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Encontrei, para uso de voces, um tel Iu III

1277, curiosrssimo. Nestas epocas dt III v \
e de te, era fon;:oso reprimir as pess I qlH,

nos bancos da escola, na Sorbonne fTI ult

tros lugares, blasfemavam abertam ntl lilt
rante a missa 0 nome de Jesus e de M II I

Voces nao fazem mais isso. Quanto Itl III

conheci pessoas altamente surrealista 1111

antes se teriam feito enforcar do que publ
car um poema blasfemat6rio contr I I
Virgem, porque pensavam que apes r d.
tudo poderia acontecer-Ihes alguma coi •.
as castigos mais severos eram editados 011

tra aqueles que jogavam dados durantt 0

santo-sacriffcio. Estas coisas me pare till
sugerir a existencia de uma dimensao dl
eficacia que singularmente fat falta III

nossa epoca. Nao e por nada que Ihes fo 0

jogar 0 jogo do par ou (mpar. (... l
E com 0 simbolismo, e deste dado que r II
que surge 0 desejo. Nao estou dizendo d st
jo humano, pois, no final das contas, ()
homem que joga com 0 dado e cativo I)
desejo assim posto em jogo. Ele nao s L.>
a origem de seu desejo, a rolar com 0 s(m
bolo escrito nas seis faces.

(Cap(tulos XVII e XVIII)
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Verdade e saber.
o cogito dos dentistas.
[Eu] niio e 0 eu, 0 sujeito
niio e 0 individuo.
A crise de 1920.

"-Born dia, meus prezados amigos, ei-nos de novo juntos.
Definir a natureza do eu leva muito longe. Pois bern, e desIe

fIl/lito longe que vamos partir para voltar ao centro - 0 que nos
(rani de volta ao muito longe.

Nosso assunto deste ano e 0 Eu na teoria de Freud e na tecni-
t"fl da psicand/ise. Mas nao e so nessa teoria e nessa tecnica que 0

('U tcm sentido, isto que faz justamente com que 0 problema seja
'ompIicado.

A n~ao do eu foi elaborada no decurso de seculos, tanto
II -105 chamados fi1osofos, e com os quais nao tememos comprome-
It'r-nos aqui, quanto pela consciencia comum, Em suma, hci uma

'na concep~ao pre-analitica do eu - vamos chamci~la assim por
1'll11vcn~ao, a fim de orientarmo-nos - que exerce sua atra~ao
lot rc aquilo que a teoria de Freud introduziu de radicalmente novo
1111 4U~ se refere a eSla fun9ao.

Pod~riamos admirarmo-nos de tal atra9ao, ate mesmo subdu9ao 'l

IHI ubversiio, se a n09ao freudiana do eu nao fosse Hio transtorna-
!l1lJ'n n ponto de merecer que se introduza, por sua causa, a expres-



Oaf a utilidadc dc sc refcrir a detcrminadas obras de um dcter-
minado cstilo. (

Nao e 0 caso, a mcu vcr, dc .cortar nossas falas em difercntc'i
series nas quais se dcscnrolam. Assim, 0 que Alexandre Koyre
introduziu em sua confcrencia de ontem a noite a respeito d:;l
fun~ao do dialogo platoniano, a partir precisamente, do Menon,
pOde scm artificios inserir-sc no encadcamcnto do cnsino que aqui
~c dcscnvolvc. A fun~ao clas confen:ncias das ter~as-feiras, deno-
minadas, a justa tftulo, extra-ordinarias, e com efcito a de permi-
tir a cad a um de voces cristalizar as interroga~6es em suspenso
nas fronteiras daquilo que Icvamos adianle ncste seminario.

Ontem a noite, nas poueas palavras que pronuncici, eu s~tlien-
lava, transformando as cqua~6cs menonianas, aquilo que· se pod~
L1enominar a fun~ao cia verdade em estado nascente. Com efeito,
o saber, ao qual a verdade vem amarrar-se, deve provavelmente
scr dotado de uma inereia propria que the faz perder alga da
virtudc, a partir da qual, cle come~ou a se depositar como tal,
j,\ que da mostras de uma evidente propensao a desconhccer seu
proprio sentido. Em canto algum csta degrada~ao e mais evidente
L10que na psicamilise c cste fato, par si s6, rcvela a ponto deveras
cletivo que a psicamllise oeupa num eerto progresso. da subjetivi-
dade humana.

Esta singular ambigUidadc do saber e da verdade, a gente
It ve desde a origem - sc bcm que nunca se esteja completamcnte
na origem, mas tomemos Plahio como origclTI, no sentido em que
sc fala da origem das eoordenadas -, nos a vimos ontem revclar-sc
110 M.inon, mas teriamos igualmente podido tomar 0 Protagoras,
do qual nao se falou.

Qucm e Socrates? E aqucle que ina.ugura na subjetividade
humana este estilo de onde surgiu a n09ao de um saber ligado a
tI 'terminadas exigencias dc coerencia. saber previo a todo pro-
',I'CSSOulterior da cieneia como experimental - e vamos ter de
tI 'finir 0 que significa csta espccie de autonomia que a ciencia
Ildquiriu com 0 registro experimental. Pois bem, no mesmo mo-
Il1Cnto em que Socrates inaugura este novo ser-no-mulldo, que
liL'nomino aqui unia subjetividade, elc se da conta de que 0 mais
prccioso, a arete, a excelencia do ser humano, nao e a ciencia que
VIIi poder transmitir os caminhos para se chegar al. Aqui ja oeorre
11m descentramento - e a partir desta virtude que UI11 campo e
lib rto ao saber, mas est a propria virtude, no que tange a sua trans-

sao lk rt>I'Olllrao coperniciana, cujo sentido entrevimos no decurso
das nossaS pakstras do ana passado, as quais estao no fundamen-
to das que tercmos este ano.

Os resultados a que chegamos serao quase completa~lente
il1lc\!,rauus na nova fase de onde agora retomamos a teor~a de
Fre~J, a qual permanece sendo nossO fi? ,c?ndutor - nao se
esquc.~am de que se trata aqui de um senllnano de textos.

As novas perspectivas abertas par Freu? tinha1T~ p~r voca~ao
aholir as precedcntcs. E, no entanto, atraves de mll V1eses, algo
ocorreu no manejo dos termos teoricos e uma noc;ao do .e~ ~eapa-
receu, lIue nClo ~, de modo algum, aquela que a eq~ll.lbno do
con junto ua tcoria de Freud comporta e que, pelo contrano, tend~
~ reabsor~:io, C0l110 alias se diz muito abertamente, da saber a~ah-
tieo uentro uu psieologia geral, 0 que significa, nes~e caso" ~ PS1C~-
lugia pr~-analitica. E, da mesm~. feita, ja. qu~ teona e, ~ratl~a. naC'
sCio separavcis, a rela9ao anahtlca, a dlre~ao ~~ pratl~a flcaram
desviaJas. A historia atual da tecnica da psicanahse aSSlln l11~stra.

Isto pcrmancce muito enigmatico. I.sto nao terin por que co-
mover-nos se nao passasse de um confhto entre escolas, entre. re-
trogrados e avanc;ados, entre ptolomaicos e ~opernicianos. Mas 1st?
vai muito mais longe. Trata-se do estabelec1l11ento de uma cump~l-
cidade concrcta, eficaz, entre a analise, manejo libertador, de~n~ls-
tificador. de uma relac;ao humana, e a ilusao fundamental da Vlven-
cia do hOl11cl11,pdo menos a do homem moder~o." ".'

a homem cOl1temporaneo cultiva uma certa Idem de Sl propllo
que se situa num nive! meio ingenuo, meio elaborad~ .. A eren<;a
de queek tem de ser constituido assim e ass ado ~~rtlClpa de um
certa medium de no<;6es difusas, culturalmente adm1tldas. Ele pode
imaginar que ela e oriunda de uma propensao natur~l, quando, no
cnt';;lta, no atual cstado da civiliza9ao ela the e e?sl?ada, de fato,
por touos os lados. Minha tese e a de que a tecmca de Freud,
L'm sua origem, transcende esta ilusa? ~u,e, concretamen!e, ,exerc.e
uma ;n'io sabre a subjetividade dos mdlv1duos. A questao e, por:
tanto, ~saber se a psicanalise vai poueo a pouco se relaxando ate
abandonar 0 que foi por um instante entreaberto ou se, ?elo con-
trt,ria. cia vai lornar a patentear seu relevo, e de mane1ra que 0

r'l1 VI:.



1I1issao, a sua tradi9ao,· a sua forma~ao, permanece fora de campo.
Eis ai algo em qu~ vale a pen a deter-se, ao inves de precipitar-se
a p~llsar qu~ no fim tudo vai dar certo, que e ironia de Socrates,
que malS dia, menos 'dia, a. ciencia conseguirci recobrar isso me-
diante uma a~ao retroativa. No entanto, ate agora, nada no de-
I:urso da historia nos provou isto. .

o que foi que se passo~ de Socrates para c'ci? Bastante coisa
C, em particular a no~ao do eu veio a luz. . .

Quando algo vem a luz, algo que somos for~ados a admltlr
como' sendo novo, quando uma outra ordem da estrutura emerge,
pois bem! de cria sua pr6pria perspectiva no passado, e di~emo:)
- is(o jumais pode lWO ier estado ai, existe desde toda etermdade.
Alias, s~ni que nao esta ai uma propriedade que no,ssa experiencia
nos dcmonstra?

Penscm na origem da linguagem. Nos imaginamos que ha urn
momento em que se deve ter come9ado a falar nesta terra. Admiti-
mos, pois, que houve uma emergencia. Mas a partir do momento
em que esta emergencia e apreendida na sua propria estrutura, fica
absolutamente irnpossivel especular sobre aquilo que a precedeu, a
mio ser por intermedio de simbolos que sempre puderam ser apli-
cad os. 0 que aparece como novidade da sempre a impressao de
cstcnder-se peln perpetuidade, indefinidamente, aquem de si mesmo.
Niio podemos abolir pelb pensamento uma nova ordem. Isto sc
aplica a tudo 0 que quiserem e, inclusive, a origem do mundo.

On mesma maneira, nao podemos mais deixar de pensar sem
cste registro do eu que adquirimos no decurso da historia, mesmo
que lidemos com rastros da especula~o do hornem. sobre _si ~es-
mo em epocas em que este registro, como tal, amda nao tmha
sido promovido. .

Dai e que nos parece que Socrates e seus interlocutores deviam,
assim como nos, ter no<;:aoimpllcita desta fun<;:aocentral - 0 ell
devia exercer para eles uma fun~ao an:Hoga aqueIa que ele oClJpa
em noss~s reflex6es teoricas,· assim como tambem na, apreensao
cspontanca que temos de nossos pensamentos, de nossas. tenden-
cias. de nossos desejos, daquilo que e nosso e daquilo que nao C
nosso, daquilo que admitimos como express6es de .nossa perso~'l-
lidadc ou daquilo que rejeitamos como sendo paraslta. A reSpel!O
dcsta psicologia toda, e muito dificiI, para n6s, pensar que eIa nao
scja cterna.

Sera que e assim? A questao merece, ao menos, ser coIocada.

, Coloca-Ia nos incita a olbar mais de perto se, com efeito, nao
ha urn cert~ mOJTIentoem que esta no~ao do eu se deixa apreender
como se estlvesse em seu estado nascente. Nao precisamos ir muito
longe, ,os doc~mentos estao ainda frescos. Isto nao remonta alcm
dessa epoca~ amda reccnte, em que se produziram tantos progressos
em nossa, vIda, em que nos divertimos quando, lendo no Protcigo-
ras, alguem chega de manhazinha na casa de Socrates _ Old!
e,ntre" 0 que esta havendo? - Protagoras chegolt. 0 que e diver-
tldo e .que tudo se passa, tal como Platao conta, Como por aeaso,
na. ma~s negra. escuridao. Isso Bunca foi assinalado por ninguem,
P,OlS so pode mteressar a pessoas como nos, que de setenta e
CinCOanos para ca, nem isso, tern a habito de girar 0 botao da
luz.

Olbem a Iiteratura. Voces vao dizer que isto e pr6prio d~s
pcssoas que pensam, mas que as pessoas que nao pensam, deviam
scmpre ter tido, mais ou menos espontaneamente, alguma no~ao
clo seu eu.

Como e que voces sabem? Voces, em todo caso, estao do
lado . das pessoas que pensam ou, pelo menos, voces chegaram
depOts das pessoas que pensaram. Entao, tentemos abrir a questao
Intes de arremata-Ia com tanta comodidade.

o tipo de gente, que definiremos por nota~ao convencional
('Omo os dentistas, esta muito seguro quanta a ordern do mundo
porque pensa que 0 Sr. Descartes expos no Discurso do Metodo
IS leis e os processos da clara razao. Seu [eu] p~nso, logo sou,a
Ibsol~tamente fundamental no que diz respeito a nova subjetividade, ,
II I e, no entanto, tao· simples quanto parece a esses dentistas, e
"HI,llls aeham que devem reconhecer ai uma escamotea~ao, pura

I IHn~ple~mente.Mesmo que efetivamente seja verdade que a cons-
I uCla e transparente a si pr6pria e que c apreendida como tal,
'/m patente que, nem por isso, p [eu] the c transparente. Ele nao
Iii 6 ~ado de modo diferente do de um objeto. A apreensao de
11111 obJcto pela consciencia nao the fornece da mesma feita suas
I'lllpricdades. Oeorre 0 mesmo com 0 [eu].

Mes~o que este [eu] nos seja efetivamente entregue, no ate
III l' 'f1exao, como uma especie de dado imediato em que a cons-

11 'in sc apreende transparentea si propria, nada indica, no entan-
Ill, <juo a totalidade desta realidade - e dizer que se vai chegar a
1111 JlIlgumcnto de existencia ja e mui.to fique de todo esgotada.



As considcra90es dos fil6sofos nos Jcvaram a uma n09aO cada
vez mais puramente formal do eu e, em sUi11a, a uma crftica desta
fun9ao. 0 progresso do pensamento se afastou, pelo menos provi-
soriamente, da ideia de que 0 eu fosse substimcia, assim como de
um mito a ser submetido a uma critica cientifica estrita. Legitima-
mente ou nao, pouco importa, 0 pensamento enveredou por uma
tentativa de consideni-la como pura miragem, com Locke, com
Kant e, inclusive, com os psiGofisicos, que tinham apenas de pros-
seguir neste sentido, claro que por outras razoes e com outras
pn:missas. Eles tinham a maior desconfian9a da fun9ao do eu, dado
que esta perpetua, mais ou m~nos implicitamentc, a substancialism'J
implicado na n09aO religiosa de alma, como substancia revestida,
ao menos, das propriedades do. imortalidade.

Nao e de se admirar que, por intermedio de um extraordimlrio
passe de malabarismo da hist6ria - por sc ter abandonado por
um instante 0 que Freud introduzia de subversivo, e que, numa
certa tradi9ao de eiabora9aO do pensamento, pode ser tido como
um progrcsso -, se tenha voltado para aquem desta eritica filoso-
fica, que nao e d'e on tern?

Empregamos 0 termo de revolu9ao coperniciana para qualifi-
car a dcscoberta de Freud. Nao que aquilo que nao e coperniciano
seja absolutamente univoco. Nem sempre os homens acreditaram
que a Terra fosse uma especie de prato infinito, acreditaram tam-
bem que tivesse limites, form as diversas, por vezes, a de um chapeu
de senhora. Mas, enfim, tinham a ~deia de que havia coisas que
cstavam por baixo, digamos no centro, e que 0 resto do mundo
se edificava por cima. Pois bern, se nao sabcmos direito 0 que urn
contemporaneo de S6crates podia pensar do seu eu, havia contudo
algo que devia de estar no centro, e nao parece que S6crates
duvidc disto. Este algo nao tinha provavelmente 0 feitio do eu que
come9a numa data que podemos situar ao redor dos meados do
seculo XVI, inicio do XVII. Mas est avo. no centro, na base. Com
relul;iio a esta COnCepl;aO, a descoberta freudiana tern exatament~
o mesmo sentido de descentramento que aquele trazido pela desco-
,berta de Copernico.. Ela se expressa bastante bem na fulgurante
f6rmula de Rimbaud - os poetas, quenao sabem 0 que dizem,
como is bem sabido, sempre dizem, no entanto,as coisas antes dos
outros - [Eu] e urn outro.

2

" Na~ fiquem emb~sbacados com isso, nao se ponham a espalhar
~~r,~s r_uas que [e~] e urn o~tro, - isso nao produz nenhum efeito,

~ al~ me, E, alem- do malS, ISSO nao quer dizer nada Por u"
pnJ1l~lra, e pre~iso saber o ,que quer dizer isso - um outro', 0 o~tr<::~

nno se deleltem com este termo.
H'a urn de nossos colegas, de nossos antigos coleoas que tinha

1,..nll~sado um pouco com os Temps Modernes, a rcvis~a do existen-
l'I'1 lsmo c d'
,.' ' omo se IZ, e que nos trazia como uma audacia a d"

{Ii':er que . . I ' 0.-
J .• , ' para que a guem pudesse ser analisado, era preciso que
osse capaz de apreender 0 outro como tal. Era urn sabichao ess'
I . A gente poderia ter perguntado a ele - 0 outro 0 qu', ~
II senhor d" ' e e qUl.:, quer Izer com IStO? - e seu semelhante ' ,
1'(1 ide"l d [ ]' , seu prOXIlllo,

j <~ e eu, uma bacia? Isso tudo sac outras.
o Inconsciente escapa totalmente a este circulo de certezas no

'iIl,11l0 homem se reconhece como urn eu, E fora deste campo qu
n

, Isle aloo que tern todo d" 0.-
D . S os IreItos de se expressar por [ell]

lilt· demonstra este direito oelo fato de vir a lu d e
II I Iul d [ ] - z expressan o-se

o e eu. Justamente aquilo que e 0 mais nao-reconhecido 4
"ll 'ampo do eu que na a 'I' h
I .' na Ise, se c ega a formular como sendo
I III propnamente dito.

Eis 0 registro no qual 0 que Freud nos ensina sobre 0 incons-
I 'Il.l~ pode adq~irir seu alcance e relevo. Que ele assim 0 tenh'a

'I pI ss~, denommando-o inconsciente, leva-o a verdadeiras contra-
: II~'O '~, In a~jeto, leva-o a falar de pensamentos - ele pr6prio a

I, JlC vema ve~bo, ele pede desculpas por isto 0 tempo todo _
il, p'lIsamentos mconscientes. Tudo isto e terrivelmente embarac;os~
JllIllluc, da perspectiva da comunicac;ao, na epoca em que esta
I 1IIIIl'yando ~ expressar-se, ele e forc;ado a partir da ideia de q~e
"'illll(~, que ~ d~ ordem do eu e tambem da ordem da consciencia,
1\'"1 ISlo nao e seguro. Se ele assim 0 dl'z 'd 'de eVI 0 a um certo
I" 111\1 esso da elaboral;ao filos6fica que na epoca f I
'i I I ' " ormu ava a

I VlI 'ncla 0 eu = consciencia. Porem, quanto mais Freud avanc;a
'"I un obra, menos con segue situar a consciencia e ele tem d>
II lilt I" , nfessando q I' f' ' t:, ue e a e, no lllal das contas, insftuavel. Tudo
I lI'1r.I~"JZ(I, c~da vez mais, numa dialetica em que feu] e distinto

il" I II. :o_r fUTI, Freud abandona a partida - deve de haver, diz
,I , '0l1dl90es que nos escapam, 0 futuro nos dini 0 que e, Tentare-



mos entrever este ano como podemos, no fim das contas, situar
a conscicncia na funcionaliza~ao freudiana.

Com Freud faz irrup~ao uma nova perspectiva que revoluciona
o estudo da subjetividade e que mostra justamente que 0 sujeito
mio se confunde com 0 individuo. Esta distin!tao, que lhes apre~
scntei primeiro no plano subjetivo, e tambem apreensivel - e
talvez seja este 0 passo mais decisivo do ponto de vista cientlfico
- no plano objelivo.

Caso se considere, como os behavioristas, aquilo que, no animal
humano, no individuo como organismo se apresenta objetivamente,
notar-sc-a urn certo numero de propriedades, de deslocamentos,
certas manobras e rela~oes, sendo que e da organiza!tao dessas con-
dutas que se infere a maior au menor extensao dos rodeios de que
o individuo e capaz para alcan!tar coisas que, por· defini!tao, se
cnunciam como sendo suas metas. Tem-se, assim, uma ideia do
/livel de suas rela~oes com d mundo exterior, mede-se 0 grau de
sua inlcligencia, em suma, fixa-se 0 nivel, a estiagem onde medir
o aperfci~oamento, a arete de sua especie. Ora, 0 que Freud nos
traz, e 0 seguinte - as elabora!toes do sujeito de que se trata nao
sao, de maneira alguma, situaveis num eixo onde, na medida em
que fossein mais elevadas, se confundiriam cada vez mais com a
inteligencia, a excelencia, a perfei!tao do individuo.

Freud nos diz - osujeito nao e a sua inteligencia, nao esta
no mesmo eixo, e excentrico. 0 sujeito como tal, funcionando como
sujeilo, e algo diferente de urn organismo que se adapia. i outra
coisa, e para quem sabe ouvi-Io, a sua conduta toda fala a partir
de urn outro lugar que nao 0 deste eixo que podemos apreender
quando 0 consideramos como fun!tao num individuo, ou seja, com
um certo numero de interesses concebidos na arete individual.

Por enquanto vamos ater-nos a esta metafora topica - 0 su-
jdlo esta descentrado com rela!tao ao indivfduo. E 0 que [Eu] e um
outro quer dizer.

Dc certa forma, isto ja se achava a margem da intui!tao carte-
siana fundamental. Se, para ter Descartes, voces deixarem de lado
os 6culos do dentista, voces se darao conta dos enigmas que elc
nos coloca, em particular aquele de urn certo Deus enganador.
E que quando se aborda a nO!tao do eu, nao se pode deixar de
vcr, ao mesmo tempo, esta implica!tao - em algum Iugar as carta ••
foram maldistribufdas. 0 Deus enganador, no fim das contas, e a
rcinlcgra!tao daquiloque sofrera rejei!tao, ectopia.

. Na mesma epoca, urn desses espiritos frivolos dados a exer-
dClOS de salao -, e ai; por vezes, que come!tam coisas muito
Nurpreendcnles, uns recreiozinhos fazem, por vezes, aparecer uma
nova ordcm de fen6menos -, urn cara muito engra!tado, que nao
:orrcsponde em nada, a nO!tao de que se tern do cl<issico, La Roche-
I~)ucauld, para nomea-lo, resolveu, de repente, ensinar-nos· algo de
.Iugular, ao qual nao se deu suficiente aten!tao, e que ele chama
de. amor-proprio. Curioso que isto tenha parecido tao escandaloso
,WIS 0 q~e. e que ele dizia? Ele salientava 0 scguinte - ate mesm~
1,1l):~sasatlvlda?~s apa~entemente mais desinteressadas sac feitas para
1I1dar da glona,. ate mesmo 0 amor-paixao ou 0 mais secreto

t· 'rdcio da virtude.
o que e que ele dizia exatamente? Sera que dizia que 0 fazla-

1I10S para 0 nosso ~ra~er? Esta qucstao e importuntfssima porquc,
I III Freud, tudo val glrar em torno dela. Se La Rochefoucauld
IIV 'sse dito apenas isto, teria apenas repetido 0 que se ensinou nas
I' 'olas desde sempre - nada e desde sempre, mas da para voces
Vl'l' 'm bem a fun!tao do desde sempre neste caso. 0 que existia
lhosde Socrates, e que 0 prazer e a busca do proprio bem. Seja hi
o que for que ~e pensar, vai-se ao. encal!to do proprio prazer,
hllsca-se 0 propno bem. A questao e apenas a de saber se dado
11 rlimal hu~ano, cons~der~do como ainda ha pouco em seu compor-
"1111 'nto, e bastante ll1teligente para aprcender seu verdadeiro bem

sc el~ entender onde esta seu bern, obtera 0 prazer que semprc
II \llta dISSO.0 Sr. Bentham levou' esta teoria ate suas ultimas con-
I'll lCncias.

Mas La Rochefoucauld real~a outra coisa - que, quando nos
"llpcnhamos em a!toes ditas desil1teressadas, afiguramos libertar-nos
do prazer imediato e buscar um bem de ordem superior estamos
IIiH lnudos. Ai e que esta a novidade. Nao se trata ,de uma teoria
I" I II segundo a qual 0 egoismo engloba todus as fUl1!toeshumanas.
I 10,. ~ teoria fisica do amor na obra de Sao Tomas, ja 0 dizia _
" II)'ItO, no amor, busca 0 proprio bem. Sao Tomas, que so estava
""'lIdo aquilo que ha seculos se dissera, era contraditado, alias,
11111 Ilin cer~o Guillaume ?e Saint-Amour, 0 qual fazia notar qUt:
" 11111 r devla ser outra cOlsa que a busca do bem proprio. 0 que e
I I IlIdllloso em La Rochefoucauld nao e 0 amor-proprio se achar,
1'11111 dc. no fundamento de todos os comportamentos Immanos,

1'1' ser e~g~nador, inautentico. Ha urn hedonismo proprio ao
"'. ' (!~e e Justamente 0 que nos engoda, ou seja, nos frustra



ao mesmo tempo do prazer imediato e das satisfa~6es quc poderfa-
mos timr de nossa superioridadc com rcla<;ao a este prazer~ Sepa-
ra~ao de pIanos, relcvfweia introduzida pel a primcira vez, e que,
pOl' intermedio de uma certa diplopia, come~a a nos despertar para
a que vai apareecr C01110uma scpara~ao real de pianos.

Esta concep~ao se inscreve numa tradi~ao paralela ados filo-
sofas, a tradi~ao dos moralistas. Nao se trata de pessoas que s~
cspccializam em moral, mas sim, quc introduzem na observa~ao d0S
comportamentos mora is ou dos costumes uma perspectiva chumada
de verdade. Esta tradic;ao vai dar na Genealogia da moral de
Nietzsche, que se conserva total mente nesta perspectiva, de certa
forma negativa, segundo a qual 0 comportamento humano, como
tal, se acha engodado, :E nesta concavidade, nesta cuia, que a ver-
dade freudiana vcm despcjar-se, Voces se aeham engodados, decerto,
lllas a verdade esta alhures. E Freud nos diz onde cIa esta.

o que neste momento faz irrup<;iio, com um barulho tonitruan-
Ie. C 0 instinto sexual, a libido. Porcm, 0 que C 0 instinto sexual,
a libido, 0 processo primario? Voces acreditam que sabem - eu,
tambem - 0 que nao 'Iller dizer que estejamos assim tao seguros,
Vai ser preciso rever isto de perto, e c 0 que tentaremos fazer este
ano.

A que ponto chegamos hoje em dia? A uma cacofonia tcorica,
a uma surpreendente revolu~ao de posi~ao. E por que? Antes de
mais nada, pOl'que' a obra de JI1ctapsicologia de Freud, posterior a
1920, foi lida as avessas, interprctada de maneira dclirante peb
primeira e pela segunda gera<;;io depois de Freud - essa gente
insuficiente,

Por que sera que Freud achou que devia introduzir estas no-
<;6es metapsicol6gicas novas, ditas topicas, que se denominam (I

eu, 0 supereu e 0 isso? Foi que houve, na experiencia que se
entabulou, no eneal~o de sua descoberta, uma guinada, uma crise
cOllcreta. Em suma, cste novo [ell], eom 0 qual tralava-se de dialo-
gar, la peIas tantas reCllSOU-SC a responder.

Esta crisc aparece clarall1ente expressa nas testell1unhas histo-
ricas dos anos que vao de 1910 a 1920. N a epoca das primeiras
revclrH;oes analiticas, os sujeitos saravam mais ou mcnos milagrosa-
mente, 0 que ainda nos c perceptivel quando lemos as observa~6es

Ii· Freud, com as suas interpreta~6cs fulgurantes C cxplica~6es qu~
11110 acabam mqis. Pais bern, fa to e que isso foi funcionando cada
\ '/. llleIlOS, que se amorteceu com 0 passar do tempo.

Lis ai algo que permite pensar que ha alguma realidade no
'I"' Ihes cstou explicando, isto e, na existencia da subjetividad.:
IlIllIO tal e nas suas modifica~6es no decurso dos tempos, segundo
111111,1 causalidade, uma dialetiea pr6pria, que vai de subjetividade a
Ilh)l:llVldade, e que talvez escape a qualquer especiede condiciona-

111,'1110individual. Nestas unidades conveneionais, que denominamos
Iii j ,tividades devido a particularidades individuais, 0 que ocorre,

II que toma a feehar-se, 0 que resiste?
Foi justamente em 1920, ou seja, logo depois' da guinada dd

11'l.11 acabo de Ihes falar - a crise da tecnicaanalitica -, ql,e
I I 'uJ achou que devia introduzir suas novas no~oes metapsicol6-
'I,' l~. E quando se Ie atentamente 0 que Freud escreveu a partir

dl' Ino, a gentc se dei conta de que hei um la~o estreito entre est a
I ,1',' da I-,cnica que tinha de ser superada e a fabriea~ao dessas
IIlIVl" eSlruturas. Mas para isto e preciso ler seus escritos - e c
III 'l\:rivel le-I os na ordcm. Que Albn do principio do prazel' tenha
,'do eserito antes de Psicologia das massas e analis.e do ell,t; c antes
tll' 0 11/1 e 0 isso 7 deveria suscitar certas perguntas - nunca foram
II II l~,

heud introduziu a partir de 1920 as no~6es suplementare5,
1111110necessarias para manter 0 principio do deseentramento do
"kit 1, Mas longe de ser entendido como devia, houve uma abalada

1'1 I II, verdadeira liberta~iio dos escolares - Ah! ei-/o de volta, esse
'/1'1,,110 boa-prat;a! Ei-Ilos de novo norteados - Voltamos para m
1I/111eI,\' da psicologia geral. E como nao voltar com alegria, quand.)
, I I psieologia geml nao e apenas um assunto de escola ou de
1I1I110liJade mental mas, justamente, a psicologia de todo mundo?
I 111111 sc contente em poder acreditar de novo que 0 eu era central.
I 11I1'~l:nciamos as ultimas manifesta<;6es disto nas geniais elocubra ..
~ I II' qll' nos chegam atualmente de alem-mar.

( 'r. Hartmann, querubim da psicanalise, nos anuneia a grande
11111'j I, que nos permitira dormir tranqiiilos - a existencia do

"11 (llIt)// mo. Este ego que, desde 0 infcio da descoberta frcudiana,
1111111 (. foi considerado como sendo conflituoso, que, mesmo quando
IUllIn 'omo uma fun~ao com rela~ao a realidade, nunca deixou

dl ('I' lid por algo que, tal eomo a realidade, se conquista num
d III/llll, 'i-Jo de rcpente restitufdo para nos como um dado central.



A que necessidade interior responde 0 fato de dizer que deve haver
em algum canto urn autonomous ego?

1:::staconvic~ao ultrapassa a ingenuidade individual do sujeito
que acredita em si, que acredita que ele e ele - loucura bastante·
comum e que nao euma loucura total, po is faz parte da ordem
das cren<;as. Evidenternente, ternos todos tendencia a acreditar qu~
nos somos nos. Mas nao estamos assim tao seguros, observem bem
de perto. Em muitas circunstiincias, bem precisas, duvidamos disto,
sem sofrer por isto qualquer despersonaliza<;ao. Logo, nao e apenas
a esta cren<;a ingenua que querem tiazer-nos de volta. Trata-se,
propriamente falando, de um fenomeno sociologico que diz respeito
a analise como tecnica, ou, se preferirem, como cerimonial, sacer-
docio determinada num certo contexto social.

Para que reintroduzir a realidade transcendente do autonomous
ego? Ao se olhar de perto, trata-se de autonomous egos mais ou
men os iguais 8 conforme os individuos. Regressamos aqui a uma
entifica~ao segundo a qual nao so os indivfduos existem como tais,
mas ainda alguns existem mais do que outros. E 0 que, mais ou
menos implicitamente, contamina as chamadas no<;oes do eu forte
e do eu fraco, que sao, cada uma delas, modos de eludir os pro-
blemas que, tanto a compreensao das neuroses como 0 manejo da
tecnica, colocam.

Tudo isto, em sua hora e vez, veremos.

Neste ano prosseguiremos, pois, ao exame e a critica da no<;ao
do eu na teoria de Freud, precisaremos seu sentido em fun~ao da
descoberta de Freud e da tecnica da psicanalise, estudando paralela- .
mente algumas de suas incipencias atuais, ligadas a um certo modo
de conceber, na analise, a rela~ao de indivfduo a indivfduo.

A metapsicologia freudiana nao come<;a em 1920. Esta presente
logo- no infcio - vejam a coletflOea sobre os come<;os do pensa-
mento de Freud, as cartas a Fliess, os escritos metapsico16gicos
deste perfodo - e prossegue no fim da Traumdeutung. Ela esta
suficientemente presente entre 1910 e 1920 para que voces se tenham
dado conta disto no ano pass ado. A partir de 1920, entra-se no que
se pode denominar 0 ultimo perfodo metapsico16gico. Para este pe-
riodo, Albiz do principio do prazer e 0 tcxto primeiro, a obra-pivo.
E a mais diffcil. Nao resolveremos de entrada todos os enigmas.
Mas foi assim que aconteceu - Freud a trouxe inicialmente, antes

dc claborar sua tapica. Ese, para aborda-Ia, se espera ter aprofun-
dudo, acreditado aprofundar as obras do periodo seguinte nao po-
d 'mos dcixar de incorrer nos maiores ercos. E e assim que a maioria
dos analistas, no que tange ao famoso instinto de morte, entregam
os pontos.

Dcsejaria que alguem de boa vontade, Lefebvre-Pontalis por
('xcmplo, fizesse uma primeira leitura de Alem do principio do
{/fazeT'.



SABER, VERDADE, OPINIAO

A psicanalise e seus cOllceitos.
Urn verdadeiro nao apreensivel
pelo saber ligado.
Forma e simbolo.
Pericles psicanalista.
Programa do ana.

Na U'ltima vez fiz uma pequena introduc;ao ao problema den-
, '. . .' t e 0 eutro do qual, espero, caminharemos Juntos este ano, IS 0 ,

na teoria freudiana. . ,.
Nao e uma noc;ao que se identifica ao eu da teona classIc a

tradicional ainda que a prolongue - mas devido ao que the a~res-
, d' a perspcctiva freudiana um valor funclOnalcenta, 0 eu a qUIre, n '

totalmente diferente.
ha' . t que se teorizou 0Fiz-Ihes entrever que nao mUlto empo. .

No tempo de Socrates nao so nao se entendla 0 eu como hOJe
~~ dia se entende - abram os livros, voces verao que 0 termo

f· te - aqui a palava ternesta total mente ausente -, mas e etlvamen _
seu pleno sentido - 0 eu nao tinha a mesma fun<;ao. _

De la para ca, uma mudanc,;a de perspectiva ab.alo.u, a no<;a,)
trndicional do que podia ser 0 bem, digamos,. do ~n,d~vlduo, do
, .. '1 da alma de tudo 0 que quiserem. A no<;ao umtana d~ bem,

SlIj 1 " .' t 0 apnmora-
'Oll\() 'Sla perfeic;ao ou arete, que polanz~ e on~n ad'
111\'1)10 d individuo a partir de uma certa epoca flcou marca a por

ullla suspeita de inautenticidade. Mostrd-Ihes 0 valor significativo
do pcnsamento de La Rochefoucauld a respeito disto. Abram esta
colctaneazinha de nada das maximas. Eis a1 urn jogo de sociedade
bastante singular que nos apresenta um tipo de pulsa<;ao, ou maL,
~xatamente de apreensao instantanea da consciencia. :E urn momen-
to de rdlexiio que tcm um valor verdadeiramente ativo, e urn abrir
de olhos ambiguo - sera que se trata de uma guinada concreta
da relac;iio do homem consigo mesmo, ou de uma simples tomada
de consciencia, tomada de conhecimento, de algo que ate enlao
nao fora vis to?

A respeito disto a psicanalise tern um valor de revoluc;ao co-
pl:rniciana. A relac;ao toda do homem consigo mesmo muda de
pl:rspectiva com a descoberta freudiana, e edisto que se trata na
pratica, tal qual a exercemos todos os dias.

:E por isto que, domingo passado, voces me ouviram rejeitar
aa mancira mais categorica a tentativa de tomar a fusionar a psi-
canalise na psicologia geral. A ideia de um desenvolvimento indi-
vidual unilinear. preestabelecido, comportando etapas que VaG apa-
rcccndo cada qual por sua vez conforme uma tipicidade determi-
nada, e pura e simplesmente 0 abandono, a escamoteac;ao, a camu-
f1agcm, a denegac;ao propria!nente falando, e inclusive 0 recalque,
tlaquilo que a analise trouxe de essencial.

Esta tentativa de sincretismo, nos a ouvimos da boca do unico
dl:ntrc os partidarios desta tendencia que saiba sustcntar um dis-
curso cocrentc. Voces puderam vcr que este discurso coerente con-
duziu-o a formular 0 seguinte - Os conceitos analiticoo nao tern
\'{/Ior nenhuJn, /lao correspondem a realidade. Mas csta realidade.
C0l110 aprcende-Ia se nao a designarmos por intermedio de nosso vo-
'abulario? Ese, continuando a faze-Io, acreditassemos que 0 voca-
bulario e apenas um sinal de coisas que se achariam aIem, que cle
..~ rcduz a pequcnas etiquetas, a designac;6es flutuando no inomina-
do da experiencia analfticfl cotidiana? Se fosse 0 caso, significaria
apcnas que e prcciso invcntar um outro, OU seja, fazer outra coisa
que nao psicanalise. Se a psicanalise nao for os conceitos nos quais
\'Ia sc formula e se transmite, cIa nao e a psicanalisc, e outra coisa,
Illas cntao e preciso dize-lo.

Ora - c e nisso que consiste a escamotea<;ao - continua..:se,
I>'Ill cntendido, a usar os mesmos c:onceitos, na falta do que a
n,pcriencia se dissolveria totalmente - e nao digo que concreta-



mente isso nao aconte~a com alguns que descambam. ate chega.r ~
reduzir a psicamilise a psicologia geral. Mas o.s con~eltos ~a PS1~
naUse estao af e e por causa deles que a pSlcamihse per udra. s

f ~SO deles nao podem deixar de usa-los, mas e uma
outro~ azem ao e nen: integrada nem articulada, nem capaz de ser
manetra que n d d f nder E e
entendida nem de se transmitir, nem sequer e se e e .
justament~ por isto que assim que eles dialo?a~ com outros, 0 qu~
aconteceu domingo passado, isto e, com ps~qU1~t~as,torna~. a ~~_
fiar 0 vocabulario no bolso, dizendo que nao e ISS0 que e Imp.
tante na experiencia analftica, mas sim ~s trocas de for~as, ou seJa,
la onde voces nao podem meter 0 nanz. A _

d Menon nao ofereceu um preambulo vao aoo personagem e , I r . pclo
nosso ciclo de trabalho deste ano. Seu valor e exemp a - d
menos para aqueles que aqui estao e esfor~am-se em comPd~eener.

. f - que pelo que me Isseram,Esses nao podem parttlhar a con usao, . r
se criou emcertos espfritos, segundo a qual Menon sena 0 an~ 1-
sado 0 infeliz analisado que terfamos ridicul.arizado na ou~ra. no~tc.
Nilo: Menon nao e 0 analisado, e 0 anallsta - a malOna os

analistas. . ara tras 0 que pode ter
Gostana de que nao fosse deixado p , Se' que

ficado inacabado em nosso encontro com Alexandre Koyre. I
se tratava de nosso primeiro encontro, e que sempre se tcm uma
certa dificuldade em estabelecer .um di~logo. E t~~a um:

o
aprt~de~~~:

'A' AI. s que teriam tIdo COlsas para lZer, n
maleUtIca. gun , . N- d os pretender esgotar a
faze-lo, a nao ser nos basUdores. ao ~o em . , ue isto
questao do dialogo platoniano num serao. 0 Import ante e q
permane~a aqui, vivo, aberto. . ,~

Seria, todavia, lastimavel que aquilo 'que O~tave ~annolll m~
disse depois da conferencia nao fosse posta em clrcula~ao ,na n?nS~~

h . d que the parecera, apos mlcomunidade. Recorda-l e am a 0_ d t doxa? Pois para dizer
propria interven~ao, sobre a fun~ao a or 0 •. . ,

a verdade, ha urn enigma nesta ortodoxa.

. t dao MANNONI: - 0 que me surpreendeu, no Am~vlmen 0
'. e f . . . . I ente uma tendencla quase es-

/1I1I!l'rflnria do Sr. Koyr, 01 In/Clam, d' 'I latonl'ano e a
., d' t a anallse 0 IG ogo P/,/1/11(1/11'(/ (/ (/sSlnular Iretamen e .. _ demasiado direta que

11111/1 IIIlt'/1,\'(I .,.,11/('(~. 11 contra esta asslmlla9ao

t!u quaia protestar, fazendo notal' que, para Platfio, hd uma ver-
clade esquecida, e que a maieutica consiste em faze-Ia vir a luz, de
sarte que 0 didlogo e justamente uma mistura de vtrdade e de erro,
e a dialetiea uma especie de crivo da verdade. Na analise, nao se
Irata do mesmo tipo de verdade, trata-se de uma verdade hist6rica,
enquanto que a primeira aparece, POl' urn certo lado, como uma ..
I'erdade de ciencia natural. E bastante surpreendente que se possa
chamaI' 0 inconsciente ora de linguagem esquecida, como Eric
Fromm 0 jaz, e ora de lingua jundamental, como 0 presidente
Schreber 0 jaz, ora de trabedoria e ora de loucura. De sorte que 0

que volta a fuz na maieutica analitica, e a verdade no erro e 0

aro na verdade. E totalmente diferente daquilo que ocorre numa
pt:rspectim platoniana. Penso tambem que 0 Sr. Koyre puxa a orto-
uoxa para os lados daqui!o que os primitivos denominam os cos-
Ilimes que mantem a vida. POl' conseguinte, pode ocorrer, efe-
limmente, quP aquele - Menon, e sobrt!tudo Anito _ que e
apegado aOj costumes que mantem a vida se sinta em perigo dian-
Ie da pesquisa epistemica. E possivel que haja ai urn conflito que
tambbn se ve na analise, quando aquele que esta seguro, que con-
fia no que faz, inquieta-se com 0 que pode acontecer se isto for
posto em questiio.

E verdade que houve, e nao s6 da parte do Sr. Koyre, uma
s()Jicita~ao um pouco abusiva no sentido de que se comparasse a
'ondu~ao do dirilogo de Menon com a experiencia analftica.

Agora, no que dii respeito a verdade, observem bem qual e
1Il1.:1ado ANnon, 0 Menon mostra como se faz a verdade sair da
hoca do cscravo, isto e, de ~eja Ia quem for, e gue seja Ia quem
(or cSla de possr. das form as eternas. Se a experiencia presente
\up6c a reminiscencia, e se a reminiscencia edevido a experiencia
dus vidas anteriores, e que estas experiencias devem ter sido con-
duzidas com a ajuda de uma reminiscencia. Esta recorrencia nao
l'lll motivo para se acabar, 0 que nos mostra que se trata, efetiva-
/ll(;nte, de uma rela~ao com tormas eternas. E 0 seu despertar no
IIjl.:itoque explica a passagem da ignorancia ao conhecimento. Em

I)Ulros termas, nao se pode conhecer nada, a nao ser porque ja se
\'llllhccc. Mas esta nao e,' propriamente falando, a meta do Menon.

A meta e 0 parodoxa do Menon consistem em mostrar-nos que
11 t:pisteme, 0 saber Iigado por uma ocorrencia formal, nao cobre 0

(' lInpo todo da experiencia humana, e em particular que nao exis-



tc uma episteme daquilo que rcaliza a perfci~ao, a arete dcstu cx-

periencia. ."
Estas lig41C1oes,ja lhes YOUcomumcando que, no Alem d~ pml-

cipio do prazer, tercmos de nos pcrguntar em que elas conslstem.
o que e posto em destaque neste dialogo, nao e apenas que

Menon nao sabe 0 que diz, e que elc nao sabe 0 que diz a res-
peito da virtude. E isto, porque foi um mau aluno. dossofista~ ~
ele nilo entende 0 que tem os sofistas para lhe ens mar, que n410 c
uma doutrina que explica tudo, mas sim 0 manejo do discurso, 0

que e bastante diferente. Ve-se a que ponto e mau aluno quandu
diz _ Se G6rgias ,estivesse aqui, ele nos explicaria rudo isto. Com
o que G6rgias dis.se voces cairiam para mJs. E sempre no outr\)

que esta 0 sistema.o que Socrates destaca e l1luito exatamentc 0 seguinte - nao
existe um41 episteme da virtude, e niuito precisamente daquela qu~
c a virtudc essencial - tanto para nos como para os Antigos -,
a virtude politica, pela qual os cida"daos se acham ligados nUIll
corpo. Os praticos excelentes, eminentes, que nao sao demagogos,
Tcmistocles, Pericles, agem neste mais alto grau da aC1aOque C 0

governo politico, em func;ao de uma ortodoxia, que nao e definida
a nilo ser pete seguinte - existe al um verdadeiro que nilo c
apreenslvel num saber ligado.

Traduziu-se ortodoxa por opiniiio verdadeira, e 0 sentido c
justamen te esse.

Se a constituic;ao de uma episteme, no interior do vasto tu-
niulto, do alarido, da balburdia da sofistica, e a func;ao de Socra-
tes, trata-se ainda de entender 0 que este ultimo espera disto. Poi<;
Socrates nilo cre que isto seja tudo.

Haveria ainda- muito a dizer a respeito dos pontos de referencia
de Socrates. Socrates em sua dialetica traz sempre a baila uma re-
ferencia as tecnicas, nao por fazer das tecnicas 0 modelo de tudo,
pois ele bem sabe que ha diferenc;as entre a do navegador, ad,)
construtor de navios, a do medico, e a tccnica superior dos qu.::
govern am 0 Estado. E, justa mente, no Menon clc torna a nos 010:;-

trar onde esta a rachadura.
SR. HYPPOLITE: - 0 senhor joge um pouco da pergunta

de Mannoni.
N50 fujo. Ha muito tempo que me desvio dela. Mas 0 senhor

CI)1\' rda com 0 que ,estou adiantando aqui?

SR.' HYPPOLITE: - Agllardo a cOlltinlla('tio, para ver. Pell-
so que, hci pOIlCO, Mannoni jormlllou uma diferen{:a fllndamental
entre 0 dialogo platoniano e 0 da analise.

Ela estu totalmente admitida, e nao tem nada a vcr.

diferen~a
o que 0

SR. HYPPOLITE: - Creio que se pode evitar esta
nuquilo que eta tem de radical. E pergufltcn'a-me se era
senhor qlleria tenUlr. Estuva agllardwulo a cOlltifllla~·iio.

o senhor vai vcr.
. Na.o e faeil por fceho e remate, Aeontece que nossa episteme

pi o,gredl.u tanto que se aeha, evidcntemente, eonstituida de maneira
mUlto dlferentc da de Socrates. Seria, contudo, um engano nao per-
~~ber que, ap~sar d,e fundamcntada sobre a forma da ciencia expe-
Ill~le~tal, a eplsteme moderna, tal como no tempo de Socrates, per-
:l~ancce se~1do Jundamentalmente uma certa cocreneia do discurso.
J rat~-.sc sllnp~esm:nte de saber 0 que esta coerencia quer dizer,
que. tlPO de Ilgac;ao cIa comporta. E sobre cstc tcrmo de liga~ao
prc.c~samente ~ue inci~ira uma grande parte das pcrguntas que co-
loc<llcmos. a~U1 a partir do que YOU tcntar cnsinar-Ihes sobre 0 ego.

Farel all1da outro reparo, antes de tomar-me de todo claro.
Ao .quercr dar ~l. ~enon um excll1plo sobre a maneira pela qual
o dlscurso da elcneIa sc eonstitui, mostrando-Ihe que nao precisa
NlIbcr tanto, que nao tem pOl'que imaginar que a coisa esta no dis-
'urso dos sofistas, Socrates diz - TO/1lO esta vida hwnulla que estu
If, o. escravo, e voces vilo ver que de sabe tudo. Basta esperta-lo.
Rclelam agora com atenc;uo a 11Hllleira pcla qual ek faz 0 escraV0
I 'har a verdade de .que se trata, isto ~ - como duplicar a superficic

do quadrado, de pOlS de se ter dado cont41 de que a um de seus
"~Ios corresponde um ccrto _numcro de unidades dc supcrficic, que
l <leha numa dada proporC1ao com este lado.

Pois bem, por mais que 0 escravo tenha em si todas as cien-
l'IIiS sob a forma do que acull1ulou em sua vida anterior, 0 fato e
IIIIC clc come~a enganando-se. Engana-se utilizando muito apropria-
d Imente 0 que nos serve de base no teste-padriio de intciigencia -
"": pr~c:.de. pcb relac;ao de equivah~ncia AIB = C/D com a qual
II IJHchgencla procede da muncira mais constantc. Estc procedimen-
III 0 co~duz ll1atoll1aticamcntc ao erro que consiste cm acreditar
'ill' duphcando 0 lado duplica-sc a supcrficic.



d na areia que nao podeSocrates lhe mostra na figura trac;a a

s~r a~i~:'cravo ve efetivam~nte que a superficic construida ~ p~:~~
. 2' e 0 dobro da quc se quena 0

da duplica?ao, d~ la~o ~~s is;~S nao Ihe adianta para a soluc;ao do
- 16 ao 1I1ves c. It. que rctirando-se os quatro

bl . e S6crates que lIe mos Ia , . d
pro em a, e d' . i exatamente de meta e.
cantos do quadrado grande, este I~mu. f' do de 8 e re-

, d 8 e que dai 0 quadrado 1l1tenor Ica scn ,
ou seJa e ,
presenta a soluc;ao procurada,

Voces nao estao vendo que ha uma fallia entre 0 elernento 1~-
. b T ? Chega se ao result ado com 0 aUXI-

tuitivo e 0 clemento Slm OICO. ,-' d 8 e a rnetade de
r da no ao de que se tcm dos numcros, e que
10 C; bt'm nao sao 8 quadrados-unidades. No~ntro te_rno~
16. 0 que se 0 e . . I' /2 que nao e
4 'd dcs de supcrficic c um Clemcnto lrraClona, Y , •

unl a '" gem de urn plano 111-
dado no plano intuitivo. Logo, eXlstc al passa, _

't' de ligal'ao a urn plano simb61ico de hgac;ao. .
tm IVO ':f _ ' I de passagem do Ima-

Esta demol1'strac;ao que e um exemp 0, , . estre 0 senhor quem a
gimlrio ao simb6lico, evidentemente, e 0, m :d do, 16 0 escra-

E S' atcs quem introduz que 8 c a mcta e \; ,
detua. , t ~cr sua rcminiscencia e sua intuic;ao intcligente, ve a boa
vo, com 0, a sc ode dizcr isto, a partir do momento em que :l
forma, se e que P, , I' 1 a clivagcm entre 0 plano do
desig~a,l~ a ele. M.as ~I~a a~~~av:al, com cfeito, funciona are-
imagmano ou do ~ntUltlv~ fq tern a 0 que tambem se

" A' sCJa 0 tlPO a orma c ,mtl11SCenCIU,au :, _' " _ c a fun<;ao simb6lica que
pode dcnominar as mtUlC;oCSa P~lOrl " introdu<;ao na reali-
nao lhe e absolutamente homogenca, e cup

dade constitui um forc;amento., 't' sc estou dizcndo
Pergunto ao Sr. Riguet, que e matema ICO,

'oisas que Ihe parecem discutiveis.

Prefiro decerto que urn matematico concorde cornigo.
Voces estao vendo, portanto, que a funC;ao aqui rnanifestada

como func;ao generica das ligac;6es que Socrates faz entrar em Iinha
de conta na episteme nao vai sern questionar profundarnente 0 valo,:
da interven~ao simb61ica, do surgimerito da fala. Ha urn rnomento
em que nn hist6ria da geometria aparece Y2. Antes, girava-se em
torna dcla. Rctrospectivamente, pode-se dizer que os geornetras egip-
cios e hind us entreviram-na, que acharam urn jeito de rnaneja-Ja.
Que nem S6crates, que ai, na areia, poe em pratica uma astucia, e
(orneee uma equivaleneia de1a. A autonomia de V2nao IS, porem,
ubsblutamente manifesta no dialogo. Quando aparece, ela engendra
urn monte de eoisas, urn desenvolvimento rnatematico inteiro, no
qual 0 escravo nao tern rnais nada aver.

SR. HYPPOLITE: - 0 senhor mostra, pois, que, em Pla-
lcio, qualquer invenriio, uma vez efetuada, revela-se como se en-
gendrasse seu pr6prio passado, revela-se como uma descoberta eter-
/la, No fundo, estamos pervertidos pelo cristianismo, que faz com
que localizemos verdades eternas, como se fossem anteriores. En-
(uanto que 0 piatonismo, seguindo mais 0 movimento que se po-
daia denominar historicidade, mostra que' a invenriio do simbolo
revela-se, depois de inventada, como sendo um passado eterno.
'J'alvez a noriio de verdade eterna niio tenha no platonismo 0 sen-
lido que a Ickule Media the conferiu, e, no qual a interpretariio
Ie Mannoni se jundamenta daramente, Eis porque dizia eu que

[J )(Jia haver uma ligariio paradoxal entre 0 didlogo platoniano
(t a analise, e que era ela que 0 senhor buscava atraves da .felarao
,"lire 0 simbolismo e a verdade.

Nao e exatamente isto. Creio justamente que ha dois tipos
t1. rela~ao com 0 temp0. A partir do momenta em que uma parte
do mundo simb6lico emerge, ela cria, efetivamente, seu pr6prio
pH'sado. Mas nao do mesmo .jeito que a forma no nlvel intuitivo.
I~ justamente na eonfusao dos dois pIanos que reside 0 erro, 0

I I ro de crcr que aguilo que a ciencia constitui por intermedio da
IItcrYcn~iio da fun~ao simb6lica estava ai desde sempre, de crer
I"' csta dado.



o SEMINARIO, LIVRO 2

b visto que eapenas uma cris-
Este erro existe em todo sa er, const'ltuido ele'bT que uma vez ,

taliza<;io da ?tividade Slm 0 IC~rn: vez' constituido, uma dimensao
a csquece. Ha em todo saber, f rao criadora da verdad~

s'ste em esquecer a un.... .
dc erro, que con I e a ente a esque<;a no ambito expen-
em sua forma nascente. Qu g, I' do a atividades puramente

, d ja que este ~sta 19amental, a111a passa~, d' nao sei bem pOl' que, quan-
operantes - operaCIOnaIScomo se IZ, 1 ' Mas nos anal is-

t tern todo 0 seu a cance. ,
do 0 termo de operan es, _ d t verdade emestado nas-
tas que trabalhamos na dlmensao es a
ce~te, nao podemo~ esquece-l\ ta no nivel da ortodoxa. Tudo

o quedescobnmos na ana IS~ es l'tl'ca e anterior a constitui-
campo da a<;ao ana I

o que se opera no _, d ue operando neste campo, tc-
C;ao do saber, 0 que nao Impe e q ~ mostrou inclusive excepcio-
I)hamos constituido um saber, e Iq~: s toda ciencia surge de um

f' 10 e natura Ja quenalmente e Icaz, con ,',. sua constituic;ao e qu~. r 1 que e antenor a ' , '
maneJo da ~nguage,n . m uc se desenvolve a aC;ao anal1tlca.
c neste maneJo da h~guage ,q t mais sabemos maiore~

E pOl' esta razao tambem q~e quano~es sob uma forma mais
. Tudo 0 que sc ensma a v , .sac OS nscos. s institutos de psicanallse -'d'gerida noS pretenso . , 'Iou menos pre- 1 '1 ue tudo isto e mu~to uti,

'd' 'd'co anal etc - e c aro q , 'dcsta 109 sa I, , . ~ _ sao analistas, Seria e'stupl 0 que
sobretudo para as p~ssoas, qUI; n'~~ematicamente, mas e preciso que
lun analistaos neghgencI~sse S! al ele opera, Ele deve for-

, -0 e a dlmensao na qu d~salba que esta na , b'to que nao aquele on eflexivel num Dutro am I . .mar-se, tornar-se "I ue em sua experiencIa V.':ll
se sedimenta, onde se depOSita aqUl 0 q
formando-se pouco a pouco de saber.

, t Ie acordo.o MANNONI: - Estou ifltelramen e (
. r d Ih 0 quc ha pouco, 0 sc~

So quc, pense estar .e~al.ca~ ~~nh~r disse 'que, de cada lado,
nhor colocou como um el1lg d d Eles estavam para 0 senhor
havia verdade e erro, erro e vel' a e,. .
n~ma repartic;ao estritamente simetrica e ll1versa. .

. ., como um enzgma.NNONI' - Niio apresentel ISSO .'
O. MA . '. " , liblico estar prontinho a Impellro que me pareclCl enzgmatlco eo. P

a pI'icanalise no rastro do plato11lsmo.
, t' qui e que tem ao menoS

I-Hi dois public os, aquele qUl~es a a , de horizontes bem
\Ilnll 11ancc de nortear-se, C 0 outro, que vem

difcrentcs, dar uma chcirada no que se passa, que acha isto en-
gra~ado, assunto para comentarios e conversas na mesa, e que
pode, naturalmcntc, ficar urn poueo desnorteado. Se quiserem nOr-
lI.:ar-S0que sejam mais asslduos. Nunca se desencoraja pOl' demais
a curiosidadc - nao se trata de confercncias mundanas. Se eles
V~11lacrcditando que queremos fazer da psicanalise 0 prolongamen-
Il) do dialogo platoniano, enganam-se. Pois que se informcm.

As falas fundadoras que envolvem 0 sujeito sao tudo aquilo
que 0 constituiu, os pais, os vizinhos, a' estrutura intcira da comu-
Jlidad~, c que nao so 0 constituiu como slmbolo, mas 0 constituiu
1.'1llSI:U ser. Sao leis de nomenclatura que determinam - pelo
J~lenOSate um certo ponto - e canalizam as alian~as a partir das
ljuais os seres humanos copulam entre si e acabam criando, nao
upcnas outros simbolos, mas tambem seres reais, que, ao virem
110 mundo, tern imediatamentc esta pcquena etiqueta que IS 0 sobre-
nome, slmbolo cssencial no que diz rcspeito a seu quinhao. Assim,
II oTlodoxa que Socrates deixa atnis de si, mas pela qual se sente
Intciramcnte envolto ja que e tambem dal, contudo, que ele parte,
j:i que ele esta constituindo esta ortodoxa que deixa atras de si -,
Illis, a colocumos,' de volta, no centro. A analise e isso.

No fim das contas, para S6crates, mas nao for~osamente' para
Platuo, se Temlstocles e P6ricles foram grandes homens e que eram
hOlls psicanalistas.

Encontraram no registro deles 0 que quer dizer a opiniao ver-
dadcira. Elcs se acham no amago deste concreto da historia onde
IIIll dialogo se acha entabulado, quando no entanto nenhuma es-
I :cic de verdade pode ser deslindada sob a forma de urn saber ge-
Ilcraliz:lvcl e scmpre verdadeiro. Responder 0 que convem a urn
Il'olltccimcnto na rnedida em que e significativo, em que e fun<;au

d· uma troca simbolica entre os seres humanos - pode ser a
III tJem duda ~\ frota de sail' do Pireu -, e fazer a boa interpret a-
I 110, E fazer a boa interpreta~ao no momento necessario e ser bom
II i 'analista.

r-.; ao cstOli querclldo dizer que 0 politico seja 0 psicanalista.
l'llllia comc<;a prccisamentc com 0 politico .a f9rnecer uma cien-
t I dll polftica. e sabe Deus onde isto, desde entao, nos tem leva-
dll. Mas para Socrates, 0 born politico e 0 psicanalista. Com isto
II' [)ol1do a Mannoni.



O. MANNON!: - Nao estou. completamente de acordo, fIa um
outro ramo da alternativa que me parece mais socratico. Pericle,~
e Temistocles eram bons homens de Estado por urn, outra raziio..
e que tinham a ortodoxa, porque eram 0 que hoje em dia se deno-
minaria gentleman. Estavam tiio integrados em seu meio social,
havUl tao poucos problemas para eles, ((10 pouca necessitlade de
ciencia, que e quase 0 contrario.

E 0 que Ihe estou dizendo, meu cara. Nao e por serem psica-
03listas de nascen~a, sem terem side psicanalizados, que deixavall1
de ser bons psicanalistas.

E claro que, nestecaso, sac apenas os senhores que fazem
a historia, e que 0 escravo, a quem Socrates quis fazer dar uma
voltinha no palco, nao tem nada a dizer. Ele vai levar ainda urn
certo tempo para produzir Spartacus. POl' enquanto, ele nao C
nada. E justamente pOl'que so os gentlemen tem algo a dizcr nesta
hist6ria, que cles encontram as palavras nccessarias. E ate mesmo
um cara como Socrates vai ser posto out porque saiu um poueo
demais da sociedade dos gentlemen. De tanta episteme, cle nao
acerta na ortodoxa, e VaG fazer-Ihe pagar bastante caro, de uma
maneira imbecil. Mas e que Socrates, tambem, como Mauric~ Mcr-
leau-Ponty fez notal', pas nisso um pouco de boa vontade - par
pouco teria podido possuf-Ios. Talvez nao estivesse naquele mo-
menta de posse de todas as suas capacidades? Sem duvida tinha
ele 1li suas razoes para enveredar par uma outra: forma de demons-
tra~ao. Afinal, nao foi Hio ineficaz. Teve urn sentido simbOlico.

Resta-nos um pouco de tempo. 0 senhor tem algo a nos dizer
hoje, Pontalis?

Pen so que e preciso come~ar sempre tomando as questoes no
ponto mais dificil - depois, basta descer. E pOl' esta razao que
quis que come~assemos pOl' Alem do principio do prazer. Bem en-
tendido, nao quis abater Pontali~ sob 0 encargo de nos dar de
inicio, uma analise exaustiva, porque s6 conseguiremos en tender
este texto ap6s tel' dado volta em' tudo 0 que I;reud diz com res-
peito ao eu, do inicio de sua obra ate 0 fim.

Quero lcmbrar-lhes que este ano e preciso que voces todas
Il'jam de ponta a ponta, com a mais extrema aten9ao os textos se-
I\uintes,

Em primciro lugar, AliS den Anfdngen der Psychoanalyse,
IIIH':, eom~ort~ ,as ~~rtas a Fliess e 0 Entwurf, que e uma primeira
I :ona. pSlcologlca J~ eomplcta, A grande descoberta do ap6s-guerra
1'1110 esse~ text?s de Juvcntudc de Freud. Leiam este Projeto de umaI: [la dlta pSJcologica, que ja c uma metapsicologia com uma tco-
na do ego, Encontrarfio isso cm inglcs tambem sob 0 tItulo de
( riginis of Psycho-analysi,~.

Em segundo lugar, a Trallll1deutung, mais particularmente 0

1'lIpitulo intitulado Psicologia dos processos do sonho e isto na
l'di9ao alcmi'i ou, na falta, na inglesa. "

E~H tcrcciro lugar, os tcxtos que dizem rcspcito ao que se
dl'l1olTllOa a scgunda mctapsicologia de Freud, reunidos na tradu-
I,' 10 francesa sob () titulo de Essais de psychanalyse, Ai se encon-
11'1l A h!m do principio do [Hazer, Psicologia das rnassas e Qmilise
tip eu,U 0 ell e 0 isso,7 que sao os tres arligos fundamcntais no
1111' tange a comprecnsao do eu.

Em quarto lupar, hel outras coisas que voces podem leI', como
IIN artigos Nellrose e psicose, A !Wlrao do principio de realidade
/III nellrose e fla psicose, Analise fin ita e infinitaY

Em quinto lugar, devcm conhecer 0 derradeiro trabalho de
fir 'ud, este cnsaio inacabado que, em alemao, se dcnomina Abriss
tI,,1' Psychoanalyse,' que pcrmite ecrtos balizamcntos quanta a ma-
lll'ira pela qual Freud fazia com que a primcira divisao t6pica que
dl'I'lL do psiquismo - inconscicnte, pre-eonscicntc, consciente - e a
IIIIVIl lopica do eu, do supcreu e do isso 1 se recobrissem. E s6 no

I/lriss gue encontrarao indica90cs a respeito dcste ponto.
Com isto, quc vai do primeirissimo trabalho de Freud ate 0

dl Il'lluciro, voces tem 0 clemento no qual vamos tcntar operar para
Iill 'I' a amilise da teoria frcudiana.

MANNONI: - Sera que posso assinalar nos Colected
I'llp 'f" 0 derradeiro arrigo, Splitting of the ego?

,~ justamcnte dai que todas as confus6es partlram.
l'ol1talis, 0 senhor tem 10 minutos para nos con tar quais fo-

1111 lLS qucstoes que a primcira lcitura de Alem,' do principio do
/11,/, /',. Ihe inspirou.



SR. LEFf:BVRE-PONTALIS: - Vou lembrar-lhes em poucas
palavras a qlle este titulo significa. Voces sabem que Alem do
principia do prazer e um ensaio no qual Freud descobre que a
pr~[Jonderdncia que, de inicio, estabelecera do principio do prazer,
Iigado ao principio de const[mcia, segundo 0 qual 0 organismo deve
poda reduzir as tensi5es a um nivel constante, que este principio
nao e exclusivo, como de inicio afirmara. Tudo se passa como se
~/e foue de certa formaimpelido por um determinado nlll1lero de
{atos a ir alem daqllilo que a{irmara de inicio. Mas neste texto que
ell nao conlzecia ate entao, efe esta embarar;ado.

Primeiro, hci 0 sonho dos traumatizados, ou seja, fato curioso,
I/(/S neuroses trallmaticashavera sempre retomada do sonho da si-
wa('ao trallmatizante. De maneira que a ideia dO'sonho como reali-
zar;iio tllllcinat6ria do desejo desmorona.

Depois, os jogos que as crianr;as repetem indefinidamente.
Uti 0 celebre exemploda crianr;a de dezoito meses que a mc1e
larga e qllC, cada vez, joga wn objeto e 0 reeupera - processo
de redesapareeimenro, ae reaparerimento. A erianr;a tenta assumir
11m papel ativo nesta situar;ao.

o mais importante e 0 que se passa na situar;iio de transfe-
rt!tlcia, on de 0 analisado reeomer;a um eerto I1!lmero de sonhos,
sempre os mesmos. E de uma maneira geral ele e levado a repetil'
ao illl'es de simplesmeflte rememorar-se. Tudo se passa como se (/
resistencia nao viesse, como Freud 0 acreditara de inlcio, uniea-
mente do recalcado, mas sim unicamente do eu. E ele se da conta
de que sua concepr;ao primeira da transfer,eneia esta modificada.
Fs'a rlltima nao e mais definida apenas como 0 produto de uma
disposir;iio a transferencia, mas como 0 de uma compulsiio a repe-
tir;ao.

Em suma, estes fatos levam Freud a objetivar, e a passar a
afirmar;c1o de que lUI outra coisa alem do principio do prazer, que
ha lima tendencia irresistivel a repetir;iio que transcenderia 0 prin-
cipio do prazer e 0 principio de realidade, que, apesar de ser, de
certa mandra, oposto aa principio de prazer, 0 completaria no
,'I'eio do prillcipio de constancia. Tudo se passa como se, ao lado
da repcli('cio das precisoes,lO hoU',,'esse um precisar de repetir;iio que
Freud mais COl1stata do que introduz.

A f (!,\'/(l fora de ,cogita9iio seguir Freud na tentativa biolt5gica
I{III' 't'lIl(/ fornecer como infrp-estrutura. Gostaria simplesmente de
, ""II tlr 1/III',\'IO",\' sobre 0 que vimos ate aqui.

A tgo qlle me impressionou - jd que sou suposto desempenhur
o ~a~el do boca ingenua - foi que a tenc/.eneia eX repetirao parece
deflllltia de maneira contradit6ria.

Ela parece. definida pela sua meta, e sua meta, se tomarmos
() exemplo do Jogo d~, crfanr;a, parece consistir em controlar 0 que
!/l1lear;a um. certo equlhbrlO, em cissumir um papel ativo, em triwlfar
sObre conflltos nao resolvidos. Neste caso, a tendhzcia It repetirao
!//Jarece como geradora de tensiio, como fator de progresso, ell-
I/I/{/nto, que, ao contrario, 0 instinto, no sentido em que Freud fata
rle!e, e, aj!enas Ulna estagnar;ao. A ideia central e que a tendencia
I repetlr;ao modifica a harmonia preec;tabelecida entre principia de
wazer : principio de realidade, qile ela conduz a inlegrar;oes cadu
I'I'Z m~,s amp las, sendo, pois, fatal' de progresso humano. 0 tit lito
do. art/go s~ j~/s~ifica entao. A compulsiio a repeti~'ao estaria pam
"fn'), do prznc/pLO de prazer, ja que seria a condirao de um pro-
J./I'ess~ lzllmano, ao inves de ser, como 0 principia do prazer, UIl1(/
r"'a~'ao de seguranra.

, ~aso se passe para 0 outro ponto de vista, caso se de/;re de
II'f~nzr a tendencia a repetifao pela sua meta, e caso a gente a

d"fll7a pelo seu ,mecanismo, ela aparece como puro automatismo
1'()f/10 regressao. Para ilustrar esle aspecto, Freud toma muitos exem~
/J!c;s,emprestados a biologia. 0 aspecto tensao e ilustrado [Jor inter-
/II 'ell? dos progressos humanos e 0 aspecto regressao e ilustr(ula
flor zntermedio do fen6meno de higiene alimentar.

.Ei~ af a construfao que pareceu-me ter· entrevisto entre (l
/,.,~(~en~lCla re~etifiio, fator de progresso, e a tendencia a repetir;iio,
/III({{ntsm~. ;v~o se deve renuneiar a descrever esta repetifao em
/"I'I//OS blOlog/cos, e Compreende-la em termas unicamente huma-
1111,\'.0 homem e levado a domina-la atraves de sua morte de sua

\/IIf.lnar;ao, de sua inercia, na qual ele sempre pode recalr.
. Segunda ?uestiio: Esta inercia poderia ser figurada pelo ell,

If/I Freud defme mUlto expressamente como 0 nucleo das resisterz,.
I (,/1' na t~ansferencia. B um passo na evolur;iio de sua doutrina __
II ('~I n~ analis~,. ou seja, n~m~ situar;iio que recoloca em caasa 0

1 '1'/llfbrz~ precarzo, a constancla, 0 ell representa ci seguranfa, a
I/"/lllar;ao, 0 prozer. De modo que a funr;iio de ligar;iio de que

\1 !({[ava lza pouco niio definiria todo e qualquer su;eito. 0 ell

III}II larefa principal consiste em transformar tudo em 'energia seculI~
,I, rIa, em energia ligada, niio definiria todo e qualquer sujeito. Dai
I I ({pureeimemo da tendencia Ii repeti9iio,



A questao da natureza do ell poderia estar ligada a fun~iio do
nareisismo. Tambem ai, elleontrei certas eontradi~oes em Freud,
que, por vezes, pareee identified-to com 0 instinto de conserva·
fao, e, por outras, fala dele como se fosse, uma espeeie de busea
if a morte.

Eis ai, aproximadamente, 0 que ell queria dizer.

Sedt que is to, em sua brevidade, pareeeu suficientemente inte-
ligivel? POl' mais brew quc tenha sido, considcro que a maneira
pela qual Pontalis colocou 0 problema e notivel, pois, clc visa
deveras ao amago dus ambigUidadcs com as quais tcremos de lidar
pelo menos durante os primeiros passos de nossa tentativa de enten-
del' a teoria freudiana do cu.

o senhor falou do princfpio de prazer como equivalentc a
tendencia a adaptagao. Bern que 0 senhor se da conta de que
e justa mente 0 que colocou em causa mais adiante. Hi uma pro-
funda diferenga cntre 0 princfpio do prazcr c uma outra coisa que
sc diferencia dele, assim como estcs dois termos ingleses que podem
traduzir a palavra precisao 10 - need e drive.

o senhor colocou bema questao ao dizer que uma certa ma-
neira: de falar disto il11plica a ideia dc progresso. Talvez nao tenha
salientado suficientemente 0 scguinte - a n09ao da tendencia a
repeti9ao como drive e explicitamcnte oposta it id6ia de que haja
o que quer que seja na vida que tenda ao progresso, eontrarial11en-
te a perspeetiva do otil11ismo tradieional, do evolueionismo, 0 que
deixa a problemitiea da adapta9ao - e eu diria inclusive a da
realidadc - inteiramente em aberto.

o senhor fez bem em salientar a diferen9a. entre 0 registro
biol6gieo e 0 registro humano. Mas is to s6 pode apresentar um
interesse se a gente se del' eonta de que e justal11ente da eonfusao
destes dois registros que surge a questao deste texto. Nao ha tcxto
que eoloque em questao num mais alto grau 0 pr6prio sentido da
vida. Isto vai dar numa eonfllsao, eu diria quase que radical, entre
a dialetiea humana e algo que se acha na natureza. Existe a1 um
termo que 0 senhor nao pronunciou, e que, no entanto, era absolu-
tamente esseneial, 0 de instinto de morte.

o senhoi' mostrou com muito acerto' que isto nao e apena~
metaffsica freudiana. A questao do eu se acha absolutamente impli-
cada nisto. 0 senhor apenas 0 csbogou - de outra maneira teria
feito aquilo para 0 que yOU edndllzi-los este ano ..

Da pr6xi.ma vcz, abordarei a questao do eu c do principio do
r,razcr, ou sCJa, tomarci ao mcsl1Io tcmpo aguilo que se acha no
fun da qucstao de Pontalis c uquilo com que cle deparou logo de
inieio.





Didlogos sobre Levi-Strauss.
A vida e a maquina.
Deus, a natureza, e 0 simbolo.
a imaginario natural.
a dualismo !reudiano.

Houve na sessao de ontem a noite um progresso manifesto
'om rela9ao a primeira, visto que sustentamos 0 dialogo urn pouco
III 'Ihor e por um tempo um pouco maior.

Tenho alguns testemunhos das idas e vindas que isto provoca
1111 subjetividade de cada um - Intervirei? - Niio intervirei? -
N(;o lntervim - etc.

Voces, no entanto, devem ter-se dado conta, nem que seja pda
1I1lncira como as conduzo, de que estas sessoes nao sao analogas

sessoes' de comunica90es ditas cientificas. E neste sentido que lhes
logO cuidar do seguinte - nestas sessoes abertas, voces nao se
IIrhum de jeito nenhum em representa9ao, apesar de termos convi-
dildos estrangeiros, .simpatizantes e outros. Nao devem procurar
d 'I, or coisas elegantes, dcstinadas a valoriza-Ios e a aumentar a
I Iliula que ja se possa ter por voces. Estao aqui para abrirem-se
II 'nisus que ainda nao foram vistas por voces, e que sao, em prin-
I pia, inesperadas. Entao, por que nao dar a esta abertura sua
II IIi ima ressonancia fazendo as perguntas a partir do ponto mais
I lofundo em que elas possam atingir em voc~s, mesmo que isto



se traduza de maneira um pouco hesitanh:, vag a, . e ate mcsmo
barroca?

Em OlltrOS termos, a llllica critiea que Ihes podcria fazer, sc
posso pcrmitir-nH:, ~ a de qucrcrell1 todos par~cer intdigcntcs demais.
Todo mundo sabc quc voces 0 sao.· Entao para que querer pare-
ce-)o? E, de qualqucr modo, que importancia tcm isto, quer p:ml
o scr, qlier para 0 parcccr?

Dito isto, aqueks que, ontemil noite, nao pudcram desopilar
a figado, ou 0 cantrario, raga-sc quc 0 fa<;am agora, ja que 0

intacsse destes encontros c quc tCllham conseqiicncia.

Eis 0 Anzieu que ja se propoe. Fico-Jhe grato por cor-sentir
em dizcr 0 que tcm a dizer.

A pergunta do Sr. A I1zieu mio estd reproduzida.

Durandin parcceu dizer que a. violencia da proibi<;ao do in-
cesta era algo de mensuravc\, que sc traduzia por atas sociais
patentes. Nao c verdadc. Para descobrir 0 complexo de :f:dipo, foi
preciso examinar primciro as ncuroticos, para passar depois a um
cfrculo muito mais umpJo de individuos. Foi por isto que eu disse
quc 0 complcxo de Edipo, com a intensidade fantasiastica que nck
descobrimos, a importancia e a presen<;a que tem no plano imagl-
nario para 0 sujcito com 0 qual lidamos, devia ser concebido como
um fenomeno recente, terminal, e nao original, com rc\a<;ao aquilo
de que Levi-Strauss nos fala. .

Mas como 0 scnhOl~ podc, caro Anzieu, dar tamanha importflIl-
cia ao fato de Levi-Strauss fazer intervir em sua Jinguagem paJavra<;
como cOIn!Jensar-fio ao se tratar, por cxemplo, das tribos tibetana5
ou nepalesas, onde sc chcga atc a mat'll' as meninas, 0 que faz
com que haja mais homens do quc ll1ulheres? 0 termo compensa-
Gao tem aqui apcnas um valor estatistico, sem ncnhuma rela<;ao com
(1 Ie.rmo analftico.

Nan podeJnos deixar de conceder a Lcvi-Strauss que as ele-
mentos numcricos intcrvc1l1 na constitui<;ao de uma colctividade.
o Sr. dc Buffon fez n rcspcito disto reparos ll1uito accrlados.
o uborrecido c quc, i1'1 escalu dos Illucacos, a mcdida que se pocm
os pes 1111mdegrall, csquccc-se de que h6 dcgraus embaixo -- ou

bcm a gentc os dcixa apodrecer. De muneira que nunca se pode
ubarcar senap um campo bastante limitado no conjunto da concep-
<;ao. Mas seria um engano nao se lcmbrar dos reparos extrema-
mente acertados de Buffon sobre 0 pape) que as elementos estatis-
Iicos desempenham num grupo, numa socicdade.

Estes rcparos van muito longe, pois tiram 0 alcance de todos
os gencros de questoes pseudofinalistas. Ha questoes que a gente
nao precisa colocar-se, porque se dispersam sozinhas em consc~
qiicncia da reparti<;ao espacial do.s numeros. Problemas deste tipo
<linda existc1l1 e san estudados em certos niveis demograficos aos
quais Levi-Strauss fez uma longinqua alusao.

Buffon se perguntava pOl' que as abelhas fuzem hcxagonos Hio
bonitos. Reparou que niio ha outro poliedro com a qual se possa
(lCUpar uma supcrficie de modo Hio pnitico e tao bonito. E um
tipo de pressfio da ocupa9ao do espa<;o que faz com que devam
ser hexagonos, c a· gente nao deve colocar-se problemas doutos do
genera - sera que as abelhas sabem gcometria?

o scnhor perccbe 0 sentido que a palavra compensa<;ao pode
tel' neste casu ai - se houver men os mulheres, havera for~osamente
mais homens.

Mas a seu' crro vai ainda mais longe quando 0 senhor fala
de finalidade, quando ere que Levi-Strauss, ao falar da circula9ao de
lJma familia a outra, confere alma a sociedade. Haveria muito II

<..Iizersobre 0 proprio emprego do termo finalidade, sobre suas re-
la<;6es com a causalidade, e trata-se de uma questao de disciplina
<..10espirito deter-se nisso um instante, nem que seja so para notar
o seguinte --...:a finalidade esta sempre implicada, de forma diversa-:
mente larvar, no proprio interior de qualquer no~ao causal, a nao
ser que, justamente, se saliente a oposi<;ao entre 0 pensamento
'uusalista e a concep<;ao finalista. Para 0 pensamento causalista,
a finalidade nao cxiste, mas 0 fato de que se <Jcva insistir prova
sllficientemenie que a no<;ao e dificil de manejar.

Qual e a originalidade do pensamento que Levi-5trauss intro-
dllZ com a estrutura elementar?

Elc salienta de ponta a ponta 0 seguinte - nao se entend~
unda dos fenomenos referentes ao parentesco e a familia, coletados
ha bastante tempo, se se tenta deduzi-)os de uma dinamica qual-
<iller, natural ou naturalizante. 0 incesto como tal nao provoca
llenhum sentimento natural de horror. Nao 'estou dizendo que po-



demos fundamcntar-nos nisto, estou dizendo que isto e 0 que Levi-
Strauss diz. Nao ha nenhuma razao biologica, e em particular gene-
tica, que motive a exogamia, e ele mostra isto depois de haver

.discutido dt: maneira extrema mente precisa os dados cientificos.
Numa socicdadc - e podemos tcr em vista outras sociedadcs que:
niio as humanas -, uma pnitica pcrmancntc e constante da cndo-
gamia nao so nao tcra inconvcnientcs como, ao fim de certo tempo,
tera por cfcito eliminar as pretensas taras. Nao ha nenhuma dedu-
~ao possivel, a partir do plano natural, da forma~ao dessa estrutura
clemen tar que se denomina a ordem preferencial.

E isto, ele 0 fundamenta em que? No fato de que temos de
lidar na ordem humana com a emergencia total - englobando a
ordcm humana inteira em sua totalidade - de uma fun~1io nova.
A fun~ao simbolica nao e nova como fun~iio, ela tern lineamentos
em outros lugares que nao na ordem humana, mas trata-se apenas
de lincamentos. A ordem humana se caracteriza pelo seguinte -
a fun\ao simbolica intervem em todos os' momentos e em todos os
niveis de sua existencia.

Em outros term os, estli tudo ligado. Para conceber 0 que se
passa no ambito proprio a ordem humana, e preciso que partamos
da idcia de que esta ordem constitui uma totalidade. A ·totalidadc
na ordem simbolica denomina-se um universo. A ordem simb6lica
C dada primeiro em seu carliler universal.

Nao e aos poucos que ela vai-se constituindo. Assim que 0

simbolo advem, ha urn universo de simbolos. A pergunta que
a gente poderia colocar-se - ao cabo de quantos simbolos, numeri-
camente, 0 universo simbolico se constitui? - permanece aberta.
Mas por ·menor que seja 0 numero de simbolos que voces possam
conceber no momento da emergencia da fun~ao simb61icn, como
tal na vida humana, elesimplicam a totalidade de tudo 0 que {;
humano. Tudo se ordena em rela~ao aos simbolos surgidos, aos
simbolos na medida em que apareceram.

A fun(;ao simb61ica constitui urn universo no interior do qual
tudo 0 que e humane tem de ordenar-se. Nao e a troco de nada
que Levi-Strauss denomina suas estruturas elementares - ele nao
diz primirims. Elemental' e 0 contrario de complexo. Ora, 0 que e
curioso e cle ainda nao ter escrito as Estruturas complexas do pa-
ren/esco. As estruturas complexas, quem as representa somos n6s,
c clas se caracterizam pelo seguinte - elas sac muito mais umorfas.

DR. BARGUES: - Levi-Strauss falou das estruturas com-
plexas.

Ciaro. Ele dli seus Iineamentos, indica seus pontos de inser-
-;iio, mas nao tratou delas.

Nas estruturas clementares, as regras da alian!ta estao inseridas
numa rede, extraordinariamente rica, luxuosa, de preferencias e
proibi~6es, de indica~6es, de mandamentos, de trilhamentosll e re-
cobrem um campo bcm mais vasto do que nas formas complexas.
Quanto mais nos, aproximamos, nao da origem, mas sim do elemen-
to, mais a estrutura9ao, a amplidao, 0 intricamento do sistema pro-
priamente simb61ico da nomenclatura se· imp6em. A nomenclatura
do parentesco e da alian~a e mais ampla nas form as elementares do
qu~ .nas formas ditas complexas, ou seja, elaboradas em ciclos cuhu-
,.ais muito mais extensos.

E um rcparo fundamental de Levi-Strauss, e que mostra sua
fccundidade neste livro. A partir disto, podemos formular a hip6-
tese de que esta ordem simb6lica, ja que cIa se coloca sempre como
urn todo, como se forma sse por si s6 um universe - e inclusive
constitufsse 0 universo como tal, na medida em que e distinto do
ll1undo -, deve, igualmente, ser estruturada como um todo, ou
scja, ela forma uma estrutura dialetica que se sustenta, que e com-
pleta.

Dentre os sistemas de parentcsco, existem os que sao. mais ou
menos viaveis. Alguns vao dar em impasses aritmeticos, propria-
mente falando, e prcssupoem que, de vez em quando, ocorram
'rises dentro da sociedade, com 0 que comportam de rupturas e

de·rcinicios.
. ~. a pa~·tir destes estudos aritmeticos - caso se cntenda por

lIntm~tlco nao apenas a manipula!tao das cole!toes de objetos, mas
Illll1bem a corupreensao do alcance destas opera!roes combinat6rias,
(Jue ~ai alem de qualquer especie de· dado que se poderia deduzir
'xpenmentalmcnte da rela~ao vital do sujeito com 0 mundo - que
1,l5vi-Strauss demonstra haver uma classifica~ao corretadaquilo que
IS cstruturas elcll1cntarcs do parcntesco nos apresentam. Isto supoe
que asinstancias simb6licas estejam funcionando na sociedade desde
II origem, desde 0 momenta em que cIa aparece como humana.
Jra, e 0 que 5upoe igualmente 0 inconsciente tal como 0 desco-

"rimos e man'ipulamos na analise.



Fui justa mente ai, que houve ontem a noite alguma flutua~ao
na r~sposta d~ Levi-Strauss a minha pergunta. Pois, na verdade,
tkvido a um movimento fr:eqtiente naqueles que esHio introduzindo
id~ias novas - umu especie de hesita~ao em manter-Ihes todo 0

gUIll~ - ek 4uas~ que regressou a um plano psicol6gico. A p~r-
guntaque eu Ihe estava fazendo nao implicava absolutamente um
illconsci~lIte coletivo, que foi 0 termo que ele cmpregou. Que 50-

lu~ao poder-se-ia esperar da palavra coletivo neste caso, quando,
110 clltanto, coletivo e individual sac estritamente a mesma c.oisa?
Nilo, nuo sc trata de supor em algum canto uma alma comum
ond~ todos estes calculos ocorreriam, nao se trata de nenhuma enti-
ficu~ao psicol6gica, trata-se da fun~iio simbolica. A fun~ao simbo-
licu nilo tem absolutamente nada a vel' com uma forma~ao para-
animal, uma totalidade que faria do conjunto da humanidade uma
especie de grande animal - pois, no final das contas, 0 incons-
ciente coletivo e isso.

Sc a fun~ao simbolica funciona, estamos dentro. E digo mais
estamos de tal maneira dentro que niio podemos sail'. Numa·

grande parte dos problemas que se colocam para nos quando pro-
curamos cicntificar, ou seja, colocar uma ordem num ccrto numero .
de fen6mcnos, dentrc os quais, em primeiro plano, 0 da vida, suo
scmpre os caminhos da fun~ao simbOlica quc, no final das contas,
nos eondulcm, muito mais do que uma apreensao direta qualquer.

Assim, e selllpre em termos de mecanisme que tcntamos, apc-
sar de tudo, explicar 0 ser vivo. A primeira questiio que. se coloca
para nos, analistas, e talvez possamos ai sail' da controversia quc
se en tabula entre vitalismo e mecanicismo, e a scguinte - pOl'
que sera quc somos levados a pensar a vida em termos de mcca-
nislllo? Dado que somas homens, em que somos, efetivamente,
parentes da maquina?

SR. HYPPOLITE: - Dado que somos matematicos, que temos
II paixcio tla matematiea.

Claro. As crfticas filosOficas fcitas as pesquisas propriamente
I11ccanit:istas sup6cm que a maquina esta privada de liberdadc. Seria
facflimo dcmonstrar-lhes que a maquina e muito mais livre do que
o animal. 0 anima,1 e uma maquina bloqueada. :E uma maquina
da qual certos. para metros nao· podem mais variar. E pOl' que?
Porque C· 0 melo exterior que determina 0 animal e faz dele Ul11

tlpo fixado. E na medida em que, emrela~ao ao animal. somas
Illliquinas, au seja, algo de decomposto, que munifestamos uma
maior liberdad~, no sClltido em que liberdad~ 'Iller diz~r multiplici-
Jude de escolhas possiveis. Trata-sc de uma pcrspcctiva que nunca
c coloca ~m cvidencia.

SR. HYPPOLITE: - Sera que a palavra IlIciqllillil nao nwdoll
prolunda e sociologic(/Illente de sentido, desde SellS illicios ate a
c'ibernetica?

Estou tit: acordo com 0 senhor. Estou tcntundo, pela primcira
vel, inculcar nos mcus ouvintes que a maquina nao e 0 que 0

z~-povjllho pensa. 0 scntido da maquina, para todos voces, estu
ll1udando agora completamentc, quer tenham aberto um livro de
'ibcm~tica ou nao. Voces estao atrasados, e semprc a mesma coisa.

As pcssoas do seculo XVIII, aquelas que introduziram 0 me-
'unismo - csse que hoje em dia pega bem execrar, esse das maqui-
Ilinhas longe da vida, esse que voces acreditam tel' ultra pass ado -,
cslas pcssoas como La Mettrie, cuja leitura nunca !bes aconselharia
Jlor dcmais, essas pessoas que vivenciavam isso, que escreviam 0

lIomem-Maquina, voces nem imaginam a que ponto elas estavam
linda enrascadas em catcgorias anteriores, que dominavam deveras
eu espirito. E precise ler de ponta a ponta os trinta e cinco volu-

mes da Enei~lopedia das artes e das feenieas, que fomcce 0 estilo
dcsta epoca, para se dar conta do quanta as no~6es escohlsticas
obrepujam nelcs aquilo que estavam introduiindo, nao sem esfor-
os. Essas tentativas de redu~ao a partir da maquina, de funcionali-

;>,n~ao dos fenomenos que oeorrem no nivel humane, estavam de
l1luito na dianteira dos encadeamcntos que permaneciam em sell
I'ullcionamento mental quando eles abordavam um tema qualquer.

Abram a Enciclopedia na palavra amor, na palavra am or-
r1r6prio - vedio a que ponto seus sentimentos humanos estavam
Ilfastudos daquilo que, com referencia ao conhecimento do homem,
tL'lIlavam construir.

Foi s6 muito mais tarde, em nossa mente ou na de nosso:>
pais, que a mecanismo adquiriu seu sentido pleno, depurado, despo-
JIlJO, fora de qualquer outro sistema interpretativo. Eis um reparo
qLl~ nos pcrmite apreender 0 que e ser um precursor. Nao se trata,
II que s<.:ria totalmente impossivel, de antecipar as categorias que
vlrilo mais tarde e ainda nao foram criadas - os seres humanos



estao sempre mergulhados na niesma rede cultural que seus contem-
porfmeos e nao podem ter outrasno~6es a ml0 ser as deles. Serum
precursor ever aquilo que nossos contemponlneos estao constiiuindo
no momenta como pcnsamentos, como conscicncia, como a~ao,
como tecnicas, como formas politicas, ve-Ios cO;'lO os veremos UI11
seculo mais tarde. Isto, sil11, podeexistir.

Existe uma· muta<;ao da fun<;ao tla maqllina em curso, que
. deixa para tnl.s todos aqueles que ainda permanecem na. critica do
velho mecanicisrilO. Estar s6 um pouquinho de nada na dianteira,
consiste ern dar-se conta de que isto implica 0 desllloronamento
total de todas as obje<;6es classicas feitas ao emprego de categorias
propriamente mecanicistas. Creio que, este ano, terei a oportuni-
dade tic mostrar isto a voc~s.

H,l mais alguem que tenha uma pergunta a fazer?

O. MANNONI: - 0 que me interessou fo; a maneira pela
qual LrJ\'i-Strauss pegava 0 problema de natureza e cultura. Dizia
ell' que de uns tempos para ca nao se via mais claramente a opo.~i-
riio entre natureza e cultura. As intervenroes que existiram conti-
nuavam a buscar a natureza em algum canlo, lti para os lados da
afetividade, dos impulsos, da base natural do ser. Ora, 0 que levou
Levi-Strauss a colocar~se a questilo da natureza e da cultura, foi
pOI' exemplo, uma certa forma de incesto, que lhe pareceu, ao
mesmo tempo, universal e conlillgente. E esta espccie de contralli-
rilo levou-o a uma especie de convencionalismo que desnorteou //In

bom mlmero de ouvintes, Fiz 0 seguinte reparo - 0 problema do
comingenre e do universal,este, reenconlra-se, de lI1n jeilo pertur-
bador, fora do mundo institucional. Os destros, eis lima forma uni-
versal, e, no enfanto, ela e contingente· - poder-:~e-ia ser canholo.
E IIUllca se pod~ provar que era social ou biol6gico. Estamos diante
de uma escuridao profunda, que e da mesma natureza que aquela
que encontramos em Levi-Strauss. Para ir mais adiante· e mos-
IraI' que a escuridilo e deveras gravissima, pode-se notal' que nos
moluscos do genera helice,os quais, certamente, nao sao instilu-
cionais, existe tambem um enrolamento universal que e contingente,
ja que poderiam eslar enrolados nwn out1'O sentido, e que, alias,
certos individuos estiio enrolados num outro sentido. Parece-me, pois,

(ille a questao colocada pOl" Levi-Strauss ullrapassa de muilo a
oposiriio cldssica entre ° natural e 0 institucional. Niio e, pois.
.I/Irpreendellie que ele lmnbem se apalpe para saber oneLe eSliio seu
lado natural e sell lado illslitucional, como todo mUlldo fez ontem.
IsIO me parece eXlremamente impOJ'lallle - estamos diunte de algo
I/le dissolve, lID mesmo tempo, a anliga ideia de Ilalllreza e a ideiu
Ie in.\'lifllirao.

SR. HYPPOLITE: - Seria uma cOlllingerlcia /lniversal.

O. MANNONl: - Nao sei.

Creio que 0 senhor faz intervir ai, coisas que talvcz nao csti·
vcssem implicadas na noc;:ao de contingencia tal como Levi-Strauss
I evocou. Crcio que, para ele, a contingencia se opunha a no<;ao
dc necessario - alias, ele disse isto. 0 que ele introduziu sob a
forma de uma questao, da qual diremos que, no final das contas,
t ingenua, foi a distin<;iio entre 0 univcrsal e 0 nccessario. 0 qu~
'quivale a colocar u questao de saber no que consiste aquilo
que poderfamos chamaI' de a necessidatle tlas matematicas. Esta
muito claro que cIa mcrece uma dcfinic;:ao especial, e, par isto, falei
hli pouco dc univcrso. A rcspeito da introdu<;ao do sistcma simb6-
lieo, creio que u resposta a pergunta que Levi-Strauss fazia ontem

a seguinte - 0 complexo de ~dipo e, ao mcsmo tcmpo, univer-
sal e contingente, porque e unica e puramente sirnb61ieo.

SR. HYPPOLlTE: - Niio creio.

A contingenciu que Mannoni esla enunciantlo agora e de ordem
I tal mente diferente. 0 valor dn distinc;:iio entre natureza e cultura
que Levi-Strauss introduz com suas Estruturas elementares do pa-
r''l1tesco consiste ern permitir-nos distinguir 0 universal do gene-
rico. 0 universal simb61ico nao prccisa absolutamcnte espalhar-se
pcla superficie da terra intcira para ser universal. Alias, que eu
Iniba, nab ha nada que fa<;a a unidade mundial dos seres humanos.
Nlio ha nada que se ache concretamcnte realizado como universal.
I~, no entanto, assim que UIll sistema simb6lico qualquer se forma,
('Ie e. pOl' direito, entao, como·. tal universal. Que os homens te-
nillun, salvo exce<;ao, dais brac;:os, dll:Js pernns e UI1l par de olho_
- 0 que aliiis, cles possuell1 em comum com os nnimais -, que
'jam, como dizia alguem, bipedes sem penas, frangos depenados,

Illdo isto e generico, mas de maneira nenhuma universal. 0 senher



introdul af suas helices enroladas num sentido ou no outro. A per-
gunta qut: 0 senhor esta fazelldo e do tipo natural.

O. MANNONl: - E isso que coloca em questao. Ate agora~
us hOIllCIlS opuseram a natureza un'W pseLiclonatureza, sao as insti-
lIIi~'Jcs 11IIIlwilas - encontra-se a familia, como se encontra 0 car-
\'Uf/IO ou 1I bellila. Em seguida, convieram entre si que estas pseudo:,
Ilaturc:;:.as cram wn produto da liberdade Ill/mana ou da escolha
COlltillgefl{C do homem. E foram, pOI' cOllseguinte, levados a conferir
1I lIlaior ililport(lIlcia a uma nova categoria, a cLiltura oposta a natu-
reza. A 0 ('siudaI' eslas questoes, Levi-Strauss chega a nao saber
/lwis ollde cstcl nelll a nalureza llem a cultura, porque a gente
Olcontra justamente problemas de escolha, nao apenas no universo
das llolllenc!aturas, mas tambem no Llnil'erso das form as. Desde 0
.limbolislIlO da nomenclatura ate a simbolislllo de qualquer forma,
1I nalllre:;:.a fala. Fala ao enrolar-se p,ara a direita ou para a es-
(Juerda, au scr destra au canhota. E 0 jeito dela de fazer escolhas
cuntingentes, como familias 014 arabescos. Encontro-me agora, com
cfeito, siluadonum divisor de agUils e nao percebo mais como e
(Jue as 6guas se repartem. Queria informa-Ios deste embarac;o. Nao
trago soluc;()es, mas sim uma dificuldade.

SR. HYPPOLITE: - Parece-me que, ha pOUCO, 0 senhor
opos, muito justamente, 0 universal ao generico, quando, disse que
1I unil'ersalidade estava ligada ao pr6prio simbolismo, a modalidade
do universo simb6lico criado pelo homem. Mas, entao, irata-se de
uma pura forma. Seu termo universalidade quer dizer no fundo que
um tmiverso humano afeta necessariamente a forma da universall.
dade, que puxa para uma totalidade que se universaliza.

E a funr,:ao do simbolo.

SR. HYPPOLlTE: - Sera que isso responde a pergunta? [sso
/lOS mostra apenas 0 carateI' formal que toma um universo ht/mano.

I-Ll dois sentidos para a palavra formal. Quando se fala de
formaliza~ao matematica, trata-se de urn conjunto de eonvenr,:ocs
a partir das quais voces podem desenvolver toda uma serie de
conscqUencias, de teoremas que se ellcadeiam, e estabelecem no
interior de: urn conjunto certas rela~oes de estrutura, propriilmente
falando, uma lei. No sentido gestaltista do termo, no entanto~ u.
forma, a boa forma, e uma totalidade, porem realizada e isolada.

SR. HYPPOLlTE: - E este segundo senlido que e 0 do
I'II!1or, ou 0 p1;imeiro?

SR, HYPPOLlTE: - 0 senhor, 110 elltwlto, falou de tolali-
,II/de, en:iio, csle lIniverso simb6lico e puralllente convencional. Ele
"/I'ta a forma no sentido em que se fala de lIfna forma universal,
11'/11 que, [Jor isto, ela seja generica au mesmp geral. Estou-me per-
Il/luQndo se 0 senhor nao da tlma solurao formal ao problema
I'%cadv par Mannoni.

A qucstao de Mannoni tem duas faces.
Primciro, ha 0 problema que cle est a colocando,'e, que sc

l'IIL,lI1.ciasob a forma signalura rerum - sera que as proprias coisas
1'111 ~sentam, naturalmente, urn certo caratcr de assimetria? Ha urn
11':11, UIl1 dado. Este dado se ,acha estruturado de uma certa maneiril.
I III particular, existem assime.trias naturais. Sera que, no eixo de
plogressao do conhecimento em que nos encontramos, vamo-no.;
pm a sandal' seu misterioso sentidd? Uma tradi~ao humana inteirn,
'1lil: se dcnomina filosofia da natureza, dedicou-se a este genera de
kitura. Sabemos no que da. 1st? nunca leva muito longe. Leva a
'oisas altamente inefaveis, mas que- estacam logo, a nao ser que
\' que ira, no entanto, continuar, e entra-se, entao, no plano daquilo

que e comumente denominado urn delirio. Este, eertamente, nao c
o caso de Mannoni, cujo espfrito e por demais agudo, por demais
dialetico, para nao fazer semelhante pergunta a nao ser unicamente
ob forma problematiea.

A segunda coisa e saber se este e 0 ponto a que Levi-Strams
visava quando, ontem a noite, nos disse que, no final das contas,
1'1 . sc aeha ai, a beira da natureza, tomado de uma vertigem, per-
\'lIl1tando-se se nao era nela que the era preciso reencontrar as
IIIfzcs de sua arvore simb6lica. Meus dialogos pessoais com Levi-
. "rauss pcrmitem-me esclarecer-Ihes este ponto.

Levi-Strauss estcl reeuando'diante da biparti~ao mu.ito categ6-
rica que faz entre a natureza e 0 sfmbolo, e cujo valor criativo clc
II cntanto percebe bem, pois e urn metodo que permite distinguir
IlS rt:gistros entre, si, e, da mesma feita, as ordens de fatos entre si.'
I'~Ie oscila, e por uma razao que pode parcccr-lhcs surprccnde.ntc,
Illas que e perfeitamente confessada por ele - teme que, pOl'

i1t:tras da forma da autonomia do rcgistro simb6lico, reaparec;a



mascarada, uma transccndencia pcla qual, em suus afinidadcs, em
sua scnsibilidade pcssoal, ck so sente tcmor e avcrsao. Em outros
termos, teme que depois de termos fcito Deus sail' pOl' uma porta,
ofa~amos entrar pela out1'a. Nao quer que 0 sfmbolo, e ncm mesllw
sob a forma extrcmamente dcpurada com u qual cle mcsmo 0 apr.:-
senta a nos, seja apclins uma reapari~ao de Deus pOl' dct1'us de uma
mascara. Eis 0 que csta na origem da oscila~ao que ele manifestou
quando colocou em causa a separa<;:ao metodica do plano do simbli-
lieo do plano natural.

SR. HYPPOLITE: - Nem por isto e menos verdade qlle
apelar para 0 universo simb6lico niio resolve a propria questao das
escolhas que loram leitaspelo homem.

Certamente que nao.

SR. HYPPOLITE: - 0 que se denominava ins/i/ui~oes e que
implica um certo numero de escolhas con/ingentes en/ra com certeza
num universo simb6lico. Mas nem por isto nos da a explicQ(,:iio
des/as escolhas.

Nao se trata de explica~ao.

SR. HYPPOLITE: - Nem por isto deixamos de jiC(lr dian/e
de 11mproblema.

E exatamentc 0 problema das origens.

SR. HYPPOLITE: - Nao nego qlle a rela{:ilo simb6lica tenJ/(/
impressoa marca de lima lIniversalidade sistenuitica. Mas este re-
vestimento, ele proprio, requer explica~iio e naD deixa de nos levar
ao problema que Mannoni colocou. Gostaria de fazer-lhe lima cri-
tica. Em que nos 'Guxilia 0 emprego da palavra simbolico? 0 qlle
traz? Eis a pergun/a. Niio duvido de que allxilie. Em que acres·
centa? E 0 que acrescen/a?

Ela me serve para a exposi<;:ao da expenencia analftica., 0 'sc-
nhor pade ve-Io no ano passado, quando Ihes mostrava que ~
impossivel ordenar de mancira correta os diversos aspectos da trans-
ferencia se nao se partir de uma dcfini<;:uo da fala, da fun<;:uo cria-
dora, fundadora da fala plena. Na experiencia apreendemos a t1'ans-
ferencia sob diferentesaspectos, psicologicos, pcssoais, interpcssoais
- ela se da de maneira imperfeita, rcfratada, como cm marcha
reduzida. Sem uma tomada de posi<;:ao radical a prop6sito da fun<;:uo

da fab, a transfereneia e pura e simplesmente inconcebivel. Incon-
l:ebivd no sentido proprio do termo - nao ha conceito da transfe-
r':ncia, apena~ uma multiplicidade de fatos ligados por um la~o vago'
e inc()nsist~nte.

Da pl'oxlma va introduzirei a questao do eu sob a forma se-
guintc ---.:..Relaroes entre a funriio do eu e 0 principio do prazer.

Penso pod~r mostrar que para conceber a fun<;:ao que Freud
dcsign:! sob 0 nome de 0 eu, assiin como para ler a metapsicologia
freudiana illkira, e indispensivel servir-se desla distin~ao de pianos
l' de reb<;0es cxprcssa pclos termos de simb6lico, de imaginario e
d.: real.

Para que s-:rve isso? IS50 serve para conservar seu sentido a
IIll!.J cxpai':ncia simb61ica particularmcnte pura, a da analise. Vou
lbr-lhes um cxenlplo, encctando aquilo que serci levado a Illes dizer
:t resp,'ito do cu.

o cu. L'11l seuaspccto mais essencial, e uma fun<;:ao imagimiria.
Is:,) .: uma d~scoberta da experiencia e nao uma categoria' que eu
(IU;lS~ qualificaria. a priori, como a do simb6lico. POl' intermedio
dcSl.: ponto, eu diria quase que pOl' estc (mico ponto, encontramos
11;1 cxpericncia humanauma porta aberta para um clemen to de tipi-
cidadc. Claro que este elemento nos apareee na superffcie da natu-
roa, Il:as sob uma forma sempre decepcionante. Foi sobre isto que
qui.. insistir quando falei do fracasso das diferentes filosofias da
Ilaturaa. Ela e bastante decepcionante, inclusive, no que diz respeito
.\ fun<;;io imaginaria do eu. Mas e uma decep<;:ao a qual estamos
illlcir;l/l1Cnte ferrados. Dado que somos 0 eu, nao s6 temos uma
':-;periencia dela, como ela e tanto um guia de nossa experiencia
ljl.anto os diferentes registros que foram chamados guias de vida,
l'dO ~. as scnsa~6es.

A cstrutura fundamental, central, de nossa experiencia, e de
(Irdcm propriamcntc imaginaria. E podemos at~ apreender 0 quanto
l:\I:\ fUIH;iio no hOlllCI11ja c distinta daquilo que eta e no conjunto
d:l n:llureza.

(~ccncontral11os a fun~ao imaginaria na natureza sob mil for-
111;1\ --- trata-se de todas as capta~6es gestaltistas ligadas ao corteja-
IIIClltil t;io csscncial a manuten~ao da. atra~ao sexual no interior da
\'\p~cie.



Ora, a func;ao do eu apresenta no homem caractcrlsticas distill-
tas .. E isso a grande dcscoberta da analise - no nlvel· da rcla<;iio
gcnerica, ligada a vida da especie, 0 homem ja funciona de modI)
diferente. Nele ju lui uma fissura, uma perturbac;ao profunda tin
relac;ao vital. Eis af a importancia da 11o<;ao do instinto de mortc
que Freud introduziu. Nao que 0 instinto de 1110rte seju uma nOI!;il)
ern si mesma tao luminosa. 0 que e precise apreendcr e que clc
foi forc;ado a introduzi~la para trazer-nos de volta u urn dado agudo
de sua· experiencia, num momento em que sc come<;ava a penJe-lo.

Coino eu lhes fazia notal' ha POllCO, quando uma aperCepl,;[ID
sobre a estrutura esta adiantada, ha sempre um momento de rceuo
em que se tende a abandona-Ia.

Foi 0 que ocorreu no cfrculo freudiano quando 0 sentido da
dcscoberta do inconsciente passou para 0 segundo plano. Regres~oll-
se a uma posi<;ao confusa, unitaria, naturalista do homem, do cu,
e, da mesma feita, dos instintos. Foi, justamente, para reencontrar
o sentido de sua experiencia que Freud escreveu Alem do principio
do prazer. Vou mostrar-Ihes atraves de que necessidade elc foi coll-
duzido a escrever estes ultimos panigrafos, dos quais voces conhccclI1
qual foi 0 tratamento que a comunidade analftica, em sua gcnerali-
dade, Ihe reservou. Dizem que nao entendem nada disto. E inclusive
quando, seguindo Freud, consentem em repetir instintode morle,
nao entendem disto mais do que os jacobinos entendiam da gra<;a
suficiente, aqueles que foram Hio lindamente crivados pelos dardos
de Pascal em les Provinciales. Pec;o a voces todos que leiam este
tcxto extraordinario de Freud, incrivelmente ambfguo, e inclusive
confuso, que 0 leiam varias vezes - senao, voces nao VaG pegar
a crftica Iiteraria que fa rei a respeito dele.

Os ultimos paragrafos permaneceram Iiteralmente hermeticl1s,
e de boca fechada. E ate agora, nunca foram elucidados. S6 podem
ser entendidos caso se veja 0 que a experiencia de Freud quis
trazer. Ele quis, a qualquer prec;o, salvaI' urn dualismo, no momento
em que este dualismo estava derretendo-se entre· suas maos, e quan-
do 0 eu. a libido, etc., tudo isso formava uma especie de vasto
todo que nos trazia de volta a uma filosofia da natureza.

Este dualismo nada mais e do que aquilo de que falo quand0
dou destaque a 'autonomia do simb6Iico. Isso, Freud nunca 0 for-
muloH. Para fazer c;om que voces 0 entendam, precise de uma criti-
ca e de uma exegese de seu texto. Nao posso desde agora considerar
como estabelecido justamente 0 que tem de ser provado neste ano.

Mas creio que vou pOlkr dl:l11onstrar a voc~s que a cat~goria da
H<.raO simb6lica (t~11l fUllllaIHl:llto.

SR. HYPPOLlTE: - Elt nlio cstava c/izcndo 0 con/fario.
A junriio simb6lica e, para 0 .senhor, sa e que ell/endo bem, uma
jlltlriiO de /ranscendencia, no seguin/e senlido - ao mesmo tempo,
//rJS mio podemos nem ficar nis/o, nem sail' dis/o. Para 0 que e
{lite ela serve? Niio podemos privar-nos disto, e, no enlanto, lam.
hcm nao poc/cmos ins/alar-nos nislo.

Claro. E a prescnc;a na auscncia c a auscncia na presen~a.

SR. HYPPOLlTE: - Qucria enlender 0 que e que havia [Jara
\'I'f enlendido.

Sc 0 senhor estivcr querendo manter no plano {enol11eno16gico
o que me estu trazendo aqui, nao tcnho nenhuma objec;iio a fazeI'.
~)6 que aeho que nao e sUficicnte.

E em suma, ser puramcnte fenol11cl1016gico, isso nao nos faz
Ilvanc;ar muito.

SR. HYPPOLITE: - E tambem 0 que [Jenso.

Isto s6 pode ocultar 0 progrcsso que temos de fazel', forne-
t'cndo antecipadamente a colorac;ao que deve permanecer. Sera que,
'im ou nao, 0 usa que fa~o do registro simb61ico deve unicamente
I 'var a situar em algum canto a transcendcncia do senhor que,
"final, deve existir? Sera que se trata disto? Nao creio. As alusocs
quc fiz a uma utilizac;ao totalmentc difercnte da noc;ao de ll1aquina
I lIvez estejam al para indicar isto aos senhores.

SR. HYPPOLlTE: - Minhas pergunlas eram apenas pergun-
las. Eu perguntava ao senhor 0 que lhe [Jermilia ncio responder a
/Iagunta de Mannoni, dizendo que mio era ° caso de responder,'
1111 ao menos que, respondenclo, a genie se desencaminharia.

Dissc que nao crcio que seja ncste sentido que sc pode dizcr
que C'laudc Levi-Strauss rctorna a natureza.



Indiquci lambcm qu~ lcmos, bcm entenuiuo. de levar em conl.l
o lado formal da naturcza, no scntiuo em que eu 0 qualificava d.:
assimctria . pscudo-significaliv<l, porquc edisto que· 0 homcm sc
apossa para f~lbricar seus simbolos fundamcntais. 0 important(; c
aquilo quc confere ~IS formas que cstiio na naturcza. valore fun~a,)
simbolicos, 0 que faz com que funcioncm umas em rela~ao as outras.
E 0 homcm quem introuuz a 110<;<10 de assimetria. A assimctria ria
natureza, nUo e llem simctrica, nem assimclrica - ela C 0 que ela c.

Gostaria de falar-Illes, da proxima vez, do scguintc - 0 Ell

como juW;iio e como simbolo. E ai que fllnciona a· alllbigi.iidadc.
o eu, funcrao imaginaria, Sl) intcrvcm na vida psiquica como simbolo.
Utiliza-sc 0 eu como 0 Burow utiliza 0 pap'lgaio. 0 Bororo diz
leu] sou um ptl/Jagaio, nos dizcmos [eu] sou III/I ell.a Isto tudo
nao tcm a mCllor importitllcia. 0 importantcc a func;i'io que isto
tern.

O. MANNONl: Depoi.i; de LeIJi-Strauss, tem-se a impres-
sao de que niio se pode till/is empregar {IS nOf;oes de clIltura e ,Ie
natureza. Ele as destrai. E a 11/esma coisa com a id(Ha de adapla-
f;tio da qual falamos 0 tempotodo. Estar adaptado qller djzer ape-
nas estar. vivo.

Tem coisa justa nislo ai. E da Illcsma ordem do que aeabci
dc cvocar quandodissc que, num dado momento, Freud quis defen-
der a IOdo eusto um ecrto dualismo. Dcvido a cvoluc,:ao· nipida da
tcoria e da tceniea anaHtiea, Freud tinha se encontrado em pre-
sencra de uma queda de tensao amiloga aquela que 0 senhor des-
eobre no espirito de Levi-Strauss. Porcm, no que Ihe diz respeito.
tulvez esta nao seja sua ultima palavra.

UMA DEFINIQAO MA'fERIALISTA
DO FENOMENO DE CONSCIENCIA

A vlvellcia e 0 destino.
"0 nllcleo de nosso ser."
o ell e WIl obieto.
Fascilla~ao, ri validade,reconhecimento.

lndem er alles scl/(/It, was sehu/tet der Hochste? - Sich.
Was schaft er aber vor er alles scha/tet? - Mich.

Este distico de Daniel von Chepko, teremos de reencontr<i-Io
dllqui a poueo, se, hoje, eu eonseguir levar voees aonde quero.

As leis deste ensino eomportam em si proprias um reflexo de
• l U sentido. Aqui nao pretelllio conseguir mais do que conduzi-Ios

leitura das obms de Freud. Nao pre tendo substituir-me a ela, se
v\ ccs a eia nao se dedicarcm. Fiquem bem dentes de que a forma
qlle tento dar aqui ao en sino freudiano so adquirira seu sentido e
11 'nnce se voces se referircm aos textos, a fim de eonfrontar os
litl/;quejos que Ihes comunieo com as dificuldades que podem apre-
('lItar.

Com cfeito, estes textos sao por vezes diffeeis, impregnados de
IWIll problematica trama de quest6es que se manifesta em contradi·

·s. Sao porcm. contradi<;6es organizadas, contradi<;oes, e nao sim-
pll'SOlente antinomias. Acontece que, as vezes, Freud, ao se~uir seu
1111110, chega a posic,:6es que a ele proprio aparecem como contradi-
1IIllns, e que, em rela~ao a algumas delas, ele retrocede - 0 que



1l.:t1l por isso qucr diz~r que pense que nao fossem justificadas na
~paca Jdus. Em suma, cstc movimento do pcnsamento de Freud"
ljUl: ll.io cSt{t acabado, que nunca se formulou numa edi!tao dcfini-
tiva, dagmatica, e 0 que voc'es devem aprender por si mcsmos a
aprccndcr. E para facilitar esta apreensiio que ten to comunicar-Ihcs
aljui a que eu proprio pude tirar de minha reflexao quando da
kitura das obras de Freud, aclarado por. uma expericncia que, em
prindpio ao menos, era guiada por elas. Digo em principio ao me-
liDS, ju que freqUentemente coloco aqui em questao que este pen-
samcnto tenha side sempre bem comprcendido, e ate mesmo, rigo-
rosumcllte scguido no dcsenvolvimento da tecnica analltica.

Ensino-Ihcs que Freud descobriu no homem 0 peso e 0 eixo
de Ull1a subjctividade que ultrapassa a organiza!tiio individual coml)
S0ma das cxpcricl1cias individuais, e ate mesmo, como linha do
dcscnvolvimento individual. Dou-Ihes uma definic;:iio passivel da
S:.Jbjdividadc, ao fOl'muhi-la como sistema organizado de simboln;;
que almeja cobrir a totalidade de uma expcriencia, anima-la, dar-lhc
scntido. E 0 que sera que tentamos realizar aqui, senao uma subjc-
tividade?As direc;:6es, as aberturas, que sao aqui trazidas para voces,
sabre' nossa experiencia e nos sa pratica, saa feitas para inspira-Ios
a prolonga-Ias numa a!tao concreta.

Neste en sino, assim como numa analise, lid am os com resis-
lcncias.

As resist~ncias tem sempre sua sede, nos ensina a analise,
no cu. 0 que corresponde ao eu e 0 que por vezes chama a som,l
dos prcconceitos que comporta todo saber, e que cada urn de nos
carrcga individualmente. Trata-se de algo que inclui a que sabemos
ou cremos saber - pois saber e sempre, por algum lado, crer
sabcr.

POl' isto, quando uma perspectiva nova lhes e trazida de uma
Illuncira descentrada com rcla!tao a experiencia de voces, sempr~ sc
opera um movimento pdo qual voces tentam reencontrar 0 equili-
brio, 0 centro habitual do ponto de vista de voces - sinal daquilo
que lhcs cxplico, e que se chama resistepcia. Seria preciso, ao con-
trario, que se abrisscm as no~6es surgidas de uma expcriencia outra
(; tirassem proveito.

Tomcmos urn excmplo. CLaude Levi-Strauss nos trazia no outro
dia, uma perspectjva que implica a rclativayuo radical da realidadc
familiar, 0 que devcria sel', para n6s, a oportunidadc de rcexaminar
o que, para n6s, pode haver de dcmasiado fascinallte, de demasiado
obsorvente - a realidade que tcmos e')tidianamente de manejar.
lois bem, qual foi a jeito que um dc nossos compallheiros de cstra-
tla escolheu para manifestar-sc sobre este assullto? Afinal, disse ele,
no inves de prcocuparmo-nos com 0 convencionalismo do sistema
familiar, lcmbremos que, na familia, nao ha so os pais, h'l filhos,
ha crianc;as.12 Do ponto de vista do filho, a realidade da familia
sc rcstabelece. Aquilo com que n6s, analistas, lidamos, c a relo<;uo
tlu crian!ta com os pais. Eis 0 que )1os evita pcrderl1lo-nos nest<:
I'clativismo extremamente desnorteante.

Trazer a familia de volta a salida rcalidade da experiencia
dn crian~a tinha assim, por certo, todo seu alcance: situar 0 centro
till experiencia analitica no fato de cada individuo ser uma crian!tu.
Mas esta intervenc;ao testemunhava cia pr6pria esta propensao do
spirito a centrar nossa experiencia analitica na experiencia indivi-

dual, psicologica.
E 0 que nao se deve fazer, e vou ilustra-Io para voces com

Higo que encontramos, logo no dia seguinte, no agrupamento qUL~
se chama supcrvisao.

Um sujeito sonhava precisamente com uma crianc;a, com um
llencm em seu estadio primitivo de importancia, deitado de costas,
. mo uma tartaruguinha rcvirada, a agitar os quatro membra,.
Fie sonhava com esta crianc;:a, imagem isolada. Imediatamente, pOl'
razoes certas, eu era !evado a dizer a pessoa que me relatava este-
I; nho - Esta crian9a e 0 sujeito, 1IIio hci duvida algwna.

Urn outro sonho me e trazido, que confirma esta imaginaria
mo representando 0 sujeito. A pessoa do sonhador tomn banho

I1UI11mar que tem caractcdsticas muito especiais - diremos, para
tIllr logo as associuC;ocs, ° cantexto imaginario e verbal - que se
II 'ha composto de tal jeito que C, ao mesmo tempo, 0 diva dl)
l\l1alista, 0 estofamellto do carro do analista c, bem entcndido, a
lilac. 13 Sobre este mar cstao inscritos algarismos que sc rclacionall1
tic forma manifesta com a data do nascimcnto e com a idadc do
lljeito.

Qual e 0 pano de fundo deste sonho? 0 suicito esta extrema-
Illente prcocupado corn uma crian!ta que vai nasccr, pel a qual se

nte responsavcl, e a respcito da qual parcce' qllC fantasia uma



paternidadc imagimiria. Esta situa~ao vital se apresenta de maneira
tau ambigua que, na verdade, nao pode deixar de vir a mente que
o sujcito devcter motivos profundos para fantasiar isto, pois, a
rcalidade dcixa a coisa bastante turva. E que, com efcito, numa
csp~cic de ansiedade subdelirante a proposito de suas responsabili-
Jades dc genitor, 0 5ujeito'reproduz uma questao essencial para
c1l:, iSlO e - sera que ele proprio e, sim ou nao, um filho legitimo?

Seo sujeito se sai COql este sonhoe na .\l1cdida cm que 0

analista ja lhc formulou - .E de voce que se trata nesta ltist6ria.·
E ista csta slib-jaccnte ao sonho _ Alinal, niio sou ii/lto seu, do
st:llhor, 0 analisla?

Voces cstao vendo que 0 que ai csta em destaque nao e, como.
~clllpn: se tem tendencia a acreditar, a dependencia concreta, afetiva
Ju crian~a eOI'llrela~ao a adultos supostos mais ou menos parentais.
Sc 0 sujcito se coloca a questao do que ele e como filho 12 nao e
para saber se ele e mais ou menos dcpendente, e sim .se e reconhe-
~ido ou nao, tendo au nao a direito de usaI' seu nome de filho de
rulano de tal. E na medida em que as proprias rela!toes onde ele
sc aclla sao lcvadas ao grau do simbolismo, que 0 sujeito se
inlcrroga sobre si mesmo. 0 problema se coloca, pois, para ele, na
:icgunda potencia, no plano da assun~ao simb61ica de seu destino,
no registro de sua autobiografia. ".

Nao yOU dizcr que no dialogo analltico tudo sc desenrole sem-
pre Beste nivel, mas fiquem bem cientes de que e cste 0 nivel
csscncialmentc analftico.' Numerosissimas criflnyas produzem ianta:'
sin de tel' uma outra famma, de ser filho de outras pessoas que
nao aquelas que tomam conta delas, Diria que e uma fase tipica,
normal, do desenvolvimento da crianya, que gera todo tipo de
n:bento na expcriencia, e que nao e possivel negligenciar nem mes';'
mo fora da experiencia analftica. r

Entao - e aique quero chegar -: 0 que e a analise das re!
sistencias? .

Nao e como se tende nao apenas a formular - e se formula
iSIO, dar-Ihes-ei muitos exemplos -, pOl'em, muito mais a praticar!
nao e intervir junto ao sujeito para que ele se conscientize da mal
ncim pela qual seus apegos, seus preconceitos, 0 equilfurio do sed
eu, 0 illlpcdem de enxergar. Nao e .uma persuasao que vai dar bem
dcprcssa na sugestao. Nao e refor~ar, como sediz, a eu do sujeitd
ou razer de sua parte sa urn aHado. Nao e convencer. :E saber, d
~ada momento da rela~ao analitica, em que nivel deve ser trazidn

II resposta. Esta resposta e possivel que, as vezes, ela deva ser
trazida ao riivel do eu. Mas no caso que estou-Ihes dizendo nao
, nada disto .. A questao do sujeito nao se refere absolutamente ao
que pode resultar de tal desmame, abandono, falta vital de arnOt'
uu de afeto, cIa concerne sua historia visto que ele a desconhecc
. e isto que elc expressa a dcspeito de si atraves de toda sua con-
dUla, na medida em que busca obscuramente reconhcce-Ia. Sua vida
~ orientadu pOl' uma problematica que nao c a de sua vivencia.
p~:.n~m,a de seu destino, isto e '~ 0 que sera que sua his tori a
~ignifica?

Vma fala e matriz da parte nao reconhecida 4 do sujcito,c
'is ai 0 nivel proprio do sintonla analftico - nivel dcscentrado. COlli
rcla~ao a expcri~ncia individual, visto ser aquele do tcxto hist6rico
que aintcgra. Fica, a partir de entao, patentc que a sintoma s<>
ccdcra com uma intervcnyao que incida neste nivel dcsccntrado.
Pracassani toda interven9-ao que se inspirar nurna reconstiluil;ao
pn5-fabricada, forjada a partir de nossa id6ia sabre 0 descnvoIvi-
l1Iento normal do individuo, e visando a sua normaliza!tao- ci'i
o que faltou a. eIc, cis 0 que deve aprendcr a suportar de frustra-
cao, par exemplo. Trata-se de saber se 0 sintoma se resolve nUIll
registro au no olltro, nao ha meio termo.

A coisa e contudo, problematica, na medida em que 0 dialogo .
intcr-cuicoH nao deixa de comportar certas repercllss6cs, e talvcz,
pOl' que nao - psicoterapeuticas. Psicoterapia, sempre se fez sem
saber muito bem 0 que se fazia, mas fazendo certamente intervir
II func;ao da fala. Esta fun~ao da fala, trata-se de saber se, na
nmHise, ela exerce sua ayao pela substituic;ao do eu do sujeito pe\;}
lluloridade do analista ou se ela e subjctiva. A ordern instaurada
pOI' Freud prova que a realidade axial do sujeito .nao esta no seu
cu. Intervir substituindo-se ao eu do sujeito, comose faz sempre
llllmacerta pnitica da analise das resistencias, e uma sugestao,
. ao e analise.

o sintoma, seja qual for, nao se acha propriamente resolvido
lluando a analisee praticada sem que seja colocado no primciro
plano a questao de saber onde deve incidir a ac;ao do analista,
qual e 0 ponto do sujeito, se pas so expressar-me assim, a que e!e
deve visar.

Caminho passe a passo. Creio ter salicntado suficientemente
[10 decurso dos meses, e ate mesmo dos anos precedentes, que 0

1nconscientee este sujeito desconhecido do eu, nao reconhecido



pdo eu, der Kern unseres Wesefl, escreve Freud no capitulo da
Trawmlelllllllg sobre 0 processo do sonho, do qual lbes roguei que
tomassem conhecimento - quando Freud trata do processo prima-
rio, ele quer falar de alguma coisa que tem urn sentido ontologico
c que elc denomina 0 nucleo de nosso ser.

o nucleo de nosso ser nab coincide com 0 cu. Eis 0 sentido
da experiencia analftica, e e em torno disto que nossa experiencia
~e organizou e depositou esses estratos de saber que sao ensinados
atualmente. Mas acreditam voces que basta que sc fique nisto, e
que se diga - [ell] do sujeito inconsciente nao e 0 eu? Nao basta.
Pois nuda, para voces que 'pensam espontaneamente, se e que se
pode dizer islo, implica a reciproca, E voces se poem normalmente
a pensar que cste [eu], e 0' eu verdadeiro. Voces imaginam que 0

eu c apenas uma forma incompleta, erronca, deste [eu]. Assim,
cste dcscentramento csscncial para a dcscoberta freudiana, voces 0

detuaram, mas imcdiatamente 0 reduziraril. 1:: a meSll}a diplopia
que urna experiencia bem cOl1becida dos oculistas demonstTa.
Coloquemos duas irnagens muito proximas uma da outra e quase
se recobrindo - gra~as a uma determinada vcsguice, podera ocorrer
que formcm apenas uma, se estiverem bastante pr6ximas. Da mesma
maneira, voces fazcm cntrar 0 eu neste [ell] descoberto por Freud
- voces rcstauram a unidade. .

Foi a que ocorreu na amllise a partir do dia em que, ao dar-se
conta de que - par uma razao que ficara por c1ucidar retrospecti-
va mente - a primeira fecundidade da descoberta analftiea se esgo.
tava na pratica. voltou-se ao que se .denomina a amllise do eu,
pretcndcndo cncontrar ai a exato avesso do que se tratava de de-
Illonstrar ao suieito. Pais, ja se estava no puzzle. no plano da
demonstra~ao. Pcnsava-s~ que, ao se analisar 0 eu. acbava-sc 0

:Ivesso do que era para fazer cntender. Operava-se assim uma re-
du~ao da ordem daquela de que Ihes estou falando - duas ima-
~~.:ns difercntes numa so. .
• J

Com ccrtcza [ell] verdadeiro nao e 0 cu. Mas nao basta. pois,
a !!cntc pode scmprc vir a acreditar que 0 eu seja apenas [euf
crrado. lllll ponto de vista parcial, cuja simples tomada de cons':
cicncia bastaria para alargar-Ihe a perspectiva; 0 suficiente par~
que se dcscobrisse a realidade que Se busca atingir na experiencia
analitica. 0 importante e a rcciproca que deve ficar-nos sempre·
prcsente no espirito - a eu, n50 c reu], nao e urn erro, no sentldd
em que a doutrina classica faz dele uma verdade parcial. Ele 6

. '

\ lutra coisa - um objeto particular dentro. da experiencia do
i1ljcito. Literalmen,tc 0 eu e um objeto - um objeto que preenche
Ill11acerta func;ao que chamamos aqui de funC;ao imaginaria.

Esta tese e absolutamentc essencial para a tecnica: Desafio-os
1 nao extrair esta concep~ao da 1eitura dos escritos metapsico16gicos
Ilosteriorcs a 1920, As pesquisas de Freud em torno da segunda
lopiea foram realizadas para trazer de volta ao seu lugar urn eu que
. mcc;ava a cscorregar, outra vez. para sua antiga posic;ao, quando,

110 cntanto, por intermedio de um esforc;o de acomodac;ao do espi-
rlto, se estava recaindo no csscncial da ilusao classica - 11aOestoll
dizcndo do erro, trata-se, propriamcnte falando. de urna ilusao.
'rudo 0 que Freud escrevcll tinha pOl' meta rcstabelcccr a perspcctiva
l'xata da exceiltricidade do sujcito com rclac;iio ao cu.

Sustcnto que af esta 0 essencial, e que e ao redor disto que
tudo deve ordenar-se. E par que? Vall tomar-me mais claro par-
IIndo do be-a-bci, e inclusive do nfvel daquilo que se denomina,
ou se acredita falsamentc ser, a evidencia.

A evidencia de voces, a evidencia da expenencia psico16gica
que e a de voces, e deterl11inada por uma confusao de conceitos
tla qual nada sabem. Vivemos no nfvel dos conceitos bem mais do
lue acreditamos. Seu modo de reflexao e essencial para a maneira
'0111 que 0 ser de uma certa era cultural se experimenta, e da
1l1csma feita, se cOllcebe.

Ora. 0 canlter elevado, altamentc elaborado, do fenomeno de
'onsciencia e admitido como urn postulado pOl' todos nos sem
cxcc~ao, neste ana de 1954, e estou certo de que nao ha aqui
entre n6s urn s6 que nao esteja, no final das contas, persuadido
ell: que, por mais parcial que seja a apreensao da consciencia. por-
t.anto, do eu, e ai, no entanto. que nossa existencia e dada. Pen-
samos que, no fato de consciencia, a unidade do cu e, senao explo-
fada. pcl0 menos apreendida.

Ao contrario, a que a experiencia analftica poc em destaque,
c com 0 que Freud ficou tao embarac;ado quanta um peixe diantc
de uma ma'.;a, sao as ilusocs da consciencia.

Em seus esbo~os 15 de 1895, Freud nao consegue, e, no en tanto
~ fucil, situar ex<\tamente 0 fcnorncllo da consciencia em seu esque-
ma ja elaborado do aparelho psfquico. Bem mais tarde, na metapsi-



cologia, quando ele tenta cxplicar as difercntes formas patol6gieas
- sonho, delirio, eonfusao mental, alucina~6es - por intermedio
de dcsinvestimentos de sistemas, elc se rcencontra sempre diante de
um paradoxa quando se trata de fazcr funcionar 0 sistema da cons-
cicnCia, c ele pensa eonsigo mesmo que ai deve haver leis especiais.
o sistema de eonsciencia nao cabe na sua teoria. A concep~ao
psieofisica de Freud dos investimentos dos sistemas intra-organicos
e altamentc engenhosa para explicar 0 que ocoere no individuo.
Par mais hipotetico que scja, 0 que dcsdc entao ganhamos em

'experiencia a rcspeito da difusao e da reparti~ao do influxo nervoso
tende antes a mostrar a validadc da coostru\(ao bio16gica de Freud.
Mas, para a consciencia, nao funciona.

Voces me dirao - isto ,pro va que Freud sc atrapalhou. Vamos
tomar as coisas sob outro angulo.

o que sera que da a consciencia seu caniter aparentemente
primordial? 0 filosofo parece justanlcnte partir de urn dado incon-
testavcl quando parte da transparencia da consciencia a si mesma.
Se existe consciencia de alguma coisa, nao e possivel, nos dizem
eles, que esta consciencia, que existe, nao apreenda a si mesma
como tal. Nada pode ser experimentado sem que, dentro desta
experiencia, 0 sujeito possa apreender a si mesmo como numa es-
pecie de reflexao imediata.

A respeito disto os filosofos deram, com ccrteza, alguns passos
desde 0 passe decisivo de Descartes. A questao foi colocada, que
permanece aberta, de saber se [eu] e imediatamente apreendido no
campo da consciencia. Mas ja de Descartes, pode-se dizer que el~
havia diferenciado a consciencia tetica e a consciencia nao-tetica.

Nao irei mais adiante na investigayao metafisica do problema
da consciencia. Vou propor-lhes nao uma hip6tcse de trabalho -
sustento 'que nao se trata de uma hip6tese -, mas sim uma ma-
neira de acabar com isto, de cortar 0 n6 g6rdio. Pois, M problemas
que e precise resignar-se a ubandonar sem te-los resolvido.

Trata-se mais uma vez de urn espelho.
A imagem no espelho, 0 que 6? Os raios que voltam para 0

cspelho nos fazem sHuar num espa\(o imaginario 0 objeto que se
acha alem disso -, em algum lugar na realidade. 0 objeto real
nao 6 0 objeto que voces veem no espelho. Ha, pois, ai urn feno-
menD de consciencia como tal. Em todo caso e 0 que Ihes pro-
ponho 'que admitam, para que eu possa contar-Ihes urn pequeno
ap610go queguiara a reflexao de voceS.

Suponham que todos os homens tenham desaparecido da terra.
Digo os JlOmens, devido ao valor elevado que voces conferem a
·onsci~ncia. Ja( basta para perguntar - 0 que sera que sobra no

/J,fpt:lJlO? Mas suponhamos ate que todos os seres vivos tenham
dcsaparecido. Sobram entao apenas fontes e cachoeiras - e tam-
b~m raios c trov6es. A imagem no espelho, a imagem no lago,
I era que elas ainda existem?

E 6bvio que ainda existem. E isto, por uma razao muito sim-
ples - no alto grau de civilizayiio ao qual chegamos, que ultra-
passu oe muito nossas ilus6es sobre a consciencia, fabricamos
Ipardhos que podemos, sem audacia alguma, imaginar suficiente-
1Il\;nle complicados para que eles mesmos revelem os filmes, os

uaru':lIl cm caixinhas e os depasitem na Gclacteira. Tendo desapa-
I'cciJo todo ser vivo, a camera pode ainda assim registrar a ima-
<':Illua Tllonlanha no lago, au a do Cafe de Flore 10 esfarelando-se

lIu snliJihl total.
COlli certaa os fi1osofos terao todo genero de obje\(6es astu-

'Iusas a I1lC fazer. Rogo-Ihes, no entanto, que continuel11 a prestar
\lenl$UO no meu ap610go.

Eis que os ham ens valtam. E um ate arbitcario do Deus de
MlIlcbranchc - ja que e ele que, a todo instante, nos sustenta
'm nossa existencia, ele bem que pOde nos suprimir e nos repor
('Ill circulac;ao alguns seculos mais tarde.

Talwz os hOlllcns tenham de reaprender tudo e, em particular,
i Icr uma imagcm. Pouco importa. 0 que e certo e 0 seguinte -
logo que virelll no filme a imagem da montanha, verao tambelll

·u rdkxo no lugo. Verao tambem os movimentos que ocorreram
IlU nHllltanha c os da imugelll. Podemos levar as coisas mais longe.
'endo a maquinu mais complicada, umu celula fotoeletrica apon-
Ilda para u imagcm no luge pode determinar uma explosao - e

'mprc preciso, para que algo parega eficaz, que se de,sencadeie em
dgulll canto uma cxplosao - e uma outra maquina pOde registrar
II ceo ou recolher a cnergia desta explosao. ',

Pois bem! eis ai, portanta, 0 que lhcs proponho considerar
OIllO csscndallllcntc um fenomeno de eonsciencia. quc nao tcra
d p.:rccbido pOl' mim17 algum, que nao ten! sido refIetido par

I1l'llhum:l cxpcricncia euica - estando ausente nest a epoca toda e
'1lltl1qucr ('sp~cie de mim 17 e de consch~ncia do eu. .

Voces me oidio - Espera ai, rapaz! 0 ell esta em alg~~mcan-
,", ('slti n(/ cal1Hira. Nao, nao ha nem sombra de mim na camera.



Mas. no cntanto, admitirei de bom grado que [ell] esta nisto, nao
lla ciul1cra -, cst a metido nisto.

Explico-Ihes que e na medida cm que ell' esta enfiado nUi~l
jogo de simbolqs, nUf!1 mundo simb6lico, que 0 homem e urn SlI-
jl:ilo ucscl:nlrado. Pois bem, e com esle mcsmo jogo, com estc
IllCSIllO munuo. que a maquina e construida. As mais complicadas
Ill,lqllinas 5,10 feitas apenas com falas.18

A palavra 10 IS inicialmcnte cste objcto de troca com 0 qual
a gentc sc rcconheee, e porque voces disscram a senha, a gentc
mlo quebra a cara, elc. A circula<;,lo da palavra come<;a assim. e
cia se infla a ponto de constituir 0 mundo do simbolo que pcrmitc
c,ilclilos alg~bricos. A nHlquina e a cstrulura como desvinculuda
Ja utividadc do sujeito. 0 mundo simb6lico e 0 mundo da maquina.

A questao daquilo que, neste mundo, constitui 0 ser do su-
jcito, sc abrc entao.

Alguns csUio muito preocupados venda rcferir-me a Deus.
No entanto, e um Deus que apreendcmos ex machina, a nao scr
que extraiamos machina ex Dea.

A maquina efetua a continuidade, gra<;as a qual os homen~.
auscntes pOl' um tempo, terao a grava<;ao do que ocorreu no inter-
vaIn dos fcn6menos de consciencia propriamente falando. E aqui.
posso dizer lenomenos de consciencia SCI11entificar nenhuma alma
c6smica, nem nenhuma pl'csen<;a na natureza. Pois, no ponto cm
que estamos, talvez pOl' nos term os mctido suficientemente na fa-
nricac;ilo da maquina, nao estamos mais confundindo a intersubjcli-
viuude simbolica com a subjetividade cosmica, Ao menos, assim
espero,

Sc lhes fol'gei este pequeno ap610go nao foi para desenvolver
uma hip6tese, mas para efetuar obra de saIubridnde. S6 para come-
<;ar a colocar a questao do quc e 0 ClI, ja e preciso desvincular-s\:
lia concep<;ao que chamnremos reIigiosa da consciencia. Implicita-
ll1~nle., 0 homcl11 moderno pcnsa quc tudo quc aconteccu no uni-
verso, desde a origcm, foi feito para convergir para esta coisa '1111:
pensa, criac;ao da vida, ser prccioso, unico, cume dus criaturas. que
c clc mcsmo. no qual existc estc ponto privilcgiado que sc dcno-
Illina consciencia,

Esta pcrspcctiva conduz a UI11 antropomorfisl11o tao deliran!\:
que e prcciso cOl11ec;ar a abrir os 01llOS para se dar conta de qu\'
csp~cie de i1usao se e vitima. E novo na h~manidade esta paspil-
Ihice do alcismo cientifico. POl' defcndaem-sc, dentro da ciencia,

ltll1tra tudo 0 que possa lcmbrar lllll recurso ao Ser supremo, toma-
do' de vertigem, precipilum-sc alhurcs - para fazer a mesilla coisa,
Ill·oslcrnurcm-se. Ai, nao ha l11uis nada a cntcndcr, tudo est a expli-
'Ido -- e preciso que a conscicncia upurcc;a. 0 mundo, a historia
, I1vergclll para cstu maravilha que c ° homcm conlempodinco,
V ces, eu, que corrcmos peIas ruas.

o atcismo purumente sentimcntal, dcvcras incocrcntc, do cicn-
Iismo, 0 impc1e, pOl' contrugolpc, a faz~r du conscicncia 0 cumc dos
1'·n6menos. Tenta, tanto quanta possivc1, - assim como de um rei
I' r demais absoluto faz-se um rei constitucional - fazcr passar csta
1'1 nscicncia pOl' obra-prima das obras-primas, a nwio de tudo, a
I ·rfeic;ao. Mas estes epifenomcnos Inao scrvem para nada. Quando

uborda os fenomenos, scmprc sc fuz como se nao se Icvnsse isto
111 eonta.

o proprio cuidado em nao lev'll' is to em conta deixa bem mar-
nuo que se a gente nao Ihc destr6i 0 nlcancc, a gente se tarna
"'ctino - n1\o se podcra mais pensar em outra coisa. Nao me
I tl.'nderci sabre as fol'mas eontraditorias c pueris dus avcrsoes, dos
prcconceitos, dus pretensas inclinu<;oes a introduzir fOI'<;as ou enti-
dndes, quc se denominam vitalistas, etc. Mas, quando em embrio-
III ia se fala da intervcnc;ao de uma forma forllludora no embriiio,
IllgO se pensa que a partir do momento elll que hi UIll cenlro
III'ganizador, pode haver apenas uma conseicncia. Conscicncia, olhos,
111 'Ihas --- pois deve haver um dcnioniozinho I{l denlro do ernbriao,
Illlf nao sc procurar rnais organizar 0 que c maniksto no fen6mcno
ptlrquc se cre que tudo 0 que c superior implica consciencia.

lI!>emos, no enlanto, que a eonscicncia esta ligada a algo de total-
11\ 'nle contingenle, taD contin~ente quanto a superficie de um lago
1111m mundo inabilado - a existcncia de nassos olhos ou de nossas
111' 'Ihas.

Claro. ha algo .de impcnsavcl 'Ii. llll1 impassc onde vem topur
r!ll'ma<;oes de todo tipo, quc na mente purcccm nrganizar-sc de ma-
Il \ 1':1 conlradit6ria. Contra clas, 0 bom senso rcagiu pOl' intermedio
ill urn certo nllmcro de tahus. Sao premissas. 0 behaviorismo diz

NI).\' aqlli \'aI11OS obsen'(lr as ('OIl(/lIlas totais, mio ligllt!/Ilos para
., ('oll.s'cihlcia. Mas sabe-se suficientcmenle que csta coloca<;fio Clllre
pill' 'nlescs da conscicncia nfio foi assim tao feeunda.

A conscienciu, essa, nao c 0 monstro que se ucredita s~r.
I) rnto de cxclui-la, de acorl'cnta-Ia, nao lraz dcvel'as nenhum b('ne-

I' O. Alcll1 dista, de uns tempos para d, diz-se que 0 behavioris·



~10, sob a apela9ao do behaviorismo molar, a reintroduziu de man-
SUllO. Porque aprenderam, depois de Freud, a manejar a tal da
n09ao de campo. Para isto, os pequenos progressos que 0 behavio-
rismo pOde realizar sac devidos ao fate de ter consentido em obser-
var uma seriede fenomenos em seu nivel proprio - no nivel, por
exemplo, das condutas tomadas como totais, consideradas num
obj~to constituido como tal -, sem quebrar a cabe9a para saber
quais eram seus aparelhos elementares, inferiores ou superiores.
o fate e que, contudo, na propria no~ao de conduta hli uma certa
castra~ao da realidade hum ana. Nao por ela nao levar em conta
a no~ao de consciencia - a qual, narealidade, nao serve absoluta-.
mente para nada nem para ninguem, nem para os que dela se ser-
vem, nem para os que dela nao se servem - mas por eliminar a
rela~ao intersubjetiva, a qual fundamenta nao apenas condutas- . - 'mas a~oes e palxoes. Isto nada tern a ver com a consciencia.

~ogo-lhes que considerem - durante urn certo tempo, durante
esta mtrodu9ao - que a consciencia, isso, se produz toda vez que
c dada - e isto se produz nos lugares mais inesperados e distantes
uns dos outros - uma superffcie tal que possa produzir 0 que :;e
denomina uma imagem. :E uma defini9ao materialista.

Vma imagem, isso quer dizer que os efeitos energeticos que
partem de urn ponto dado do real - imaginem que elas sac da.
ordem da luz, ja que e 0 que melhor permite criar imagens em
n?sso espfrito - vem refletir-se em algum ponto de uma superffcie,
vem bater no mesmo ponto correspondente do espa90. A super-
ficie de urn lago pode tambem ser substitufda pela area striata do
lobo occiptal, pois a area striata com suas camadas fibril ares e
absolutamente semelhante a Urn espelho. Assim como voces nao
precisam da superffcie toda de urn espelho - se e que isto quer·
dizer alguma coisa - para se darem conta do conteudo de urn
campo au de urn comodo, ja que votes obtem 0 mesmo resultado
manobrando urn pedacinho pequenil1O, assim tambem qualquer pe-
dacinho da area striata tern a mesma serventia e se comporta como
urn espelho. Coisas d todo tipo no rnundo comportam-se como es-
pelhos. Basta que as condi90es sejam tais para que a urn ponto de
uma realidade corresponda um efeito num outro ponto, para que
uma correspondencia biunfvoca se estabele9a entre dois pontos do
espa~ real.

Eu disse do espafo real - estou indo depressa demais. Hci doii>
'usos - ou bern, os efeitos se produzem no espa90 real, ou bem
'l: produzem no espa90 imagimirio.1 H<i pouco pus em destaque ()
que se passa num ponto do espa90. imagimirio a fim de precipitar
IlUduvida as concep90es habituais de voces. Puderam assim dar-sc
'onta de que tudo a que e imaginario, tudo 0 que e ilusorio, pro-
pri:llTICntefalando, nao e nem por isto subjetivo.

H<i um iIusorio perfeitamente objetivo, objetiv<ivel, e nao e pn.:-
'Iso· fazer com que vossas merces desapare~am para que 0 com-
precndam. .

Nesta perspectiva, como e que fica 0 eu? 0 eu e deveras um
objeto. 0 eu, que voces percebem, segundo se pretendc, dcntro do
'nmpo da consciencia clara como sendo a unidade deste, e justa··
/Iwnte aquilo diante do qual 0 imediato da SenSa9aO e posta em
t 'nsiio. Esta unidade nao e nada homogeneaao que se passa na
uperficie deste campo, que e neutro. A consciencia como fenomeno

I 'ico e justarl1ente a que gera esta tensao.
Toda a dialetica que lhes dei' a titulo de exemplo com 0

nome de estadio do espelho esta fundamentada sobre a rela9ao
litre, de um lado, urn certo nivel das tendencias vivenciadas '-

Illgamos, por enquanto, num certo momenta da vida - como que
II '..::onectadas, discordantes, despeda~adas - e sempre fica alguma
l'(lisa -, e por outrolado, uma unidade com a qual ele se con-
III nde e se emparelha. Esta unidade e aquilo em ·que a sujeito se
'onhece pel a primeira vez como unidade, porem, como unidadc
IIlicnada, virtual. Ela nao participa dos caracteres de inercia do
t'n6meno de consciencia sob sua forma primitiva,_ pel0 contnirio,

I 1\ tern uma rela!(ao vital, ou contravital com a sujeito.
Ao que parece, 0 homem tern af uma experiencia privilegiada.

'J'nlvez haja, afinal, alga desta ordem em outras especies animais.
l~'te ponto nao e crucial para nos. Nao forgemos hipoteses. Esra
II ll,letica esta presente na experiencia em todos as niveis da estru-
IIIr09aOdo eu humano, e isto nos basta. '

Para faze-Ios apreender direito esta dialetica, gostana de re-
IH' sentll-Ia a voces par uma imagem, cuja eflgie ainda niio tiveram
11 tempo de gastar porque ainda nao a dei a voces - aquela do

a e do paralitico.



A subjetividade no nfvd do l:U C Cllmpar,jvcl a este casal, intro-
duzidn pel a imaginaria do seculo XV .-:... e, pOl' certo, nao sem
razao - de maneira particularmente acentuada. A mctade subjetiva
de antes da expcricncia do espclho 6 0 paralftico, que nao pode
movcr-se s6, a nao ser de muncira descoordenada c desa;citada.
o que 0 domina e a imagem do eu, que e cega c que 0 carrcga.
Contrariamcnte as ap,ircncias, c cis todo 0 problema da dialetica,
nao e, como Platao acrcdita, 0 scnhor quem cavalga 0 cavalo, ou
seja, 0 escravo, e 0 contnirio. E 0 paralftico, a partir do qual s~
constroi csta perspectiva, s6 pode ickntificar-se a sua unidadc na
fascinagao, na imobilidade fundamental pela qual ele vem corres-
ponder ao olhar ao qual esta preso, 0 olhar cego.

Uma outra imagcm c a da scrpente c do passaro faseinado
pelo olhar. A fascinagiio e absolutamente cssencial para 0 fenomcno
dc constituigao do cu, :E na qualidadc de fascinada que a diversi-
dade dcs.coordcnada, incocrente, cJa despcdagagem 2 primitiva adqui-
re sua unidadc. A rcflexao tambcm IS fascina9ao, bloqucio. Esta
fun9iio da fascinac;iio, e ate l11esmo do terror, mostrci-Ia-ei a voces
do pr6prio punho de Freud, a prop6sito justamcnte da constitui-
c;ao do eu.

Terccira imugem. Se certas muquinas pudessem encarnar aguilo
de que se trata nesta dialetica, l'U Ihcs proporia 0 seguintc modelo.

Tomemos lima dessas tartaruguinhas au raposinhas, tais como,
de uns tempos para ca, somos capazes de fabricar e que sao 0

brinquedinho dos sabios de nossa cpoea - os automatos scmpre
dcsempenharam um papcl muito grande, e desempenham um papel
rcnovado em nossa epoca -, uma dessas maquininhas para as quais
somos capazcs dc fomcecr, grac;as a argaos intermcdiarios dc tedo
tipo, uma homeostasc e algo quc se assemelha a desejos. Suponha-
mos que csta Imlquina scja eonstitufda de tal mancira que csteja
inacabada e 'que va bloqucar-se, s6 indo estruturar-se dcfinitivamcnte
num mecanismo, ao pcrceber - por qualquer mcio que seja, por
exemplo, uma cclula fotocl~trica com retrHnsmissor - uma outra
nUlquina, em tudo semelhante a ela pr6pria, mas euja (mica dife-
rcn~a e ja tcr perfcito sua unidude no dceurso do quc se pode
lknominar uma cxpericneia anterior - lImu nHlquinu pode fazcr
expcriencias. Assim, 0 movimcnto de cada muqulna esta condicio-
nado 11 percepg,10 de UI11eerto cstadio alcan9udo pOl' uma outra.
E 0 que corrcsponde ao dcmento de faseina~1io.

Voces veem que circulo pode, da mesma feita, estabeleccr-se.
Na medida em q,ue a unidade da primeira maquina estiver pendente
ua unidade da outra, que a outra Ihe fornceer 0 modele e a pro-
pria forma de sUa unidllde, aquilo para 0 que sc dirigir a primcira
dcpendcra sempre daquilo para 0 que se dirigir a outra.

Disto nao vai rcsuitar nada menos que esta situac;ao de impasse
pr6pria a constituic;ao do objcto humano. Esta se aeha, com efeito.
Intciramente pendente desta dialt~tica dc Cilll11e ._- sil11patia que 15
'xprcssa, com cxatidao, na psicologia tradicional, pel a incompatibi-
lidade das consciencias. Isto nao qllcr dizer que lima consciencia
I1UOpossa conceber uma outra consciencia, mas sim que um eu,
Illteiramente pcndente da unidade dc um outro cu, e estritamcntc
Incompatfvel com ele no plano do descjo. Um objdO temido, dese-
Jado, e ou ele au eu quem 0 tern, tem de scr de UIll ou de outro.
I': quando e 0 outro quc 0 tcm e porque clc me pertencc.

Esta rivalidade constitutiva do conhecimento l'111 cstado puro
, evidentel11ente, uma clapa virtual. Nao ha conhecimcnto em es-

lHdo puro, pois, a cstrita eomunidade do ell e do outro no dcsejl)
do objeto enccta uma coisn radicalmente outra, ou seja, 0 reconhc-
-j mcnto.

o reconhecil11cnto slipoe com toda evidencia um tercciro. Para
(jlle a primeira maquina bloqueada na imagem dn segunda pOSS,1
-!legal' a um acordo, para que nao sejam forc;adas a se destruir no
POlltO de convergencia do desejo delas - que e em sum a 0 mcsmo
ksejo, ja que neste nivel elas sao apenas um s6 c mesmo ser -,

, 'ria precise que a maquininha pudesse informar a outra, dizcr-Ihe
Desejo isla. Nao e possivel. Admitindo que haja [eu] ,19 isto sc

lrllnsforma logo em desejas isla. Desejo isla quer dizer - TII,
rllllro, que es minha unidade, desejas isla.

Poder-se-ia pensar que reencontramos aqui esta forma essencial
1111 mensagem humana que faz com que se receba a sua pr6pria
111 'nsagem do outro, sob forma invertida. Nao acreditem em nada
dillto. 0 que estou-Ihes contando aqui e puramente mitico. Nao ha
Ill'nhul11 meio de a primeira nuiquina dizer 0 que quer que scja,
p )is ela esta antes da unidadc, cIa e desejo imcdiato, pois ela nao
11'111 fala, ela nao e ninguem. Ela e Hio pouco algucm quanta 0

II'I'kJl.o da 1110ntanha no lago. 0 paralitico cst{\ afonico, ele nada
1'111a dizer. Para que alguma coisa se estabclcccsse, seria precise
IIl1vC'rU111tcrceiro que, por exemplo, entrasse dcntro da m{lquin{l,



da primeira, e pronunciasse - [eu]. Mas isto e total mente impen-
~avcl neste nivel da experiencia.

Este tcrceiro e, no entanto, 0 que encontramos no inconsciente.
Mas, Justamente, ele esta no inconsciente - hi onde deve estar
~ituado para que 0 bale de todas as maquininhas se estabel~a, ou
scja, acima delas, neste alhures onde Claude Levi-Strauss lhes disse,
no outro dia, que ficava 0 sistema das trocas, as estruturas elemen-
tares. E prcciso que, no sistema condicionado pela imagem do eu,
o sistema simb6lico intervenha para que uma troca possa estabe-
kcer-se, algo que seja, nao 0 conhecimento, porem 0 reconheci-
mento.

Voees estao vendo atraves disto que 0 eu nao pode, em caso
algum, ser outra coisa senao uma fun\rao imaginaria, mesmo que
Hum certo nivel elc determine a estrutura~ao do sujeito. Ele e Hio
ambiguo quanto pode ser 0 proprio objeto, do qual ek e, de certa
maneiru, nao apenas unla etapa, mas 0 correlato iqentico.

o sujeito se coloca como, operante, como humano, como [eu],
a partir do momento em que, aparece 0 sistema simbolico. E este
momenta nao IS dcdutfvel de nenhum modelo que seja da ordem
de uma cstrutura~ao individual. Dizendo isto de outra maneira, para
4ue 0 sujeito humane aparecesse seria preciso que a maquina, nas
informw;6es que ela fomece, se contasse ela mesma como uma
unidadc entre as outras. E e justamente a (mica coisa que ela nao
pode fuzer. Para que ela mesma possa contar-se, seria precise que
mio fosse mais a maquina que e, po is pode-se fazer tudo, salvo
fazer com que uma maquina se adicione ela mesma como elemento
Hum calculo.

Da proxima vez, apresentarei as coisas a voces sob urn angulo
menos arido. 0 eu nao e apenas uma fun\rao. A partir do momento
ern que 0 mundo simb6lico esta fundado, ele proprio pode servir
de simbolo, e e com isto que temos de !idaI'.

E por se querer que ° eu seja 0 sujeito, por se unificar 0 eu
corn~ fun<;;ao e como sfmbolo, que tivemos hoje de dedicar-nos a
despoja-Io de seu stCl(US simbolico, fascinante, que faz com que
acreditemos nele. Oa proxima vez, vou-Ihe restituir seus status, e
\'a~mos a intima relu<;;aode tude isto com nossa pnltica.

Idolatria.
A IItocontagel11 do slIjeito.
Heterotipia da consciencia.
A amWse do ell nilo e
a (lntl{ise do inconsciente ao avesso.

Se quisesse expressar de forma imajada ~u 0 qu_e aqui levamos
\diante, come<;;aria,por estarem as obras de Fre4d ao nosso a1cance,

•.'gozijando-me por nao ser for~ado, salvo interven~ao inesperada
1111 divindade, a ir busc"a-Ias em algum Sinai, ou seja, a deixa-Ios
Hlzinhos depressa demais. Para dizer a verdade, 0 que sempre ve-
III s reproduzir-se, no mais denso do texto de Freud, 6 algo que,
'm ser totalmente a adora<;;iiodo bezerro de ouro, e, no entanto,

\lma idolatria. 0 que procuro fazer aqui IS arranca-Ios disto de vez.
I~spero que farei o· suficiente para que urn dia desapare<;;a a pro-
Il 'nsao de voces a emprcgarcm formula<;;oespor dcmais imajadas.

Ontcm a noite em sua exposi~ao, nosso caro Lcclaire talvez
11 0 se tenha prosternado diante do bczerro, mas havia algo disso.
Voces todos 0 sentiram, a conserva~ao de alguns de seus tcrmos de
l' 'ferencia e dessa ordem af. 0 precisar imajar 20 tcm decerto seu
vIIlor na exposi~ao cientifica, assim como em outros campos - mas
llllvcz nem tanto quanto se pense. E cm lugar algum encobre mais
IIrmadilhas do que no campo em que estamos, que e 0 da subjetivi-



Estou sabendo. a senhor nao e 0 unico. Para 0 senhor, as suas
preocupa~oes transcendentalistas 0 levam a uma certa ideia substan-
eialista do inconsciente. Outros tern uma concep~ao idealist a, no sen- .
tido do idealismo critieo, mas eles tambem pens am que fa~o voltar
aquilo que enxoto. Ha mais de urn aqui cuja forma(;ao de filosofia
e, digamos, tradicional, e para quem a apreensao da consciencia por
si propria e urn dos pilares de sua concep(;ao do mundo. Eis ai, com
ccrtcza, algo que !lao se pode tratar a Iigeira, e da ultima vez, bem .'
que os adverti, de que eu havia enfim resolvido cortar 0 n6 g6rdio,
optando por negligenciar radicalmente urn ponto de vista inteiro. AI-
guem que esta aqui, cuja identidade nao tenho motivo para reveIar,'
me dizia depois de minha ultima conferencia - Esta conscibu:ia .
parece-me que, depois de te-la maltratado muito para nOs, 0 senho;
a faz en/rar de volta com esta voz que recoloca ordem e que regula
u bale das mdquinas.

No entanto, nossa dedu(;ao do sujeito exige que situemos esta
voz em algum canto no jogo inter-humano. Dizer que e a voz do
kgislador seria com certeza uma idolifica(;ao, certamente de ordem
elevada, porem caracterizada. Nao seria antes a voz Qui se connait
qZUJndelle sonne / N'etre plus fa voi:>:de personne / Tant que deS"
ondes et des bois? 21

:B da linguagem que Valery esta falando aqui. E talvez, com
cfeito, seja em ultima instflllcia precise reconhece-Ia, esta voz, como
sendo a voz de ninguem.

Eis porque da ultima vez tinha enveredado pelo caminho de
dizer-Ihes que somos levados a exigir que seja a maquina que tome
a palavra ordenadora. ~ indo urn pouco mais depressa, como por
,vezes oeorre no fim de urn discurso onde sou forl;ado ao mesmo
tempo a dar 0 remate e a encetar a retomada, eu dizia 0 seguinte _
suponham que a maquina possa se contar cia mesma. Com efeito,
para que f~ncionem as combina(;oes matematicas que ordenam as
trocas objetais no sentido em que as defini ha poueo, e precise que
na combinatoria cad a uma das maquinas possa cia mesma se contar.

a que sera que quero dizer com isto?

2

ande sera que 0 individuo em fun~ao subjetiva se conta ele
mesmo - senao no inconsciente? Este e um dos fenomenos mais.
manifestos que a experiencia freudiana descobre.

Tomem este jogo curiosissimo que Freud evoca no fim da Psico-
IJatologia da vida cotidiana, e que consiste em solicitar ao sujeito
que diga' numc~os ao acaso. As associa(;oes que the vem em seguida
I este respeito fazem brotar significa(;oes que apresentam tanta res-
onancia com sua rememora(;ao, com seu destino, que, do ponto de

vista das probabilidades, sua escolha vai bem alem de tudo 0 que
e pode esperar do puro acaso.

Se os fil6sofos me poem de sobreaviso contra a materializa(;ao
do fenomeno da consciencia, que nos faria perder urn precioso ponto
lie arrimo na apreensao da originalidade radical do sujeito - isto,
num mundo estruturado a maneira de Kant e ate mesmo a maneira
de Hegel, pois Hegel nao abandonou a fun(;ao central da consciencia,
'pcsar de ele nos permitir libertarmo-nos dela -, quanta a mim,
poria de sobreaviso os filosofos contra uma ilusao que nao deixa de
ter rela(;ao com aquela que poe em destaque este teste tao signifi-
lItivo, divertido, e bem da epoca, que se denomina 0 Binet e Simon.

Pcnsa-se detectar a idade mental de urn sujeito - na verda de
uma idade mental que nao e assim tao efemera - propondo a sua
anuencia frases absurdas dentre as quais esta - Tenho tres irmiios,
}Jaulo, Ernesto e ell.' Hli certamente uma ilusao desta ordem no fa to
de acreditar que 0 fato de 0 proprio sujeito se contar ele mesmo seja
lima operal;ao de eonsciencia, uma opera~ao vinculada a uma intui-
'ao da consciencia transparente a si mesma. Alias este seu modelo
nilo e univoco, e nem todos os filosofos 0 descreveram da mesma
lllaneira.

Nao pretendo criticar a maneira como e feito em Descartes,
porque ai a diaIetica e governada por uma meta, a demonstra(;ao da
'xistencia de Deus, de maneira que, no final das contas, e ao se
I alar aroitrariamente 0 cogito que se the confere urn valor existen-
'inl fundamental. Em compensa~ao, nao seria difkil mostrar que,

(10 ponto de vista existencialista, a apreensao da conscienCia por si
"10sma esta, no ponto extremo, desvinculada de qualquer apreensao
xistencial do eu. 0 eu so aparece al como experiencia particular,

Ilgada a condi~6es objetivaveis, dentro da inspe<;:aoque se acredita
'er apenas esta reflexao da consciencia sobre si mesma. E 0 feno-
mcno da consciencia nao tern nenhum carater privilegiado em se-
{nclhante apreens~o.

Trata-se de livrar nossa no(;u,o da consciencia de qualquer
hipoteca com respeito a apreensao do sujeito por si mesmo. Tra-
tlt-se de um fenomeno, oao diria contingente com rela(;~o a. nossa



dedu~ao do sujeito, mas sim hl:tl:rat6pico, C foi por csta razuo que
me cntretive fornccendo-Ihcs um madelo no proprio mUlldo fisico.
A consciencia, csta voces semprc wrao aparcccr com uma enorl11c
irrcgularidadc nos fCl1l1ll1CnOSsubjdivos. Na reviravolta de pcrspcc-
tiva que a analise impi)(;, sua manifcstw;;ao aparecc sL:l11prc mais
ligadu a condi~6cs fisicas, makriais do que psiquicas.

Assim, sera que 0 fenomello do sonho nao ellvolvc 0 rcgistro
da conscicncia'? Um sonho IS canscicnte. Estc furta-cor imaginario,
estas imagens nlOvl:di~as, cis algo que c absolutaml:l1te da mL:sma
ordell1 que I:ste lauo ilusorio da illlagclll sobre 0 qual insistimos a
prop6sito ua formar,:ao do cu. 0 sonhn se assl.:lI1clha muito a uma
Icitura no· cspdho, proccdin1l:nto de adivinhar,:iio dos mais alltigos,
c que tall1bcl11 pode scr ulilizado na tccniea tin hipn05c. Fascinando-
sc dianlc de um I.:spelho, e de prderencia um cspdho tal como
scmprc: foi, clesdc os primonlios cia hUlllanidade ate uma cpoca rda-
tivamcnte reccllte, mais obseuro que claro, espclho de metal polido.
o sujeito pode conseguir rcvelar a si l11esmo muitos elementos de
suas fixa~6es imagin{lrias. Entao, Olllie esUi a cOllsci0ncia? Em que
dircr,:ao busd-la, situa~la'! Em mais de Ulll trecho de sua obra, Freud
coloca 0 probkma elll krmos de lensiio psiquica, c procura saber
consoantc que mecanismos 0 sistema cOllscicncia e invcstido c desin-
vestido. Sua espccula\;llo - vejam 0 Projelo e a MetCIpsicologia -
o conduz a considcrnr que c uma necessidade do discurso reputar 0
sistema da conscicncia por excluido da dintunica dos sistemas psiqui-
coso 0 problema para ele pcrmancce irrcsoluto, e ele dcixa para 0
porvir 0 cuidado de trazcr uma clareza sobre isto que Ihe escapa.
f: manifesto que cia tapa com um impasse.

Ei-nos, pois, confrontados com a nccessidadc de urn 1'610 ter-
ceiro, que e justamente 0 que nosso amigo Leclaire procurava
manter ontem a noite em seu esquema triangular.

Prccisamos com cfeito de um triangulo. Mas ha mil maneiras
de operar com um triangulo. Nao se tratu for~osamente de uma fi-
gura s6lida a repousar numa intui~ao. Pode igualmcnte ser urn sis-
tema de rela~6cs. Em matematica, s6 sc comc\;a deveras a munejar
o triangulo a partir do momenta cm que, 1'01' cxemplo, nenhum de
seus ludos tcm privilcgio.

Ei-nos, pois, em busca do sujcitQ na mcdida em que elc mCSl110
sc conta. A qucstao e dc sabcr ondc de esta. Que ele cSIC'.ia IlO

inconsciente, pelo menos para n6s analistas, e aonde pcnso tc-Io<;
trazido no ponto em que cstou chcgando agora.

SR. LEF£BYRE-PONTALIS: - Uma palavra, ja que creia
la-me rewflhecida no interlocUior allonimo que lhe linha jeito notar
'Jue 0 st:Il!zor talvez s6 escamoteasse a consciencia 110 inkio para
mel/wr reeflcollira-la no Jim. Nunca disse que 0 cogito josse uma
veri/ade illlOctivel, e que .Ie plldesse dejin.ir 0 slljeilo por esta expe-
riJm:ia de Iransparencia total de si para consigo mesmo. Nunca disse
fllIe a wl1scicncia esgo/asse toda a subje/ividade, 0 que alias seria
del'eras difieil com a jenomenologia e a psiccwalise, mas sim-
pIt!Slllt'lllt: que 0 cogito represenlava lima especie de modelo da
,wbjelivii/ade, 011 seja, tomava muilO sensivel esta ideia de que e
prrcis<J hm·{'( algl/(:m para quem a palavra como tenha um· sen-
lido. 1:' i.IIO, 0 sen!zor parecia omi/i-lo. Puis quando 0 senhor havia
IUllwdo .It'll al}(i!ogo do desapClreeimenlO das Iwmens, .16 esquecera
/111/(/ coi.\U, tiCjllt' em preciso que os homens voltassem para apreender
1I relc;~·,i() Cllfre 0 rcjlexv e a coisa reflelida. De outra rnaneira, .Ie
considc:rilrtllUS 0 objelo em si mesmo e 0 jilme registrado pela dima-
r I, iSI() 1i,;O passa de IIfIl objeto. Nao e /1111:1 testemwlho, mio e nadc/.
~I.H;/II, l£illibem 110 exemplo que 0 senhor toma dos numeros elitos
(/I) £lemv, pura que 0 sujeito se {Ie COll/a de que os !llimeros que disse
(l() (Ieaso (/(/0 sciv Clssim telO ao acaso, e preciso urn jenomeno que se
{lodl1 elwl/wr como quiser, mas que juslamente me parece ser esta
(·ol/sciel/cia. Ncio se trata simplesmente do rejlexo daquilo que 0

III/fru the cliz. New vejo muito bem para que seria tao importante
rlarubar a consciel/cia se e para, no jim, traze-la de volta.

o importunte nao e derrubar a consciencia - nao estamos pro-
1 urando efetuar· aqui grandes derrocadas de vidra~as. Trata-se da
I' trcrna dificuldadeque existe na experiencia analitica em fornecer
do sistema da consciencia uma formula~ao dentro da ordem daquilo
que Freud chama a referencia energetica, para situa-Ia no interjogo
"os difercntes sistemaspsfquicos.

o objcto central de nosso estudo este ana e 0 eu. Este eu tem
II,' scr dcspojado do privilegio que recebe de uma certa evidcncia,
'I11L: procura salienlar-Ihcs, de I mil maneiras, que se trata, apenas de
IIllla cOlltingcncia historica. 0 lugar que ela ocupou na dedu~ao filo-
llrica c uma das manifesta~6es mais claras disto, A no~ao do eu

I J 1\ sua cvidcncia atual de urn certo prestigio conferido a consciencia
IUIIIO cxpcricncia unica, individuaL irredutivcl. .A intui~1io do eu
Illi mia, lIa rncdida em que esta centrada numa experiencia de cons-
1 I 'Ileia. Uln carater cativante, do qual e preciso desprender-se para



ter acesso a nossa concep\tao do sujeito. Procuro afastar voces de
sua atra\tao a fim de permitir-Ihes apreender, enfim, onde esta, para
Freud, a realidade do sujeito. No inconsciente, excluido do sistema
do eu, a sujeito fala.

A questao e saber se, entre estes dois sistemas, 0 sistema do
eu - do qual Freud, num dado momento, chegou inclusive a dizer
que eratudo 0 que havia de organizado no psiquismo ...:...e 0 sistema,
do inconsciente ha equivalencia. Sera que a oposi\tao entre eles e da
ordem de um sim e de urn nao. de uma inversao, .de uma pura e
simples negalrao? Sem duvida nenhuma, 0 eu nos diz muita coisa
p~la via da Verneinung. Ja que estamos nessa pOl' que nao levar a
coisa ate ler, pura e simplesmente, 0 inconsciente mudando o' sinal
de tudo 0 que se relata? Ainda nao se chegou ate hi, mas chegou-se a
algo de ancHogo.

A introdu~ao pOl' Freud de sua nova t6pica foi entendida como
a volta do born velho eu - textos, e dos melhores analistas, teste-
munham isto, inclusive os Mecanismos de defesa de Anna Freud. 'escritos dcz anos depois. Foi uma verdadeira liberta~ao, uma explo-
sap de alegria - Ah! ei-lo de volta! A genre vai poder de, novo
ocupar-se dele, niio apenas se tern 0 direito, mas ainda e recomen-
dado. :£ assim que a Srta. Freud se expressa no inicio dos Mecanis-
mos de defesa. :£ preciso dizer que para os analistas 0 fato de ocupa-
rem-se de outra coisa que nao do eu, era uma experiencia tao estra-
nha que eles a experimentavam como uma proibi~ao de ocuparem-se
do cu.

Freud, evidentemente, sempre falou do eu. E esta fun\tao sem-
pre a interessou imensamente, como exterior ao sujeito. Sera que
temos na analise das resistencias 0 cquivalcnte daquilo que se deno-
mina a analise do material? Operar sobre os procedimentos do eu
au explorar 0 inconsciente, sera que e da mesma ordem? Sera que
as dais sistemas sao complementares? Sera que sap os mesmos fora
uma modificalrao de sinal? Sera que 0 inconsciente e aquilo que lhe
contraria a revela~ao sap como 0 avesso e 0 direito? Se tal for 0

caso, entao vai ser legitimo falar, como ousou faze-Io um analista,
Sandor Rado, de egologia inconscicnte.

Estou-me referindo a seu lindissimo artigo publicado no Psy-
choanalytic Quaterly, volume VIII, qu~ coloca em primeiro plano,

'omo cavilha, pec;a csscncial desta cgologia, 0 riddance principle. E
11m principio novo {na tcoria analitica, e voces tornarao a cncontra-Io
ob mil form as, ja que c justamcnte clc quem guia, hojc em dia, a

utividade da maioria dos analistas. To rid quer dizer livrar-se de
a/guma coisa, to rid of, evitar. Este novo principio gowrnaria de alto
Il baixo todas as manifestac;oes do sujcito. Elc preside ao processo
stimulo-resposta mais elemental' - a ra afasta 0 tiquinho de acido

que voces lhc colocam sobre a pata gra\tas a UI1\ rcflcxo cujo caratcr
spinhal pode ser facilmente demonstrado ao Ihe cortar a cuca -

nssim como as rea!rocs do cu. Inutil dizer quc as referencias a cons-
'lencia sc lIcham complctamcntc abandonadas, e e apenas para fins
1l(:uris~icosque procedi como 0 fiz. Trata-sc aqui de uma posic;ao
xlremista, particularmcntc util, pois explicita com cocrencia ideias
m' geral veladas. Ora, se hit algo que Freud quer dizerno momenta
III que introduz sua nova topica IS justamente 0 contnirio. Trata-sc.

pllra elc, de lcmbrar que entre 0 sujeito do inconscientc c a organi-
zuc;ao do cu, nao ha apenas dissimctria absoluta, porem diferen~a
mdical.

Leiam Freud, rogo-Ihes. Voces van tel' tres scmanas. E enquan-
to cstiverem .adorando 0 bczerro de nuro, conscrvem lla mao urn
Iivrinho da lei, leiam Alem do princlpio {lo prazer tendo como cha-
vczinha a introdu~ao que lhcs estOl1fornecendo. Vcjam que ou hem
110 tern scntido algum ou 0 sentido e exatamcnte este que estou
dlzcndo.

Hli um principio do qual partimos ate agora, diz Freud, de que
II aparelho psiquico, como organizado, se situa entre 0 princfpio do
l razer e 0 principio de realidadc. Freud, claro, nao c um espinto
1ropenso it idolifica~ao. Jamais acreditou que nao houvcsse principio
tic prazer dentro do principio de realidnde. Pois se scguimos a reali-
dllde, e justamente porque 0 principio de realidadc e um principio
do prazer diferido. Inversamentc, ~e 0 principio de prazer existe e
onsoante alguma realidadc - csta realidade e a rcalidade psiquica.

Se 0 psiquismo tem scntido, se existe uma realidade que sc
hama a realidade psiquica ou em outros termos se existcm seres

vIvos, e na mcdida em que cxiste uma organiza~ao interna que
t nde, ate certo ponto, a ~por-se a passagem livre e i1imitada das
fllr9as e das descargas energeticas tais como podemos sup6-la, de
IllUneira puramente tcorica, entrecruzando-se numa realidade inani-
IImda. Existc um rccinto fcchndo em cujo interior um certo equilibrio

mantido atraves do efeito de um" mecanismo que, hoje em dia, sc



chama homcostus.:, 0 qual amortece, tempera a jrrup~ao das quan-
lidad~s de energia vindas do mundo exterior.

ESla r.:gula~ao, vamos denomiml-la junriio restituidora da orga-
Ili;:.a{'iio psiquica. Com a pata da ra temos dela uma ideia num nivel
llluilO ~km~nlar. Ocorre nao apenas dcscarga, mas ainda movimcnto
de 1"elra<;aO- 0 que leslemunha 0 funcionumcnto ainda muito pri-
Illitivo d.: um principio de rcstilui~ao, de equilibrar;ao da maquina.

Fn:uJ naa disp6e do termo de homcostasc, ele ~mprega 0 de
iJl~n;ia, e hCl ai uma r~ssonfll1c;ia de fechnerismo. Voces sabcm que
h'dll1Cf lem duas faces? De um lado, e 0 p3icoffsico que afirma que
S0 as principios fisicos podem permitir simbolizur as regura~6.:s
psiquicas. Mas exist!.": uma outra face de Fechner, que se conhece
mal, e qu.: c singular. Ele vai bastantc longe no genero subjetiva~ao
ulliwrsal, e teria certament.: fcito uma leitura rcalista do meu pe-
qucno apologo do outro dia, 0 que estava muito longe de minhas
jntcll~Ocs. Eu nao lhc:s dizia que 0 rcfkxo da montanha no lago
era um sonbo do cosmos, mas voces poderiam encontrar isso em
Fecbncr.

D~scarga e volta a posi~ao de equilibrio, esta lei de regula~ao
vak para os dois sistemas, enuncia Freud. Mas da mesma feita e
levado a pergulltar-se - qual e a rela~ao entre os dois sistemas?
Saa simplesmente que 0 que e prazer num e desprazer no outro, e
inwrsamenle? Se os dois sistemas fossem 0 inverso um do outro,
dcveria ch~gar-se a uma lei geral de equilibrio e, neste caso, haveria
uma analise do eu que seria a analise do inconsciente ao avesso. Eis,
n:tamado de maneira teorica, 0 problema que eu colocava ha pouco,

. E aqui que Freud se da conta de que alguma coisa nao coaduna
com () principia do prazer. Ele se da conta de que 0 que sai de Ulll
Jos sistemas - 0 do inconsciente - e dc uma insistencia - eis a
palavra que eu queria introduzir - particularfssima. Digo insistencia
porque iSIO exprcssa bem, de modo familiar, 0 sentido daquilo que
cm frances se tracluziu por automatismo de repetir;iio, Wiederhol.
1i1l';.\;:'l\'illlg. A palavra automatismo ressoa em nos com toda umn
asc,'nd0llcia neurologica. Nao e assim que se deve entende-la. Trat~l.
se <.k compulsuo J rcpeti~ao, e por isto que acredito estar fazendo
algo de concreto ao introduz'ir a no~ao de insistencia.

Este sistcma tem algo de incomodativo. 1:: dissimetrico, nao
cola AI!!o cscapa ai do sistema das equar;6es e das evidencias toma-
das emprcstadas as formas do pensamento do registro do energetic
tais como foram instauradas em meados do seculo XIX.

Ontem a noite, 0 professor Lagache saiu-se, um pouco rapida-
mente, com a estatl.la de Condillac. Nunca os incitaria pOl' demais a
que rclessem 0 Traite des sellslItiollS. Primeiro, porque e uma leitura
Ibsolutamente encantadora num inimitavel estilo de epoca. Vcrao ai
que Il1~U cstado primitivo de Ul11 sujeito que se encontra pOl' to do
vlInto e que e, de certa maneira, sua imagem visual, tem algum ante-
passado. Em Condillac, 0 cheiro de rosa parece UI11ponto de partida
P Tfeitamente solido, do qual faz sail' sem a menor dificuldad.: apa-
j '11Ie, como 0 coelho da cartola, a cdifica~ao psiquica inteira.

as saltos de seu raciocinio nos deixam consternados, mas tal
/lito se dava com seus contemporaneos - Condillac nao era um deli-
IlIllle. A gente poderia perguntar-se por que sera que ele nao forlllula
o principio do prazer? Porque, ComO diria 0 5r. de. la Palice, ek
lifio possui a formula, porque ele vcm antes da maquina a vapor. Foi
(ll'l:ciso 0 tempo da maquina a vapor, e de sua explorar;ao industrial,
\' de projetos de administra~ao, e de balan~os, para que a gente so
Jl 'rguntasse - 0 que e que uma m{lquina rende?

Na obra de Conclillac, como na de outros, sai mais do que foi
l'lliocado dcntro. Eram metaffsicos. Apesar do que se pensa - 0

t1j~curso que Ihes cnden:r;o nao tcm no geral a colora~ao de uma
Il'lldencia progressista - ha, no en tanto, cmergencias na ordem do

mbolo. Pcrcebeu-se, num dado momenta, que para fazer sair um
\ oclllo da cartola, c preciso semprc te-Io previamcnte posto ali den-
II I), f: 0 principio da energetica, c CpOI' isso que a enct-getica tambem
I lima metaffsica.

E 0 principio da homeostase que obriga Freud a inscrever tudo
11 4uc deduz em termos de investimento, de carga, de descarga, d~
H·ltll;lio energctica entre os difl:rentes sistemas. Ora, cle se da conta
11\' quc ha algo que nao funciona af dentro. A/em do princfpia do
/'l'llzer e isto. Nem mais nem men os.

Elc se consagra primeiro a um ponto muito localizado, 0 feno-
1IIl'no bcm conhccido da repetir;ao dos sonbos no caso das neuroses
IllIumaticas, que contravem a regra de principio do prazcr, dado que
lit) nivel do sonho, ela se encarna no principia da realizar;ao imagi-
1IIII'iado desejo. Freud se pergunta - Diabo! POl' que /ui uma excc-
\ 1111 lIeste caso ai? Mas nao e uma unica cxcet;ao que pode colocar
I III causa algo de tao fundamcntal Como 0 principio do prazcr, que
I () principio de regular;ao que permite inscrever, num sistema coeren-
II de formula~6es simbolicas, 0 funcionamento concreto do homem
Illlllliderado como maquina. Este principio nao e deduzido· de sua



teoria, esta no fundamcnto dc seu pcnsamento, visto que em sua
epoca se pens a neste registro ai. Assim, se voces lerem este texto,
vedio que dus diferentcs cxecc;6cs que invoca, nenhuma !he pareee
de to do suficientc para colocar em causa este princlpio. Mas as exee-.
c;6es, tomadas em conjunto, pareeem-Ihc convergentes.

o senhor me anunciava, lut pouco, que eu acabaria rebentan-
do-me num escolho, e quc 0 sujeito, tornarfamos a encontra-Io l:nl
algum canto em estado de idolo. Sera que a gentc esta brineando
de passa--anel aqui? Em todo caso, Freud brinca. Po is 0 pr6prio fe-
nomeno sobre 0 qual se aeha fundada a analise e 0 seguinte - ao
visarmos a rememorac;ao, c quer a encontremos ou nao, dam os com
a reproduC;ao .sob a forma da transfercncia de algo que pertence de
maneira manifesta ao outro sistema.

DR. LECLAIRE: - Gostaria de responder em bloco, porque
me sinto urn pouquillho de nada visado. Creio que 0 senhor me re-
prova sobremaneira por eu ter feito sair 0 coelho da cartola em que
ell 0 tiilha posto. Mas, a/inal, nilo estoll tao certo de que tenha sido eu
quem 0 tenha metido ai dentro. Convenho que 0 fiz sair, mas nilo
fui eu quem 0 tinha posta ali. E a primeira coisa que queria dizer-
lhe, mas nilo e s6 isto. A segunda e 0 seguinte - a respeito do sujeito
do inconsciente, 0 senhor me aCllsou de idoli/icarilo, ora, eu disse
que 0 figurava, apesar de que rigorosamente nilo devesse ser assim
como Jeova, nem /igurado, nem nomeado. No entanto, /igurei-o sa-
bendo 0 que fazia. Esta idoli/icarao, tenho a impressao de que Q

senhor a desloca para os lados do OIitro.

Caro Leclaire, parece-me que talvez muitos daqui nao 0 tenham
sentido tao acusado quanto 0 senhormesmo se sentiu. Claro que reco-
nhec;o, e ate presto homenagem :ao fa to de 0 senhor ter feito as coisas
como 0 diz, sabendo 0 que fazia. 0 que fez ontem a noite denotava
grande mestria, 0 senhor sabia perfeitamente 0 que fazia, nao 0 fez
de man~ira inocente. B seu grande merito. Isto dito, 0 que 0 senhor
est a propondo atualmente vamos vcr se e verdade. 0 que 0 senhor
aeaba de me anunciar como esco!ho e mais do que evitavel - ja
esta evitado.

DR. LECLAIRE: Tenho simplesmente a impressao de que
este fenomeno'de eVitarao se produz cada vez que se tala do sujeito.
Trata-se de uma especie de rearao, cada vez que se fala do sujeito.

Com cvitac;ao, 0 senhor quer dizer 0 qu~?

DR. LECLAIRE: - Riddance, u prupriu.

Ai, rogo-Ihe, nao divagucmos. Nao sc trata da mesma evita~ao.
Ha uma func;ao restituidora, que e a do princfpio do prazer.

Mas ha tambem uma funC;ao repetitiva. Como sera que elas se
Irtieulam?

o sujcito pode reproduzir indefinidamcnte uma experiencia, da
Illal voces dcscobrcnl certas qualidades por intcrrncdio da rememo-
I'u~ao. Deus sa be que dificuldade voces tem em apreender no que ela
utisfaz 0 sujeito. Ja Ihes expliquei isto ha alguns anos a prop6sito

do Homem dos lobos. 0 que sera que e est a insistencia do sujeito
('Ill reproduzir? Reproduzir 0 que? Sera em sua conduta? Sera em
NUUS fantasias? Sera em seu carater? Sera ate rnesmo em seu eu?
('oisas de todo genero, registros extremamente diferentes, podem ser-
vir como material e como elemento para esta reprodu~ao.

A rcproduc;ao na transferencia dentro do tratamento e, eviden-
tcmente, apenas um caso particular de uma reprodu~ao muito mais
difusa com a qual se lida no que se chama analise de car<lter, analist;
du personalidade total, e outras bostas mais. . .

Freud se pergunta 0 que significa, do ponto de vista do prm-
'ipio do prazer, 0 carater inesgotavel desta reprodu~ao. Sera que ela
\.l da por havcr algo de dcsregulado ou sera que ela obedece a urn

I rindpio diferente mais fundamental?

Deixo .a questao em aberto - qual e a natureza do principio
(Iue regula 0 que esta em causa, isto e 0 sujeito? Sera que ele e ass i-
lIliliivel, rcdutivel, simbolizavel? Sera que ele e algo? Ou bem sera
que ele nao pode ser nem nomeado, nem aprecndido, mas apenas
I·~truturado?

Este sera 0 lema dus aulas de nosso pr6ximo trimestrc.



o il/Stinto de marte.
Racionalismo de Freud.
Aliellar;ilo do senhor.
A [Jsic(llJ(ilise mlo e lIn! humanismo,
Freud e a energia.

Voces sac uns felizardos. 0 Sr. Hyppolite brindou-os ontem a
noite com uma coisa boa. Trata-se de saber agora 0 que VaG fazer
com cIa.

Alguns talvez ainda tenham um certo rastro mnemico do ponto
em que os deixei no fim de nossa ultima palestra, isto e a Wieder-
holungswang - que traduziremos melhor por compulsilo a repeti~iio
do que por automqtismo de repeti{:iio. Este Zwang foi destacado p,or
Freud de seus primeirfssimos escritos, que foram revelados por ul-
timo, deste Projeto para lima psicologia ao qual fac;o freqiientementc
alusao, e do qual sera preciso que, nas praximas semanas, fac;amos
aqui a analise e a crftica.

o que Freud desde aquela epoca dcfiniu como 0 princfpio do
prazer e um principio de constancia. Ha U111outro princfpio diant·
do qual nossos analistas tearicos ficam Hio embarac;ados qu~nto um
peixe diante de uma mac;a, 0 principio de Nirvana. £ no.tav~l. vcr,
dn autoria de alguem coma Hartl1.1ann, os tres termos - prlnClplO de
consttincia, princfpio de prazer, p~incfpio de Nirvana - absoluta-
mente identificados, como se Freud nao sc tivcsse jamais movido da

\ IItegoria mental na qual tentava ordenar a construc;lio dos fatos, e
'OIllO se estivcsse sempre falando da mesma coisa. £ de se perguntar
por que sera que, de repente, ele teria denominado principio de
Nirvana 0 akm do princfpio do prazer.

No inicio do Alem, Freud nos representa as dois sistemas, e
1I0S mostra que, 0 que e prazer num se traduz em penar no outro,
I' il)versamente. Ora, se houvesse simetria, reciprocidade, acoplamen-
l\) 'perft:ito dos dois sistemas, se os processos primario e secundario
I )sscm exatamente 0 inverso um do outro, eles seriam apenas urn, e
Ilastaria operar sobre urn para operar ao mesmo tempo sabre 0 outro.
Ao operar sobre 0 eu e a resistencia, atingir-se-ia da mesma feita 0

Iundo do problema. Freud escreve justamente Atem do principia do
/JriJZer para explicar que nlio da para se fiear nisto.

Com efeito, a manifestac;ao do proeesso primario no nlvel do
I'U, sob a forma do sintoma, se traduz par um desprazer, urn sofri-
Illcnto, e, no entanto, volta sempre. Este simples fato deve deter-nos.
I'or que sera que 0 sistema recalcado se manifesta com isto que da
IIltima vez chamei de insistencia? Se 0 sistema nervoso e destinado
I alcanc;ar um<l posic;ao de equilibrio, por que sera que nlio conse-
jllc? Estas coisas, quando a gente as express a assim, slio de uma
I'vid~ncia total. -

Mas justamente Freud era urn homem que, quando tinha visto
IIl'lInHI coisa uma vez - e ele sabia ver, e antes dos outros - nlio
II 'ixava escapar seu ladoincisivo. E e isto que confere 0 valor pro-
III 'ioso de sua obra. Claro, logo que ele havia fcito uma deseoberta,
Iill~diatamcnte sobre ela se exercia um trabalho de roedor que sem-
1'1 c se produz em torno de qualquer especie de novidade especula-
\lV:l, e que tcnde a fazer com que tudo entre na rotina. Vejam a
III illlcira grandc noc;ao original que ele introduziu no plano pura-
III 'nle tcarico, a libido, e 0 realce, 0 carater irredutlvel que lhe
Illllkre ao dizcr - a libido e sexual. Para fazer-nos en tender bem
Iillje em dia, seria preciso dizer que 0 que Freud introduziu e 0 se-
l'uillle - 0 motor essencial do progresso humano, 0 motor do pate-
11"0, do conflituoso, do fecundo, do criador oa vida humana, e a
III 1·II·ia.E logo, ao cabo de dez anos, ja havia Jung para explicar
'III' a libido era os interesses psfquicos. Niio, a libido e a libido
I' ual. Quando falo da libido, e da libido sexual.

o que todo mundo'reconhece como a virada tecnica da analise,
f 'Iue consiste no fato de centrar na resistencia, tinha fundamento c
Illo~trou-sc fecundo, m.as da~a margem a uma eonfusao teodea -



ao operar SObftl 0 cu, acreditava·se estar opcrando sobre uma das
dUl1s tftet:1des do upatliilho. 'E neste momento af que Freud lembra
qu~; eomd tal, 0 iilGOl1sdeli.tenno pode sel' alcan!;ado, e que cle
faz~sc ouvir de UmB muneira paradoxal, dotol'osa, irredutivel ao prin-
cipio do prazer. El~ traz assim de volta ao primeiro plano a essencia
d~ sua descoberta, que se tende a esquecer.

Voces leram g Ali?m do principio do prazer? Sc algum de voces
ndS fizer 0 favor de cllzer 0 que leu neste texto, passo-lhe a palavra,

O. MANNON!: - Oostaria de pedir um esclarecimento sobre
Wtl ponto que me embarara um pouquinho. Quando se Ie Freud,
pare,,/! que ele man/em dois aspectos da compulsiio a repetiriio.
N,liltlj Irata-se de recomet;ar um es/orro malogrado para tentar obler
~xltr> - isto apllrece cOmo uma proterQO contra 0 perigo, contra a
Irawnatismo. No OlltrO, parece que se retorna a uma posiriio mai,l'
con/Orlavel, porque niio Sf:: logrou alcanrar a posirQo que, nllma pers-
peet/va evalue/onistaj e posterior. Alinal, nao notei que estas dUGS
posiyoes concordass~m au pelo menos nilo logrei aehar a concordun-
ciaj e estou embara~:ado com esta di/iwldade.

Existe como ussinalava Lefebvre-Pontalis uma ambigtiidade no
empregd do terniO Wiederholungswang. Hi dois registros que se
mesclam, que se entrela~am, uma tendencia restitutiva e uma tenden-
cia repetltiva, e entre as duas, nao diria que 0 pensamento de Freud
oscila, porque nao ha pensamento menos oscilante do que 0 seu, ma~
tem-se deveras a sensa~ao de que sua pesquisa da voltas sobre si
mesma. Ate parece que, cada vez que ele vai longe demais no outro
sentido, ele se detem dizendo - sera que nilo se trata pura e simples-
mente da tendencia restitutiva? Mas ele constata, a cada vez, que isto
nilo basta, e que, apes a manifesta~ao da tendencia· restitutiv<l;,resta
algo qUI':se ap.l'esenta no nivel da psicologia individual como que gra·
tuito, paradoxal, enigmatico, e que e propriamente repetitivo.

Com efeito, segundo a hip6tese do principio do prazer, 0 con-
junto do sistema deve sempre retornar ao seu estado de inicio, opcrill'
de maneira homeostatica, como se diz hoje em dia. Como e posslvCl
haver algo que, seja qual for a maneira pela qual 0 tomemos, nilo
cabe no movimento, nem se enquadra no principio do prazer? Freud
tenta a cad a vez enquadrar ai os fenomenos que destaca, e a expc

riencia torn a a impor-Ihe que saia daf. Silo os fatos mais paradoxais
que sao os mais instrutivos. E e, no final das canta!!, 0 fato maCi~o
da rcprodu~ao na transferencia que the impoe a decislio de admitir
como tal a compulsao a repeti~ao.

O. MANNON!: - Minha questao tendia a esclarecer tJ segufn-
Ie ponto - sera que a compulsao a repetirao no segundo sentido 0

()briga~'aa remanejar a primeira eoncep~ao, ou sera que elas estal>
sllperpostas como distintas? Nao vi muito bem se isto 0 levava a
revisar a ideia de que houvesse uma restitui~ao pura e simples ou
,I'C, pelo c01ltrario, ele acrescentava, a restituifao pura e simples, uma
mmpulsiio agora ...

1:: justamente por isto que ele e levado direto a funcao do ins-
linto de morte. Lii, ele sai dos'limites do delineamento.

SR. HYPPOLITE: - Por que sera que ele 0 denomina instinto
de morte? Tem-se a impressao de algo terrivelmente enigmatico, tem-,
,ve a impressEio de que' Gita /enomenos heterogeneos que, simples-
mente, niio se enquadram no contexto do delineamento. Que relar;l1o
I'xiste entre a palavra instmto de morte' e os /en6menos que estill>
Ille,n do principio do prazer? POI' que denomina-lo instinto de mar.
tc? Isto, de repente, abre perspectivas das quais algumas parecem
bastante estrallhas, como 0 retorno a materia.

O. MANNON!: - Teria sido melhor que 0 denominasse anti-
nstinto.

SR. HYPPOLITE: - POl' te-lo denominado iflstinto de morte,
11'10 0 levou, de repellte, a deseobrir outros /enomenos, aabrir pers-
1/1' 'Iil'as que nao estavam implicadas naquilo que 0 impelia a batiza-lo
II~tinto de morte.

SR. HYPPOLITE: - Eis urn prodigioso enigma, 0 retorno a
IIInleria, e 11m POliCOvago ao meu ver. Tem-se a impressao de se

f/ ontrar em presenra de uma sequencia de enigmas, e 0 pr6prio
/lome que ele lhes dd, instinto de morte, constitui ele pr6prio um
It/fro com relarao aos /enomenos que explicou, um salto prodigioso.

SR. BEJARANO: - Tenho a mesma di/iculdade em apreender
1/1' sallo ai. Ele parece dizer que os instintos de conservarEio da vida



vao clar na morte, ele diz, em suma, que a morte e requerida pe/o.,
instinlos de cOllservarao. Transpondo, isso me parece tlia especioso
quanla dizer que 0 fogo, all seja, 0 calor, e 0 frio. N iio sei par qlle
ele denomina islo instinto de morte.

SR. HYPPOLlTE: - Niio haveria ai lima filosofia meio ellro-
lada? Ele acaba dizelldo que' a libido lende a fomUir grupos cada ve~
mais ligados WJS aos Olaros, e organicos, enqual110 que a ins/inlo de
morle lemle a trazer de volta aos elemenlos.

Isto nao da a sensac;aode vago. Tem-se a impressao, lcndo 0,

texto, de que Freud vai seguindo o que chama sua ideiazinha. Ha
algo que 0 agita. E ele pr6prio no flm reconhece 0 carater extraOl'-
dinariamente especulativo de toda sua elaborac;ao, ou mais exanl-
mente de sua interrogac;ao circular. Ele volta incessantemente as suaS
bases iniciais, e perfaz urn novo drculo, e de novo reencontra a pas-
sa'gem, e enfim acaba por transpo-Ia, e ao te-Ia transposto, reconhccc
que com efeito ha algo al que sai inteiramente dos limites do deli-
neamento, e que nao pode, de modo algum, fundamentar-se apenas
numa referencia it experiencia. Por fim afirma que se esta articula-
C;iioIhe pareceu digna de ser comunicada, e que ele esul sendo neces-
sariamente !evado para 0 caminho desta problematica.

SR. HYPPOLlTE: - Tern-se a impresslio, segundo efe, de qlll'
os dois inslintos, de vida e de morle, slio apenas urn no inconscielltt',
POl'em, 0 que e grave e quando os componenles se separam. HiJ a/go
(Ii de muito lindo, de estupendo, de rnistllrado, exatamente que nelll
e:rianra que abrafa arranhando a gente - alias ele diz islo explici-
tamente. E verdade, naqllilo que se chama de amor hurnano IUl /mlll
parte de agressividade, sem a qual haveria quase que s6 impol~n.ci",
mas que pode levar ale a matar 0 parceiro, e wna parte de ltbu/o,
que iria dar numa impotencia efetiva se nao hO/lvesse a parte ti(·
agressividade. Se isso funciona junto dd 0 amor humano. Mas fj/({//ldo
isto se clescompoe, quando /1111 dos componentes f/lnciona sozin/IO,
aparece enlao 0 instinto de morle.

1sto sc acha no niYcl do que sc pode chamar d~ imcdiato, l'
que c dado na cxp~ricncia psicol6gica do indivfduo" digamos a.t~,
indo muito longe para imajar nosso pcnsamento, no myel da mal'll!
netc. Mas 0 que intercssa Freud e saber pOl' que fios a marioncte '
conduzida. I:: dista que fala ao falar dc, instinto de morte ou de 111~
tinto de vida.

Eis () que me traz de volta a pergunta que achei que devia fa-
za-Ihes ap6s nossa p<:l!cstra de ontem anoite. Sera que a psicana/ise
(l IiIn hUlllCJflismo? E a mesma questao que coloco quando pergunto
hi': 0 tJU!UnOfllOliS ego vai no scntido da descoberta freudiana. A ques-
lao de saber qual e a parte de autonomia que ha no homcm sempre
n.:isliu ~ ,:Sla na preocupac;ao de todos. 0 que sera que Freud nos
traz a' .:stc respcito? Sera que e uma reYoluc;ao, sim ou nao? E da
Illl.:sma '-feila se apresenta a terceira pergunta que eu fazia ontem a
IInite - 0 que sera que ha de novo, de Hegel a Freud, se os cola-
'"rmos no mesmo registro?

Certal1lente nao Ihes responderei hoje mesmo de maneira com-
pl<:ta, pais ha passos a serem dados, e talvez um lango caminho.
Vou apenas tentar situar de infcio, a minha maneira, 0 sentido
daquilo que h,i pouco chamava a ideiazinha ou a grande ideia de
I· reud, quando ei-Io no entanto al oscilando, as voltas com a qucstao
lIu func;ao do instinto de morte.

I:: muito surpreendente que os sabios de laborat6rio continuem
'ultiyando cst a miragem segundo a qual e 0 individuo, 0 sujcito
humano - e por que ele entre todos os outros? -, que e deveras
IIUIOnOl1lo.e que existc, ncle, em algum canto, quer seja na glandula
pincal au em outro canto, um timoneiro, 0 homenzinho que cst a
11'1111'0 do hOll1cll1. que faz funeionar ° aparelho. Pois bem, e a isto
que () pensamcnto analltico todinho, salvo raras cxcec;6es, esta por
lira retornando.

Falam-nos de ego autonomo, de parte sadia do eu, 'de um eu
que is preciso rcfon;ar, de um eu que nao e suficientemcnte forte
II Ira que nde possamos apoiar-nos para fazer uma analise, de U111
I'll que deve ser 0 aliado do analista, 0 aliado do eu do analista, etc.
Yl)C~S I:stiio vendo estes do is eus de bra<;o dado, 0 eu do analista e
II do suj.:ito, n(\ pratica, subordinado ao outro nesta pretensa alianc;a.
f'i:lc..!.:t na cxperiencia nos da 0 menor eomecinho disto, ja que e
l'xiltal11.:nle 0 contnirio que oeorre - e no nlvel do eu que oeorrC111
tlldas as r.:sistencias. I:: realmcnte de se perguntar de onde elas po-
d 'I'ia!ll sa:r se nao fossc deste eu.

?\ilo knho tl:mpo hoje para extrair de minha papelada alguns
(I':<IOS, mas vou faze-Io um dia, e citar-Ihes-ei paragrafos recente-
1Ill'nlc publicados ondc se ostenta com complaccncia, com a satisfa-



~ilo do repouso cnfitn Qonquistado, a idela que e l1luito simples, sim
pies c<;lmobom dia, de que hd COiSllS bOllS neste sujcitinho boa pra~a,
~e que ha uma esfcra sem conflito onde a libido esta neutralizada.
deslibidinizada, ollde a pr6pria agressividade esta desagressivada .•
f:. como Arquhnedes ~ quI' se lhl'l de seu pontinho fora do mundo
cle pode ergue-Io. Mas. este pontinho fora do mundo nao existe.

E precise ver \;Jemate onde val a questaQ. Ela val ate a seguinto
pcrgunta - sera q1-JC a psicamilise e urn hUnlanistno? - a qual
coloca em questao uma das premissl1a fundamentals do pensamcnto
c1assico a partir de uma certa data do pensamento grego. 0 homem,
dizem-nos, e a medida de todas as coisas, Mus onde esta sua pr6pri
medida? Sera que e em 5i mesmo que ole a tem?

SR. HYPPOLITE: ....- Q senhor nao acha - e qUQse uma res-
posta a sua pergunta, sabre a qual ,ui levado a refletir durant
uma parte da noite, mas que bate com a que 0 senho;' csta dizendo -
que existe em Freud um conflito profundo entre um racionallsta -
eu entendo por racionalista alguem que pensa que 5e podera racio:
nalizar a humanidade, e isto vai para os lados do eu ~ e um lIomel/l
lotalmente diferente, infinitamente desapegado de curar os hamen.I'.
avido de um saber de uma profundidade totalmente diferente, e qu .',
a todo instante, se opoe a este racionalista? No Futuro de uma !lusno,
Freud se pergunta 0 que vai ocorrer quando todas a.l' iluSQC$ t/v,·
rem ido embora. E ai 0 eu, 0 eu refor~ado, hwnano, qu(!. age, filter-
vem. Vemos uma humanidade liberta. Mas hd em Freud fim per$o-
nagem mais profundo. Sera que a descoberta do instinto de mfJrl
1Iao estaria ligada a este personagem profundo, que Q rtlciQnull$IQ
nao expressa? Hfl dois homens em Freud. De vez em quandQ, veIn
() racionalista, e este e 0 lado do humanista - 5e nos livrarmos d
todas as ilusoes, 0 que e que restara? Qutras vezes aparece 0 pl/ro
.especulativo, que se descobre ra para os lados do instinto de mort "

Eis aqui a aventura de Freud como criador. Nilo acredito abso.
lutamente que para ele haja af conflito. S6se poderia dizer isto ca
nele a aspira~ao racionalista se achasse encarnada num sonho d
racionaliza~ao. Ora, par mais longe que tcnha podido levar, no FI/

turo de uma ilusao par exemplo, au no Mal-estar, em seij dililoi
.com 0 utopismo einsteiniano, do Einstein quando este sai de !lUll
geniais matematicas, para achar-se de volta ao nivel da insipidcz ...

SR. HYPPOLITE: - Hd uma certa grandeza no materialismo
tie Freud.

A insipidcz tCI1l tumb~1ll. sua gnllldcz\l. Nao crcio que Frello
estcja neste nivd.

SR. HYPPOLlTE: - E POl' ista que 8osl0 dele, porque ele
/liio est4 neste nive/. Rei algo de bean mal$ enigmatloQ.

No Mal-estar n(1 civiliza~'i1(),010 sllbe vcr an de i$~o resiste. Par
muis lange justamentl.l que so introou:z;ir, nao di~~ 0 racionalismo,
l10rem a rucionaliza\tao, isso val forgosul11Cntepifar em algum canto.

SR. HYPPOLlTE: - £ 0 que lid de m'lis profundo em Freud.
Mas 0 racionalista tmnbem estd ,nele.

Seu pcnsamcnto mcreec ser qualificFHio, no mais alto grau, ~
du maneira mais finnc, de raeionalista, noscntido plenQ do· termo,

de ponta a ponta. Estc t~xto tilo dificil de penctrar com g qual
lamas as voltas prcsentifica as exigencias muls vivas, mais atuais,

de uma razao· que nao abdica diantc de nncla, 'luc na~ djz -=- Aqui
('ome~a 0 opac:o e 0 inejdvel. Elc vai cntrandQ, c nem ql)e tiver d~
lcar com cam de qucm se porde na cscuridiio, clc pro5segue com a
I lzao. Nao crcio que haja nolI' quulqucra\;Jdica~ao, qualqucr pros-
t 'rna~ao final, que cle jamais renuncic a aperar com a razao, que ele
c retire para a montunha pcnsando que assim c~ta tudo bem.

SR. HYPPOLITE: - DeoerlQ, el~ val ate a lllZ, mesmo que
sla /UZ, a mais total, tiver de se, wltlt¢ti(Jq, POI' racionalismo, niio

Il/lis dizer que ele fossf! entregar~M:a urna novq re/iKiQo. Pelo con-
trario, a AusfWlrung e lima religiao contra a reliciao,

Sua antitcsc - chamcmos isso ussim •.....•IS justAmente Q lnstinto
d moite. E urn passe decisive na nprecnsao da realidade1 uma reali-
ltude que ultrapassa d9 multo 0 que assim dcnomlnumos no prlnc1pio
tI realidadc. 0 instinto de morte nilo e uma cQnfissiio de impotenciu.
I 0 e 0 ato de cstacar diante de um irredutfvel, de um derradeiro
Illofavcl, e um conceito. Tratarcmos agora de dnr alguns passos para

ter com cleo

Partirei, ja que cstamos nisto, daquilo que 0 !!~nhQrnos propelS
IIlltem a noite a rcspcito da Fenomcnologla. do Esp/rilQ, Da mancira



como 0 scnhor ve as coisas, e certa que se trata do pragresso d
s~bcr. Em Hegel, Bewusstsein esta bem mais perto do saber do qu
u~ conscicncia. Contudo, se a assembIeia de antem naa tivesse sid
tao bcm comportada, uma das perguntas que eu teria feito teri
siJu - qual e cm Hegel a fun~ao do nao-saber? Seria preciso qu I

110 scmestre que vem, 0 senhor nos fizesse uma segunda confercnci'
para falar-nos disto. Freud escreveu um certo numero de artigos so
bre a questao de saber 0 que se deve, em tl1tima analise, csperar d
reconquista deste ZlIidersee psica16gico que e a inconsciente. Quand
se tiver posto a seco os polderes do isso, 0 que sera que isso vu
dar do ponto de vista do rendimento humano? Pois bem, esta per
peeliva nao Ihe parecia assim tao exaltadora. Parecia-Ihe que se corri
u risco de algumas rupturas de diques. Tudo iSlO esta escrito en
Freud, e so estou lembrando para mostrar que permaneeemos dentr
do comentario do pensamento freudiano. Na perspeetiva hegelian ,
qual e a realiza~ao, 0 fim da hist6ria? Creio que, em suma, 0 pro
grcsso todo da fenomenologia do Espirito, e voces todos - voc
cstao ai para isso. 0 que voces fazem quer dizer isso ai, ate mesl1ln
quando nao estao pensando nisto. Sempre os fios da marionete. Scr
que 0 Sr. Hyppolite vai dar-me sua aprova~ao se eu disser que
conjunto do progresso desta fenomenologia do Espirito consiste nUIlI
uomfnio cada vez mais elaborado?

SR. HYPPOLITE: - Depellde do que 0 senhor entender po
dominio.

Bem sci. Vou tentar i1ustra-Io, e sem abrandar as arestas. Nl
quae introduzir sorrateiramente meu termo, mas pelo contrarl
mostrar em que sentido ele pode chocar.

SR. HYPPOLITE: - Nao me tome como adversario. Nao SOIl

hegeliano. PrOl,(/\·t:!mente seja contra. Niio me considere como repr
.\t.'lItwulo Hegel.

Isto vai facililar-nos muito as coisas. Pe~o-lhe simplesmente qu
I1IC diga, pois 0 scnhor e contudo mais especialista em Hegel ,II
que ~u, s~ nao estou indo longe demais, ou seja, se text os impof
t;IIJl~S po<.krial1l contradizer-me.

Como frcqi.ient~mente 0 fiz notal', nao gosto l11uito de que
Jiga qu~ S~ IIllrapassou Hegel, como se diz ultrapassar Descarl

tJltrapassa-se tudo e se fica muito simplesmente no mesmo luear.
l'ortanto, um domInio cada vez mais elaborado. Vamos ilustra:lo.

o fim da hist6ria e 0 saber absoluto. Nao se sai disto _ se a
l'onsciencia is 0 saber, 0 fim da dialetica da consciencia e 0 saber
Ilbsoluto, escrito como tal em Hegel.

SR. HYPPOLITE: ~ Sim, mas pode-se interpretar Hegel. Po-
Ic-se. perguntar se IUl um momento, no prosseguimento da expe-
,Uncia, que,. aparece como 0 saber absoluto, ou bem se 0 saber
IIbsoluto esta na apresentariio total da experiencia. Ouseja _ sera
,/ue estamos sempre e a lodo momeflto no saber absoluto? Ou sera
/lle 0 saber absoluto e um momento? Sera que hd, na Fenomeno-

logia, uma serie de elapas que sao anteriores ao saber absoluto e
tI,'pois uma etapa final a qual ehega Napoleao, etc., e que se deno-
miliaria saber absoluto? Hegel diz um poueo isto, mas podemos
"lltcnde-lo de modo totalmente diferellte. A interpretafao de Hei-
dl'gger, POl' exemplo, e tendenciosa. mas eta e possivel, felizmente.
,. pOI'isto que niio se ultrapassa Hegel. Seria altamente possivel que
JI J'aber absoluto fosse, pOI' assim dizer, imanente a cada etapa da
h nomenologia. So que a consciencia nao logra atingi-Io. Ela faz
,Irsta verdade, que seria 0 saber absoluto, um outro fenomeno nalu-
/111, que nao e 0 saber absoluto. 0 saber absoluto nao seria pois
IIIII/caum momento da historia, e seria sempre. 0 saber absolut~
\/Ir/a a experiencia como tal, e nab um momento da experiencia. A
I I IIsciencia, pOI' estar no campo, nao ve 0 campo. Ver 0 campo, e
11,10 0 saber absoluto.

Contudo, em Hegel ° saber absoluto se encarna num discurso.

SR. HYPPOLITE: - Certamente.

Creio que para Hegel, tudo esta sempre ai, a hist6ria toda esta
IlIlpre atualmente presente, na vertical. De outra maneira, seria urn

I 11\1to pueri\. E 0 que acontece com 0 saber absoluto, que esta ai
r ·tivamente dcsde os primeiros idiotas da Neanderthal, e a fata de

II t1iscurso se fechar sobre si mesmo, de cle estar inteiramente d'e
IIl'ordo consigo mesmo, de tudo 0 que passa ser expresso no discursaI' coerente e justificado.

E at que detenho 0 senhor. Estamos indo passa a passo, mas
I Illdhor ir devagar e sempre. Isso nos levara ao que buscamos _
'III scntido, a originalidade daquilo que Freud introduz com rela~ao
I I kgel.



N a perspectiva hegeliana, 0 discurso acabado - com certez
a partir do momenio em que 0 discurso tiver chegado ao seu acab
mento, nao vai mais ser preciso falar, IS 0 que se denomina etap
p6s-revolucionari,as, ddxemos isso de lado -, 0 discurso acabad
cncarna~ao do saber absoluto, IS instrumento de poder, 0 cet~o. c
propriedadc daqw;:lcs que sabem. Nada implica qu~ tod?s part~clpC
dele. Quando os sabios de quem eu fa lava ontem a nOlte - e mal
do que um mito, e 0 pr6prio sentido do progresso ~o_ sfmb?lo
conseguirem enccrrar 0 discurso humane, des 0 possUlrao, .e aq.uelc
que nao 0 tivcrem restar-Ihes-a apcnas tocar jazz, dan~ar, dlverhr~m
se, os boas-pra~as, os bonzinhos, os libidinosos. f: 0 que denomm
dominio claborado.

No sabcr absoluto permanecc uma ultima divisiio, uma ullirn
scpara~ao ontol6gica se e que posso cxpressar-me assim, no homem
Se Hegel ultrapassou um certo individualismo rcligioso que fund
menta a cxistencia do individuo em seu face a face unico com Deu I

foi ao 1110strar que a realidade, se IS que se pode dizer isto, de .cad
ser humano esta no ser do outro. No final das contas, hfl uma allen
\tao reciproca, como 0 senhor cxplicou pcrfeita~ente on~em a nolt I

e, insisto nisso, irredutivcl, sem safda. 0 que c que eXlste de mal
besta do que 0 senhor primitivo? £ UIl1 verdadeiro senhor., Decert
ja vivemos 0 tempo suficicnte para p~rce~ermos no, ~u~ e, qu~ d
quando isso pega nos homens, esta asplra9ao ao doml~lO. No.s :lm
durante a guerra 0 erro politico daque1cs cuja ideologlU conslstla e
acreditarem-se os senhores, em acrcditar que bastava estender a m
para pegar. Os alcmaes avan~al11 em dire~ao a Toul?n. para ,a~a~R1
a frota - verdadeira hist6ria dc scnhores. 0 dom101O esta 10telrl
nho do lado do escravo, porque ele clabora seu dominio contra I

senhor. Ora, esta aliena9uo recfproca tcm de durar ate 0 fim. Imagl
nem qua~ pouea coisa sera 0 discurso c1aborado junto aqueles qu
se divertem com jazz no bar da esquina. E ate que ponto os senhor
aspirarao a ir tel' com eles. Enquanto que, inversamente, os outr
considerar-se-ao uns miseravcis, umas nulidades, e pensarao - com,
o senhor e feliz em sell gozo de sellhor! - quando, no entanto, c I
vai estar total mente frustrado, e claro. Creio que e justamente II.
no limite dcrradeiro, que Hegel nos leva. "

Hegel esta nos limites da antropologia. Freud saiu dcla. Su I
descoberta e que 0 homem nao esUi exatamente no homem. Frc:u
nao e um humanista. Vou ten tar explicar-Ihes 0 por que.

Fakmos de coisas elementares. Freud e urn medico, mas ele
lIil~(;eUImiis ou menos um ,seculo depois de Hegel, e no intervalo
/lIllitas coisas ocorreram, que nao deixaram de ter incidencias sobre
II cntido que se pode dar a palavra medico. Freud nao e um m"edico

111110 Escul<\pio, Hip6crates ou Sao Lucas. E urn medico mais ou
III'110Scomo n6s todos somos. E um medico que, em suma, nao e
III li~ um medico, assim como n6s mesmos somos um tipo de medico
I"e nlio esta mars nem um pouco na tradi~ao do que 0 medico
l'll\pre foi para 0 homem.

E muilO engra~ado, isso comporta uma incoerencia deveras es-
1llll1ha, quc se diga - o,homem tem um corpo. Para n6s isso faz
'/\lido, e ate prov3.vel que isso sempre tenha fcito scntido, mas quc

I lcja fazcndo mais sentido ainda para n6s do que para um outro
qlJlllqucr, porque, com Hegel e sem sabe-Io - dado que todo mundo
I hcgdiano sem sabc-Io -, levamos extremamcnte longe a identi-
I '''l~a() do homcm com seu saber, que e um saber acumulado. E
IIHulmcntc cstranho cstar localizado num corpo, e nao se pode mini-
111 /.Or csta estranheza, apesar de a gente andar 0 tempo todo agitando
II usas a se gabar de ter reinventado a unidadc humana, que esse
111111[:1 do Desc:.lrtes" havia recortado. E totalmente inutil fazer gran-
Iii' dccbr:.l~6es sobre a volta a unidade do ser humano, a alma como
'1IIIlla do corpo. por meio de grandes refor<;:os de tomismo e de
III (()tdismo. A divisao esta feita de vez. E e por isto que os medicos
d' hojc cm dia nao sac os medicos de scmpre, salvo aqueles que
1'lll,\am 0 tempo a afigurar-se que haja temperamentos, constitui~6es
1 lIulraS coisas do genero. 0 medico corn rela~ao ao carpo tem a
IlllLJd~ do homem que est a desmontando uma maquina. Por mais
'pll' sc fU9am declara96es de principio, esta atitude e radical. Foi
d 10 quc Freud partiu, e este era seu ide~l - trabalhar em anatomia
III\ltJ16gica, em fisiologia anatomica, descobrir para que serve este
I'P Irdhinho complicado que se acha af encarnado no sistema nervoso.

Est:.! perspectiva, que decomp6e a unidade do vivente, tem Ci:::r-
I III I 'Ilte algo de perturbador, de escandaJoso, e toda uma orienta~ao
III' pCllsamento tenta ir contra isto - pense no gestaltismo e em
II/tillS elaborac;6cs te6ricas de boa vontade, que gostariam de voltar
" Il'ncvolencia da natureza e a harmonia preestabelecida. Claro que
/11111.1 prova que 0 corpo seja uma maquina e e altamente provavel
III' nao scja 0 caso. Mas 0 problema nao est a af. 0 importante e



que foi assim que se abordou a questao. Nomeei-o ba pouco 0

em questao e Descartes. Ele nao estava sozinho, pois foi pre i
muita coisa para que ele pudesse come~ar a pensar a corpo C)1\1

maquina. Foi preciso, em particular, que houvL:sse uma que nrlQ
andass<:: sozinha, mas que pudesse encarnar de uma maneira emplll
game algo de total mente humano.

Por certo que no momento em que is to ocorria ninguem cstilY
se dando conta. Mas agora tcmos um pouquinho de nada de reeu
o fen6meno ocone bastante antes de Hegel. Hegel, que s6 tinh
muito pouco a vel' com tudo isto, talvez seja 0 ultimo representant
de uma certa antropologia classica, mas no final das contas, clc
acha com rela~ao a Descartes quase que para tras.

A maquina, de ljue estou falando, e 0 rel6gio. f: raro cm no~
epoca que um homem fique suficientemente maravilhado com 0 qu
e um rel6gio. Louis Aragon fala disto no Ie Paysan de Paris 2'..l

termos tais que s6 um poeta pode cncontrar para sa udal' uma COI
em seu carater de milagre, esta coisa, diz ele, que leva adiante Ulll
hipotese humana, estando 0 homem al ou nao.

Havia, pois, relogios. Nao eram ainda muito miraculosos, j
que foi preciso esperar muito tempo depois do Discurso do metoll
para que houvesse urn verdadeiro, 1I111 born, com pendulo, 0 d
Huyghens - j{l fiz alusao a' isto em urn de me us textos. Ja havi
alguns que funcionavam com pesos, e, no entanto, quer choves,
quer fizesse sol, encarnavam a medida do tempo. Foi preciso, evidclI
temente, que tivessemos percorrido urn certo espa~o na hist6ria pll
nos darmos conta de como e essencial para nosso estar-ai, como
diz, saber 0 tempo. Por mais que se diga que este tempo talvez n
seja verdadeiro, isso vai contudo desenrolando-se al no rel6gio, s "I
nho, como gente grande.

Nunca Ihes aconselharia pOl' demais a leitura de um livro d
Descartes que se chama De I'homme. Voces podem obte-lo, c I
Homem por pouco dinheiro, nao e uma obra das mais estimad I I

custar-Ihes-a menos do que 0 Discurso do metoda, carD aos denll
tistas. Folheiem-no e confiram que 0 que Descartes busca no horn 'Ill

e 0 rel6gio.
Esta maquina nao e 0 que 0 ze-povinho pensa. Nao e, pum

simpksmente, 0 contrario do vivente, 0 simulacro do vivente. 011

ela tenha sido feita para encarnar algo que se chama 0 tempo e qll

e 0 misterio dos misterios, deve par-nos na pista. 0 que sera qu
esta em jogo na maquina? Que, na mesma epoea, urn tal de Pas' I

tCllha aplicado a construir uma maquina, ainda bem modestinha,
ill lazer somas, nos indica que a maquina esta ligada a fun~oes radi-
11IImente humanas. Nao c um simples artiffcio, como poderfamos
II 1,c-lo das cadeiras, das mesas, e dos outros objetos mais ou menos

Illb6licos em meio aos quais moramos sem nos darmos conta de
'III(; sac llOSSOpr6prio retrato. As maquillas sac outra coisa. Isso vai
II111itomais longe, na dirL:~ao daquilo qUl: realmentc somos, do que
II proprias pessoas que as constroelll suspeitam.

o pr6prio Hegel acreditou sa algo como a encarna~ao do
I, p[rito de seu tcinpo, e sonhou que N apolcao fosse a Weltseele, a
"llIla do mundo, 0 outro polu, mais fcminino, mais carnal, da po-
I lIC,;ia.Pois bem, ambos se distinguiram pelo fa to de terem desco-
lib 'cido eornpletamentc a importancia dcste fellomeno que, no tem-
I'll deks, come9ava a dcspontUf - a maquina a vapor. No entanto,
II ) faItava tanto para Watt c1l1:gar, e ja havia eoisas que funciona-
VI III sozinhas, umas pcquenas bombas nas minas.

A maquina encarna a mais radical atividade simb6lica no ho-
IH 'm, e cia era necessaria para que as questoes se colocassem -
IlIlvez nao de para voces notarem no meio disto tudo - no nlvel
1111 que as colocamos para nos.

Ha algo de que se fala, cm Freud, e de que nao se fala em
II' )el, e a energia. Eis a prcoeupa~ao maior, a preoeupa~ao que
dillnina, e, do ponto de vista espcculativo, cia e mais importante do
till esta confusao puramente homonlmicana qual nos achavamos
Ililtem a noile quando se falava da oposi~iio da cOllsciencia no tempo
ill Hegel e da inconsciCncia no tempo de Freud - e como falar da
IlJltradi9aO entre 0 Partcnon e a hidreletrica, nao tern absolutamen-

" nada a vcr uma coisa com outra. Entre Hegel e Freud, ha 0

IIlvento de um munelo da nHiquina.
A energia, fiz-lhes notar isto da ultima vez, e uma no~ao que

II pode apareeer a partir do momento em que ha maquinas. Nao
III a energia nao esteja al desde sempre. S6 que as pessoas que
, nham escravos nunea se tinham dado conta de que se podia esta-
I, "cer equa~6es entre 0 pre90 de sua comida e 0 que faziam nos
Iilii/lindia. Nao se encontra nenhum cxemplo de calculo cnergetico
1\11 uliliza9ao dos escravos. Nunca se estabeleecu a mais minima
IIl109aO com respeito ao rendimento dcles. Catao nunca a fez. Foi
II ciso que se tivesse maquinas para se dar conta de que era preciso
II menta-Ias. E mais - que era preciso rnante-Ias. E por que? Por-
'Ill elas tendem a se deteriorarern. Os escravos tamhem, mas nao



S~ p~nsu nislO, ucha-se que e I natural que envelhegam c que pifcm,
I:, il1U1Slardc, der~m-se conta, coisa na qual nunca se pensara ante,
(,k qu~ as sercs VIVOSse malltem sozinhos, em outros termos, qu
rl:prescntHm homeostatos.

A partir dai, voces comc<;um a wr dcspontar a biologia mo
d~r~u, qu~ .te:m, co.mo caracteristica de nunca fazer intervir qualquc
n~ao rcluttva a ~ldn..0 pensumento vitalista e estranho a biologiu,
~ fundador da bJOlogla moderna, morto prematuramente, e cuja c
~atua ornamenta a antiga faculdade de medicina, Bichat, expressou
ISla da maneim mais clara. No en tanto era UI11 personagem que havl
consl:rvado uma vaga cren<;a em Deus, mas extremamente lucido
e:k sabia quc sc entrara num novo periodo, e que a vida iria defi
nir-se dai cm diante com rela<;ao a morte. Isto converge com 0 qu
agoru cSlou-lhes cxplicando, 0 carater decisivo da referencia a 1110
quina no que: sc rdere a funda<;ao da biologia. as bi610gos crecl1I
que se c~n.sagram ao est~do da vida. Nao se ve por que. Ate prov
do I.:ontrano. seus conceltps fundamentais procedem de uma origem
que nu~a :em a vel' com 0 fen6meno da vida, 0 qual permanece, el1l
SUi.! ess~nCla completamente impenetravel. a fen6meno da vida COli

tinuu escapando-nos, por mais que se fa<;a, e apesar das reafirma<;o
r~'ltcradas de que estamo-nos aproximando cada vez mais dela. 0
cOllcei.tos. biol6gicos permanecem totalmente inadequados a ela, (
IjU~' nao Impede que guardem todo seu valor.
. .Alg,uns ficar~m espantados diante da aprova<;ao que dei ontcm
a nOlle a Fran~0Ise,~3 quando a prop6sito deste terceiro termo qu
csturnos procurando na dialetica inter-humana, ela veio com a bio
logia. Talvel cIa nao pensasse na biologia exatamente como vou
cxplid-Ia a voces. mas diremos que a verdade saia da boca de ul
gucm que a dizia ingenuamente.

Tomaremos a biologia por antifrase. A biologia freudiana n \l
t~1ll nuda a .ver. com a biologia. Trata-se de uma manipulacao d
slIllbolos no II1tUltO de resolver quest6es energeticas, como. manife I
a refercncia homeostatica, a qUill permite caracterizar como tal na(
s6 a ser vivo, ma~ tambem 0 funcionamento de seus mais impor
~ant~s aparelhos. E em torno desta quesHio que gira a discuss II

JI1t~lra de ~r~ud. - energeticamente, 0 que e 0 psiquismo? E ai qu
r~sld~ .a onglnalldade do que em sua obra se chama 0 pensamenln
h~ologlco. Elc nao era bi610go, nao mais do que qualquer urn dentr
nos. mas' ele real~au a fun<;ao energ6tica em toda extensao d
Sua abra. .

Se soubermos revelar 0 sentido deste mito energetico, verC1l10!>
HiI'0 que, desde a origem e sem que se entendesse, estava implicada

1111 metifora do corpo humane como maquina. Vcmos manifestar-sc
III um certo para alcm da refercncia inter-humana, que e, propr~n-
lIlente, 0 para alem simb6lico. Eis 0 que vamos estudar, e pOdcr-:-
II\OS, en ti'io, certamente en tender esta espeeie de aurora que c a
xperiencia freudiana.

Freud partiu de uma concePCao do sistema nervoso segundo u
qual este sempr~_ ten de a voltar a urn ponto de equilibrio. Foi dai
que ele partiu, porque era entao uma necessidade que se impunha
110 espirito de qualquer medico daquela idade cientifica que sc
ocupasse do corpo humano.

Anzieu, va olhar esta Enwurf de que estou falundo e fU9u-nos
II relat6rio deJa. Freud tentou edificar nesta base uma teoria do fun-
'ionamento . do sistema nervoso, mostrando que 0 cerebro opcn!
. mo 6rgao-tampao entre 0 homem e a realidade, como 6rgao de
homeostasia. E ele vem entao lopar, ele trope<;a, no sonho. Ele sc
dn eonta de que 0 cerebro e uma maquina de sonhar. E e na maquina
dc sonhar que ele rcencontra 0 que ja estava la, desde scmpre, e que
II gente nao se tinha dado conta, ou seja, de que e no nivel do mais
orgfmico e do mais simples, 'do mais imediato e do menos manejavc1,
no nivel do mais inconsciente, que 0 sentido e a fala se revclam e sc
dcsenvolvem por inteiro.

Donde a revolu9ao eompleta de seu pensamento e a passagcm
pora a Traumdeutung. ·Diz-se que ele abandona uma perspectiva fi-
I logizante por uma perspectiva psicologizante. Nao edisto que se

trata. Ele descobre 0 funcionamento do simbolo como tal, a ma-
Jlifesta<;ao do simbolo em estado dialetico, em estado semantico, nos
eus deslocamentos, os trocadilhos, os chistes, gracejos funcionando
ozinhos na maquina de sonhar. E ele tern de tomar partido frente
I esta descoberta, aceita-Ia ou desconhece-Ia, como fizeram todos os
outros que estavam tao perto del a quanto ele. B uma vira~a, tal que
(·Ie absolutamegte nao soube 0 que the estava aconteeendo. Foi pre-

Iso que percorresse ainda vinte anos de uma existencia ja muito
I\van<;ada no momenta desta descoberta, para poder voltar-se para
IIUSpremissas, e ten tar reencontrar 0 que isso quer diz.er no plano
nergetico. Eis 0 que lhe imp6s a elabora<;ao nova do alem do prin-

cfpio do prazer e do instinto de morte.



f: visivcl, nesta reelaboral;;ao, 0 sentido daquilo de que preeiSl\-
vamos ontem it naite, alem da referencia do homem ao seu seme-
lhante, para constituir este tcrceiro termo onde, a partir de Freud,
se aeha 0 verdadeiro eixo da realizac;ao do ser humano. Este, no
ponto em que cheguei hoje, nao posso ainda nomea-lo.

MOl/rice Merleau-Ponry e a comprunsiio
Consefva(:iio, en/ropia, informa~ao.
Principio de prazer e principio de rea{[dade.
A aprendizagem do Gribouille.
Reminiscenci(J e repeti~ao.

Vamos interrogar-nos sobrt: a confcrencia extraordinaria de
lI11tem a noite. Sera que voces se orientaram um pouco nela? A
tllscussao foi 110tuvelmentc pouco divergente, c fiquei muito satisfeito
10m isto. Mas sera que voces vecm bcm 0 amago do problema e a
IluC distancia da experiencia anal1tica Merleau-Ponty permanece
rl'cdutivelmente?

Ha um termo sobre 0 qual poderia tel' versado a discussao se
I v6ssemos tido mais tempo pela frente, isto e, 0 gestaltismo. Nao
I se voces 0 notaram na hora, ele brotou num dado momenta no

d curso de Maurice Merleau-Ponty como aquilo que para ele e
II veras a medida, 0 padrao do encontro com 0 outro e com a reali-
,hille, E, efetivamente, 0 que esta no fundo do seu ensino, e a com-
II ensao. Malgrado 0 rccuo que de tcnta tomar com rclaC;ao ao que
II chama de a posic;ao liberal tmdicional, pois bern, como se lhe
/, justamentc notal', ek nao se afasta muito dela. Porque, no final



das contas, seu unico passado adiante consiste em constatar que h4
coisas que sac dificeis de compreender, duras de engolir.

Nao Coi a troco de nada,que ele pegou seu termo de referenci
na e~pericncia politica contcmpol'unea. Voces sabem que a ruptur
do di(jlogo com 0 comunismo 0 preocupu imensamente. Para ele tra·
ta-se de uma crise hist6ricu 'que u experiencia Humana atravessa.
Eh: COllslutu ao mcsmo tempo que a gente nao se compreendc,
tl:ufirma que c precise compl'cendel'. Tal como enunciava 0 tftul
de um de seus rccentes artigos publicados num jomul semanal -
I:' prc:ciso compreel/der 0 cOlnlmismo.

Titulo muito paradoxal, ja que ele constata prccisamente qu ,
d,,' SCli ponto de vista, cle nao pode comprcender.

Foi a mCSl11acoisa ontem a noite. Pode-se lastimar que ele nao
h:nh:.l cxuminudo mais adiante, sem duvida por este campo nao Ih
ser su(icientemcnte familiar, se a compreensao tem seu lugar n
campo da analise. Em outros tcrmos, sera que 0 campo da analis
pade chcgar ao homogeneo? Sera que tudo nele pode ser comprecn·
dido? f: a pergunta que Jean Hyppolite fazia - sera que 0 freudismo
C um hUl11anisl11o,sim ou nao? A posi~ao de Merleau-Ponty, esta,
csscncialmcnte humanista. ~ esta-se vcndo onde isso 0 leva ..

Com efeito, ele. se agarra as no~6es de totalidade, de funcio-
Iiamcnto unitario, cle sup6e sempre uma dada unidade que seri
accssivcl a uma aprcensao, no final das contas, instantanea, te6ricu,
contel11piativa. a qual a experienciu da boa forma, Hio ambfgua no
gestaltismo, fomece uma aparencia de apoio. Nao e que esta n~
11.10n:sponda a fatos mensuraveis, a uma riqueza experimental. Mu
a 'lI11bigUidadc reside numa teoriza<;ao onde a fisica se confund
com a fcnomenologia, onde a gota d'agua, visto que toma a formn
csCcricu, csta no mesmo plano que cste algo que faz com que t·
nhumos sempre tendencia a puxar para 0 circular a forma aproxl
.Jnutiva que cstamos vendo.

Ha lIi uma correspondencia que certamente cria uma imagem,
mas que elide 0 problema essencial. Existc, com certeza, no fund
dOlretinu. alga que tende a produzir esta boa forma, existe algo no
mundo fisico que tende a realizar certas formas amllogas, mas colo
car estes dois fatos em rela~ao nao e uma maneira de resolver I

cxpcri~l1ciu em tada a sua riqueza. Em todo caso, se a gente 0 fiz
nao sc podera mais manter, como Merleau-Ponty gostaria, 0 prl
mado dll consciencia. A consciencia, n0 final das cont~s, torna-
cia pr6priu mecanismo. E cIa desempenha, sem que ele se de cont

disto, a fun~ao que promovo aqui como 0 primeiro tempo da diulc-
tica do eu. S6 que para Merleau-Ponty tudo esta ai na consciencia.
Uma consciencia contemplativa constitui 0 mundo por intermedio
de uma serie de sfnteses, de trocas, que 0 situam, a cada instantc,
numa totalidade renovada, mais envolvente, mas que toma semprc
sua origem no sujeito. (Ao Sr. Hyppolite) 0 senhor nao est<l de
acordo?

. SR. HYPPOLITE: - Estou escutando 0 movimento que 0 st!-

nllor vai deser:volvendo a partir da Gestalt. No final das contas, e
uma fenomenologia do imaginario, no sentido em que n<1Semprega-,
mos este termo.

O. MANNON!:. - Isto pode contudo ultrapassar 0 plano du
lmaginario. Vejo 0 germe do pensamellto gestaltisla no penSal1lellto
de Darwin. Quando ele substitui a variariio pela mutafiio, ele des-
cobre lima natureza qll~fornece boas formas. Mas a exislencia ele
formas que niio sejam simplesmente mecdnicas coloca entiio um pro-
blema. Parece-me que a Gestalt e uma tentativa de resolve-lo.

Claro. 0 que 0 senhor esta dizendo af e urn passo a mais, que
nao dou" porque nao quero ir alem do plano no qual Merleau-Ponty ,
Be mantem. Mas, de fato, se a gente 0 seguisse, se se tomassc a
palavra forma em sua mais larga acep~ao, voltar-se-ia a um vita-
Iismo, aos misterios da for<;a criadora. .

A ideia de uma evolu~ao vital, a nocao segundo a qual a na-
tureza produziria form as s~mprc superiores, organismos cada vez
mais elaborados, cada vez mais integrados, cada vez mais bem cons-
truidos, a cren<;a num progresso imanente ao movimento da vida
tudo isto the e estranho, e ele 0 repudia expressamente. Como F;cud
Ilm suas escolhas e urn sujeito pouco inclinado a partir de posi~6es
de principio, creio que e a sua experiencia do homem que 0 orienta .
B uma experiencia medica. Ela pernlitiu-Ihe situar 0 registl'O de um
certo tipo de sofrimento e de doen~a no homem, de um conflito
fundamental.

Explicar 0 mundo por uma tcndencia natural a criar formas
Nuperiores vai no sentido oposto ao conflito essencial tal como cle
o ve atuar no ser humano. Mas este conflito ultrapassa 0 ser humano.
Preud se acha como que projetado no Alem do principio do prazer.
que e uma categoria incontestavelmente metafisica, ele sai dos lil11i-
tos do campo do humane no sentido organico do termo. Sera que



se trata de uma concep<;ao do mundo? Nao, trata-se de uma cate-
goria do pcnsamcnto, il qual qualquer expcriC:ncia do sujeito concreto
uao podc dcixar de se rcfcrir.

SR. HYPPOLITE: - Niio contesto absolulamente a crise des-
crila por Freud. Mas ele opue ao inslinto de morte a libido, e ele a
define como a tendf:ncia de um orgallisl!lo a agrupar-se com oulros'
organisl!los, como se ista fosse till 1 progresso, lima inlegru~ao. Ha,
pOr/anto, na obra dele, illdepelldentenu:llle desle conflito inegavel do
qual 0 senhor fala e que flaO 0 toma olimisla do ponto de vista
humallo, 1I/1Ia cOllcep~{w da libido, alieis mill de/inida. que afirma
a integrarao cada vez nwior dos orgaflismos. Freud 0 diz de maneira
nitida em seu proprio texto.

Estou entendcndo. Mas notc que a tendcncia it uniao - 0 Eros
tcndc a unir - nUllea C aprccndida anaL> scr cm sua rcla<;ao a ten-
dencia contra ria, que leva it divisiio, a ruptura, a rcdispcrsao, e muito
cspccialmente da mat0ria inanimada. Estas duas tcndcncias sac estri-
tamcnte inscpaniveis. Nilo ha no<;ao que seja mcnos unitaria. Reto-
memos isto passe a passo.

Em quc impasse chcgamos da llltil11a vcz? 0 organismo, ja con-
ccbido pOl' Freud como uma maquina, tem tcndcncia a rctornar ao
scu estado dc cquilibrio - e 0 quc 0 principio do prazcr formula.
Ora, numa primcira abordagclll, est a tendcncia rcstitutiva, no texto
de Freud, se distingue mal da tendcncia repctitiva que ele isola, c
que e 0 que elc introduz de original. Pcrguntamo-nos, pois, 0 se-
guintc - 0 que distingue estas duas tendcncias?

Os mcios sac muito curiosos neste texto, porque sac de uma
dialctica circular. Freud retorna pcrpctuamente a uma no<;ao que
parece escapar-lhe sempre. Ela l'esiste, mas cle nao se detem, ele
busca a todo custo manter a originalidade da tendencia repetitiva.
Sem dllVida alguma, algo Ihe faltou da ordem das categorias ou das
imagens para que cle eonscguisse fazer-nos senti-Ia convenientemcntc.

Do infcio ao fim da obm de Freud, 0 principio do prazcr s
explica assim - 0 sistema nervoso e de certa maneira, diante de uma
estimula<;ao trazida a este apal'elho vivo, 0•.l'epresentante essencial
do homeostato, do regulador esscncial gra<;as ao qual 0 sel' vivo per-

siste, ao qual vai corrcsponder uma tendcm:ia a levar a excita~ao
de volta ao mais baixo. Ao mais baixo, 0 que isso quer dizer? Existe
ui uma alllbiguidade, que embara<;a os autores analitieos. Leiam-nos,
voces os vcrao cscorregundo pda ladeil'a que ,lhes abre a maneira
pda qual Freud diuletizou a questflll.

Freud ofereccu-lhes ai a oportunidade de mais um mal-enten-
dido, e todos em coro, em scu dcsvairamcnto, lleJc se precipitam.

o mais baixo da tcnsao pode yuerer diler duas coisas, todos os
bi610gos cstarao de acordo, cunforllle se trate do nive! mais baixo
scndu dado uma eerta ddini<;tio do equilibrio do sistema, au do
puro c simples lllais baixo, ou seja, no que se rdere ao ser vivo,
II morte.

Podc-sc considerar, dctivamentc, que, cum a morte, todas as
lensocs, do ponto de vista do ser vivo, sao levadas de volta a zero.
Mas pode-se iguallllcntc levar cm considera<;ao as processos de de-
composi~ao que seguem a morte. Acaba-sc cntao dcfinindo 0 fim
do principio do prazer pcb dissoJu~iio eoncreta do cad{lvcr. Ha algo
HI do 4ua1 nao se pode dcixar de vcr 0 car{ltcr abusivo.

Posso, no cntanto, eitar-Ihes divcrso'i autores para qucm levar
u estimula<;ao de volta ao mais baixo nao dcsigna nada mais, nada
menos que a morte do ser vivo. E supar 0 problema resolvido, e
t.:Ollfundir 0 principio do pl'azer com aquilo quc se acredita que Frcud
nOS dcsignou pelo nome de instinto de morte. Digo uquilo que se
flcreditu pOl'que quando Freud fala de instinto de mol'te, cle feliz-
mente designa algo de mcnos absurdo, menos antibiol6gico, menos'
Ilnticientifico.

Ha algo que e distinto do principio do prazer c que tende a
levar 0 animado inteiro de volta ao inanimado - e assim que Freud
He expressa. 0 que sera que cle quer dizcr com istL>?0 que sera que
() fon;:a a plT.1sar nisso? Nao c a morte dos seres vivos. :£ a vivencia
Ilumana, 0 interciimbio humano, a intcrsubjctividadc. Ha algo no
que elc obscl'va do homcm que 0 coagc a sail' dos limitcs da vida.

Ha sem dllvida um pl'incipio que leva a libido de volta a morte,
porcm Ilao de ullla maneira qualqucr. Sc a lcvasse pelos mais curtos
'uminhos, 0 problema estaria rcsolvido. Mas, c s6 pclos c.aminhos
da vida que ele a leva, ai e que esta.

t pOl' dctnis desta necessidade do ser vivo de passar pelos cami-
nhos da vida - e isso s6 pode passar-se par ai - que 0 principio
que 0 leva de volta 11 morte se situa, e deslindado. Ele nao poclc ir
pllra a morte pOl' qualquer caminho.



Em outros terrnos, a nuiquina se rnantern, ela desenha urna certa
,;urva, uma certa persistencia. E e pel a propria via desta subsisteneill
que algo de diferente se manifesta, sustentado pOl' esta cxistcncia qUI:
cst a ai e que Ihe indica sua passagem.

Ha uma articula!(ao esscncial que C precise colocar imcdiata'
mcnte - quando se tira urn coelho de uma cartoln e que a genic
o tinha prcviamcritc colocado dentro. Esta formula~ao tem urn nome
para os fisicos,. e 0 primeiro principio da termodinfllnica; 0 da con-
serva<;iio da energia - para que haja algo no fim c preciso que h:nha
havido, pelo menos, 0 mesmo tanto no come<;o.

o segundo principio - you tentar fazer com que voc~s () per-
ccbam de maneira imajada - estipula que ha na manifesta<;uo dest~1
energia rnodos nobres e outros que nao 0 sao. Dito de outra forma.
nao se po de remar contra a corrcnteza. Quando se faz UI1l trabalho.
uma parte se gasta, por exemplo em calor, ha perda. Isto se denCl-
mina entropia.

Nuo ha misterio na entropia, e um simbolo, uma coisa que sc
cscrcvc no quadro·negro, c voces estariam muito cnganados se acre·
ditasscm que cia cxiste. A elltropin e um E maiusculo, absolutamentc
indispcnslivel ao nosso pensamento. E mcsmo se voces estao pouco
se Iixando com este E maiusculo pelo fato de um senhor que se cha-
ma Karlus Mayer, medico da rnarinha, 0 ter fundado. ele e, atual-
mente, 0 princfpio de tudo - nao se pode deixar de leva-hI em
conta quando se organiza uma usina, atomica ou nao, ou bem urn
pafs. Karlus Mayer come<;ou a pensar intensamente nisto cnqu:u1!(1
efctuav<l sangrias em seus doentes - por vezes os caminhos do
pens<llllento sao obscuros, os do Senhor sac insondavcis. "£ de admi-
rar que, por ter parido isto que e certamente ullla das grande~
emergencias do pensamento, ele tenha ficado extremamente apou-
cado - como se 0 parto do E lllai(lscu!O tivcsse podido inscrever-~\)
no sistema nervoso.

Voces estarialll enganados· se acreditassem que, quando 101110
posic;oes que comumente se julgam antiorganicistas, e porquc _.
como dizia um dia alguelll de quelTI gosto bastante - 0 sistcl11u
nervoso, csse, me amola. Nao sac razoes sentimentais que me guiam,
Crcio que 0 organismo comum e lima estupidez, mas que ha um
outro que nao ncgligcncia absolutamente os fenomenos materiais. E 0

que me faz dizer a voces - com toda boa fe, senao com toda ver·
dade. pois a verdadc requereria que se, buscasse os rastros desla
experiencia - que penso que para urn infeliz indivfduo tcr sido

cncarrcgado por nao sei 0 que, a santa linguagem como dizia Valery,
tie scr aqucle que fez nascer 0 E grande, islO talvez nao ocona sem
(Jano. Karl us Mayer tem certamcnte duas partes na sua vida, a que
'stava antes e a que estava depois, na qual mais nada ocorrcu
'I,,· t.nlm dllo 0 que tinha a <fizer.

Pois bern, esta cntropia, Freud depara com eIa, e isto ja no
fim do lfomem dos lobos. Ele bem que scnte que isso tem uma certa
l'da!(ao com seu instinto de marte, mas sem poder, nem ai, aehar
Neu assento, c c1econtinua, durante todo este artigo, sua pequena
ronda infernal, que nem Diogcnes a proeurar um hOlllem com sua
Illntcrna. Faltavc:.-Ihe algo. Seria simples demais 5e eu Ihes dissessc

vou dizer-Ihes - que basta ria acrescentar um F grande uu Ulll
I maiusculo ao E maiusculo. Nao se trata ccrtamentc disto, porquc
ISIO nao cst a ainda inteiramente elueidado.

o pcnsamento moderno esta tentando apanhar isso pOl' vias
freqiientemcnte ambiguas, ate mcsmo confusionais, c voces nao po-
dcm dcsconheecr ql,le sac eOlltcmportl11Cos ao seu parto. Dil'ci mais
- dado que estao aqui assistindo ao Il1CUscminario, voces estau
endo prccipitados para d~ntro destc parto. Voces cntram nesta oj·

111Cnslioonde 0 pensamcnto tenta ordenar-se e cncontrar seu sfmboio
t'orreto, scu F maiusculo que succda ao E maiusculo. No cstad,.l
Hlual das coisas, trata-se da quantidade de informa~ao.

Hci quem nao se admire. Ha outros a quem isso parece Clll-
11lIsbacar.

A grande aventura das pcsquisas em torno tla comunica<;~10
t' me~ou a uma certa distflOcia, pclo menos aparcnte, daquilo que
1I0S intcressa. Melhor dizer - po is como saber onde isso comc!(a'!

que cia encontrou um de seus momentos significativos no nivel
d()~ engcnhciros dos telefones.

Tratava·se para a Bell Telephone Company de fazer cconomias.
llU seja, de fazer passar 0 maior numcro possivel dc comul1ica~oes
por um unico fio. Num palS tao vasto quanto os Estudos Unidos, .:
IImito importante economizar alguns fios, e fazer passar as asneiras
que sc veiculam geralmente pOl' esse genero de aparclho de trans-
Illissao pelo menor n~rnero de fios possive!. Foi a partir daf que sc
1'()llle<;ou a quantificar a comunica<;ao. Portanto, como voces estao
II 'mIo, partiu-se de algo que esta muito longe do que aqui denomi-
IIUInOSfala. Nao se tratava de jcito neohum de saber se aquilo que
II' pessoas contavarn umas para as outras tinha um scntido. Alias,
II que se diz no telefone, voces notaram isto por expcriencia, nao



tern nunca absolutamcnte nenhum scntido. Mas comunica-se, TCCll
nhece-se a modulu'tao de uma voz humana, e tem-se assim cst I
aparencia de comprcensao que resulta do fato de que se reconhc
as palavras ja conhecidas. Trata-se de saber quais sac as condi~6'
mais econ6micas que permitam transmitir palavras que as pessoll
reconhcc;am. Com 0 sentido, ningu6m sc prcocupa. Eis 0 que rcal(,:lI
bem estc futo que costumo salientar, e que sempre se csquece, isto "
que a lingllagem, cst a linguagem que e 0 instrumcnto da fala, c alg
de material.

Deram-se, pois, conta de que estavam longe de preeisar de tudl
o que se inscreve na pcquena folha de um aparelho que foi sendu
mais ou menos aperfeic;oado, que no intervale se tornou eletronicol

mas que, no final das contas e sempre um aparelho de Marey, qu
osCila e represcnta a l11odulaC;ao da voz. Para obter 0 mesmo resul,
tado basta que se tOl11e uma pequena parte, que reduz de muito (l
conjunto das oscilac;6es - da ordel11 de 1 para 10. E nao so s
ouve, mas reconhece-se a voz do prezado bem-amado ou da prezadll
fulana de tal, que est a na linha. 0 aspecto senti mento, a convie<;a(l
que atua de individuo a individuo, passa integralmente.

Comec;aram entao a codificar a quantidade de informac;ao. ISH

nao significa que se passem coisas fundamentais entre seres humanos,
Trata-se do que corre pelos fios, e do que sepode medir. Porem, l'

assim que comec;am a perguntar-se se passa ou nao passa, a qu~
momento se degrada, a que momenta deixa de ser comunicac;ao.
o que em psicologia se denomina, com uma palavra americana, u
jam. E a primeira vez que aparecc na qualidade de conceito funda-
mental a confusao como tal, esta tendencia que existe na comuniclI
c;ao a deixar de ser comunicac;ao, isto e, a nao comunicar mais nadll.
Eis um simbolo novo acrescido.

E preciso que se iniciem nestc sistema simb6lico, se quiserclll
abordar ordens inteiras de uma realidade que nos toca mais diretll
mente. Por nao se ter ideia do manejo correto desses E maiusculo
e desses F maiusculos pode nao estar-se abalizado a falar das rela
c;6es inter-human as. E e justamente uma obje'tao que poderfamo
ter feito, ontem Ii noite, a Mcrleau-Ponty. Num certo ponto do dl:
senvolvimento do sistema simb6lico, todo mundo nao pode fahll
com todo mundo. Quando Ihe falamos de subjetividade fechadll
disse - Se ncw se puder lalar com os comunislas, 0 lundo da lill
guagem se esvanecera, pais 0 lundo cia linguagem consiste em .\'/'1

universal. Claro. Ainda e precise que se esteja por dentro deste cir

'uito dOl Iinguagcm, c saber do 'lue se csta falanda quando se fala
da comunica~ao. E voces vaG vcr que isto e esscncial a respcito do
lnstinto de mortc, que parcce 0 oposto.

Os matenHlticos qualificauos para manejar estes simbolos si-
luam a informac;uo como 0 que vai na uirec;ao oposta a entropia.
Quando as pcssoas aboruaralll a tcrmodinfllllica, e se perguntaram
como e que sua maquina ia pagar-se, omiliram-se a si mesmas. Enca-
favam a maquina como 0 senhor 'cneara 0 escravo - a J111iquina

ta ai a distfmcia, e trabalhando. S6 esqueciam uma eoisa, c que
ram elas que tinham ussinado 0 pedido. Ora, estc fato se revela
omo tendo uma ill1portancia consideravel no ambito ua energia.

Porque a infornul'tao\ se cia se introduz no circuito da degradac;ao
!la energia, pode fuzer milagn,:s. Se 0 demonio de Maxwell pode
deter os ,llomos que se agitam Icntamentc demais. e s6 guardar
Ilqueles que tem uma tend(;ncia 1I1Tltiquinhu frellcliea, ele fani com
(Iue a inclinac;ao geml dn encrgia torne a subir, e tornara a efetuar,
'om 0 que se tinha dcgradado em calor, um trabalho equivalentc
quele que se tinha perdido.

Isto tcm cara de cstar lunge dc nosso assunto. Voces van vcr
'omo e que' vamos reencontra-lo. Partamos novamente de nosso
princfpio do prazer, e mergulhemos outra vez nas ambigi.iidades.

No nivel do sistema nervoso quando hft estimulaC;ao, tudo opera,
tudo e posto CIll jogo, os efercntcs, os aferentcs, para que 0 ser vivo
I cncontrc 0 rcpouso. E 0 principio do prazer segundo Freud.

No plano da intui~ao ha -- nao C mesilla? - uma certa dis-
l' rdancia entre 0 principio do prazer assim definido, e 0 que de
l' ndega este prazer costuma evocar. Fuluno dando em cima da
ulana dele, ate agora era assim que se costumava vcr isso. Na obra
II Lucrecio, isto era claro, e bastante alegre. E de vez em quando,
II analistas, decerto desespcrados par tcrem de utilizar categorias
1I1lt: Ihes parecem tao contrarias ao senti mento, nos lembram que
xiste, efctivamente, um prazer da atividadc, um gasto da estimulu-
o. A gente procura divertir-se e fica-se cativado no jogo. Mas

II lnal, Freud nao introduziu a func;ao da libido no comportamento
humano'! Sera que cIa. esta libido, nao e algo de bastante libidinoso?

N pessoas buscam 0 prazcr delas. Entao, por que e que isto se tra-
IIl1z teoricamente pOl' um princfpio que enunciu ° scguinte - 0 que



51: busca e, no final das contas, 0 cessamento do peazer? Decerto qu
SI: d~sconiiava, pOl'que se conhece a curva do prazer. Mas voc
I:stao v~nJo que aqui a vertente da teoda vai no sentido estritament
I:olltrurio ao da intui~ao subjetiva - no principio do prazer; 0 prn
za, pOl' ddil1i~ao, tendc ao seu fim. a principie de prazer e qu
C~SSI: 0 prazer.

a que ser,i quc fica seqdo, nesta perspectiva, 0 principio d
rl.·alidad~?

o principio de realidade e em geral introduzido pOl' este sim
pks reparo que, quando se b'usca pOl' demais 0 prazer, acontece
acidentcs de todos os tipos - queimam-se os dedos, apanha-se go
norr~ia, qucbra-se a cacao 1:: assim que nos descrevem a genes
dal!uilo qUI: sc chama a aprendizagem humana. Enos dizem que
principia do prazer se opoe ao principio de realidade. Na perspectiv
que ~ a nossa isto adquire, evidentemente, um outro sentido.
principio de rcalidade consiste em fazer com que 0 jogo dure, ou
scja, que 0 prazer se renove; que 0 combate nao termine pOl' fait
de combatclltcs. a principio dc rcalidadc consiste em resguardn
nossos prazeres, estes prazeres cuja tendencia e justamente atingir II

cl:ssamento.
N ao crciam que os psicanalistas estejam satisfeitos com est

mancira de pcnsar a respeito do princfpio do· prazer, que, no entanto,
C absolutamente esscncial, de ponta a panta, para a teoda - s
niio pcnsarem 0 princfpio do prazer neste registro e inutil introduzl
los a Freud.

A no~iio scgundo a qual existe uma especie de prazer pr6prl
a atividadc, () prazer ludico, pOl' cxemplo, faz desabar as pr6pria
categorias do nosso pensamento. A partir dai, 0 que poderiamo
fazcr com a nossa tecnica? Seria simplesrnente 0 caso de ensinar i'I
pl:ssoas ginastica, musica e 0 que mais voces quiserem. as prQcedl
1l1\:lltos pcdagogicos sac de um registro absolutamente estranho
cxperiencia analltica. Nao estou dizendo que nao tenham lei scu
valor, e que nao se possa faze-Ios desempenhar urn papel essencilll
na Republica - basta reportar-se a Platao.

Podc-se querer fazer 0 homem entrar num feliz funcionamento
natural, fazcr com que atinja as etapas do seu desenvolvimento, pro-
porcionar-lhe 0 Iivrc florescimento daquilo que, de seu organismo,
chcga no dcvido tempo a sua maturidade, e proporcionar a cada urn
dcstas ctapas seu tempo de jogo, e em scguida seu tempo de adaptu-
~iio, de estabiliza~ao, ate que sobrevenha a nova emergencia vital.

lJllla antropologia inteira pode organizar-se em torno disto. Mas sera
que IS csta a quc justifica psicimalises, ou seja, mante-Ios num diva
I ura que nos contem babaquices? Qual e a rela~ao entre isso e a
Inastica. e a music a'? Sera que Platao teria entendido 0 que era

II psicanulisc'? Nao. elc nao teria entendido, apesar das aparencias,
porque existc at Ul11abismo, uma falha, e e 0 que estamos pOl' ora
procurando com 0 A lbn do principio do prazer.

Nao digo que os analisados sejam incapazes de aprendizagem.
l' de-se cnsinar as pessoas a tocar piano - no en tanto, e precise
que este exista - e a gente se dci conta, pOl' exemplo, de que tendo
uprendido a tocar em pianos de teclas largas, eles sabem tocar em
planas de teclas pequenas, num cravo, etc. Mas trata-se apenas de
~gmentos determinados Ide comportamento humano, e nao, como

lIu analise, do destino do homem, de sua conduta, quando acaba a
IIcuo de piano e que ele vai vcr a namorada. Ai entao sua aprendi-
lagem C mais ou menos a de Gribouille.

Voc~s conheccm a hist6ria de Gribouille. Ele vai ao enterro, e
!llz - Boas festas! Leva uma bronca, puxam-lhe 0 cabelo, ele volta
Iura casa - Ora essa, nao se diz boas festas num enterro, diz-se
f)eus teflha sua alma. Ele sa'i de novo, encontra 'um casamento -
Hew" tenha Sll,l ulma! E novos acontecimentos vao-lhe aconteccr.

Pois bem, a aprcndizagem e isto, tal como a analise 0 demons-
Ira. c e com isto que temos de lidar. Nas primeiras descobertas
Ilnuliticas - 0 trauma, a fixa~ao, a reprodu~ao, a transferencia. a
que na experiencia analitica se denomiI1a a intrusao do passado no
presente e dcssa ordem ai. Trata-se sempre da aprendizagem de al-
l ucm que vai fazer melhor da pr6xima vez. E quando digo que vai
Ilza mclhor da proxima vez e que vai ser preciso que ele fa~a algo

111tulmente diferentc.
Quando nos dizem, empregando a no~ao de maneira metaforiea,

que a analise e uma aprendizagem da liberdade, convenham que isso
;Oil gozado. Puxa vida, em nossa epoca historica, como dizia ontclll
Mcrkau-Ponty. dcvcr-se-ia desconfiar.

o lluC sera que a analise desvenda - se nao e a discordancia
rUl1damcntal, radical. da~ condutas essenciais para 0 homem, com
rcla~rlO a tudo 0 quc ele vive? A dimensao descoberta pel a analise

() contdrio de algo que progrida pOl' adapta~ao, por aproxima~ao,
pOl' apcrfei~oamento. E. alga, que vai aos saltos, aos pulos. It semprc
n aplica~ao estritumcntc inadequada de certas rela90es simb61icas



totais, e isso implica diversas tonalidades, por exemplo, a imi9ao d
imaginario no simb6lico, ou invcrsamente.

Existe uma diferenc;a radical entre qualquer investigac;ao do
humano, mesmo no nivcl do laborat6rio, e 0 que ocorre no nlv I
animal. Para 0 lade do animal, aparcce uma ambigliidade fund
mcntal, na qual a gente se move entre 0 instinto e a aprendizagcnI,
assim que se tenta, como sc faz atualmente, acercar-se dos fatas d
um pouco mais perto. No animal, as tais pre-formac;:6es do instint
nao sao absolutamente exclusivas da aprcndizagem. Alem do mni
nele se encontra cantinuamcnte possibilidades de aprendizagem dCII
tro do contexto do instinto. E muito mais, descoore-se que as emcr
gencias do instinto nao poderiam ocorrer scm um ehamado do me!
ambientc como se diz, que estimulc e provoque a eristalizagao dn
formas, dos comportamentos e das condutas.

Existc ai uma convergencia, umacristaliz~\(;ao, que da a im
pressao, por mais ccticos que sejamos, de uma harmonia preest
belecida, suscctivel, bem entcndido,de tropec;:os de todo tipo.
noc;:ao de aprendizagem e de uma certa rnancira indiscernlvcl d
maturac;:ao do instinto. E neste campo que categorias gestaltistll
surgcm naturalmcnte como marcos de oricntac;:ao. 0 animal rc II

nhece seu irmao, seu semelhante, seu parceiro sexual. Ele enconlr
seu lugar no pm'also, no seu meio, de tambem a modela, ele pr6prll
se imprime al. 0 campau faz urn certo numero de buraquinhos, qu
pareccl11 gratuitas, mas percebe-se bcm que e a seu sinete que marc ,
seu sinete do qual todo seu corpo e 0 suporte. 0 animal se encalx
no meio. Na adaptac;:ao, e e justamente uma adaptac;:ao que tem S U

tim, seu termo, seu limite. A aprendizagem animal apresenta assil
as caracteres de urn aperfeic;:oamento organizado e finito. Que die
ren9a com 0 que nos e descoberto pelas mesmas pesquisas - isl
e 0 que pensam - sobre a aprendizagem no homem! Elas evidclI
ciam 0 privilegio das tarcfas inacabadas, a func;:ao do desejo de vol
tar a elas. Invoca-se 0 Sr. Zcigarnik scm saber direito 0 que eJe Oi1,
que uma tarefa sera tanto mclhor mCl1lorizada se tiver, ern detc
minadas cl>ndi<;6cs, fracassado. Sera que voces nao perccbem qu
isto vui no scntido totalmcnte oposto ao da psicologia animal,
inclusive totalll1cnw oposto ao da nogao que podemos fazer-nos ll,
mem6ria como empilhamento de engramas, de impress6es, on de II

ser se forma? No homem e a ma forma que e prt;valcnte. E na 111
dida em que uma tarefa est a inacabacta que 0 sujcito volta a 01

JI. na medida em que urn fracasso foi accrbo que 0 sujcito se lembra
melhor dele.

Nao nos cslumos colocando aqui no nfvel do scr e do dcstino -
II coisa foi medida nos limites de urn laboral6rio. Mas nao basta
IIH:dir, e preciso tambcm tenlar compn:endcr.

Hem sci' que 0 cspirito e sempre fccundo em maneiras de com-
prcender. Digo isto freqiientel11ente as pcssoas que dou supervisao -
l'uidcm principalmeT]te de nao compreender 0 doente, nao ha nada
I'omo isso que os possa pOl' a perder. 0 docnte diz uma coisa que
11110 lem pc l1em cabcc;a, e, ao rdata-la, dizem-me - Pais bem, en-
ftttuli que de queria dizer isso. Quer dizer que, em nome da inteIi-
I \;neia, hCI mera e simplesmcntc clisao daquilo que dcve geter-nos,
I que nao c comprecn~fvel.

o efcito Zcigarnik, 0 fracasso acerbo, ou a tarefa inaeabada,
lOtio mundo entende isso. Nos nos lcmbramos de Mozart - ele
t )11l0U a xicara de chocolate, e voltou para executar 0 ultimo acorde.
Mas nao se entcnde que nao se trata de uma cxplicac;iio. Ou, caso
lor uma, quer dizer que nao sOl:nos animais. Nao se e musico que
lI'm 0 mcu cachorrinho que se tama meditabundo quando se poem
"rtos discos. Vm musico c sempre musico de sua pr6pria musica.
l! afora as pessoas que compocm elas l11eSl11aSsua musica, ou seja,
qllc tem Ja sua distaneia com esta musica, ha pouca gente que volta
pllra executar 0 ultimo acorde.

Gostaria de faze-I os entcndcr em que nivel se coloca, 0 precisar
It pctir. E mais uma vez, vai scr a uma certa dislfll1cia que vamos
I llcontrar nossa refcrencia.

Kierkegaard, que cra, como sabem, urn humorista, falou muito
h m da diferenc;:a do mundo pagao e do mundo da grac;:a, que 0 cris-
t IInismo introduz. Existe algo no homem desla capacidade de re-
lonhecer seu objcto natural, a qual 6 reconhecida no animal. Existc
II captura na forma, apresamcnto no jogo, a tomada na miragem da
vida. l? a isto que sc refere um pensamcnto tc6rico, ou tcorial, ou
lontemplativo, ou plntoniano, c nao e por, acaso que PlaHio coloca
It rcminiscencia no centro de toda sua tcoria do conhecimento. Se 0

Ilhjcto natural, 0 correspondente harmonico do vivente, e reconhe-
lvel, e porque sua figura ja se dcsenha. E para que cIa se desenhe,
preciso que ela ja tcnha estado naquele que vai conjugar-se a ela.



E a rda~ao da diade. Toda a teoria do conhecimento em PlaHio
Jean Hyppolite nao vai contradizer-me - e diadica.

Mas por determinadas razoes operou-se uma reviravolta. H I

d~ ora em diante, 0 pecado como terceiro termo, e nao e mais n
via da reminiscencia, mas na da repeti~ao, que 0 homem enconlr
seu caminho. Eis 0 que poe, justa mente, Kierkegaard na pista d
nossas iI1tui~6cs freudianas, num livrinho que se denomina a Repel/
~·ijo. Aconselho sua leitura as pessoas ja um pouco adiantadu.
Aquelcs que nao tiverem muito tempo leiam ao menos a primcir
parte.

Kiakegaard quer escapar a problemas que sac justamcntc 0

l.h: sua accssao a uma ordem nova, e ele depara com a barragcm d
suas relJlinisc~ncias, daquilo que ele acredita ser e daquilo que sab
qu~ jamais podera vir a ser. Ele tenta, entao, fazer a expcricncill
.da repdi~ao. Elc rctorna a ~erlim ,onde, na ocasHio de sua ultim'l
estada de teve um infinite prazer, C ele recoloca seus passos denIm
de seus passos. Voces vao ver 0 que Ihe acontece quando procuru
seu bem na sombra de seu prazer. A experiencia fracassa totalment·,
Mas depois disto, ele nos leva rumo a nosso problema, isto e, comu
c por que razad tudo 0 que diz respeito a urn progresso csscnciul
para 0 sa humane tcm de passar pela via de uma repeti~ao obstinada.

Vou chegar agora no modelo em que quero deixar .voces hoj
para pcrmitir-Ihesentrever 0 que quer dizer no homem 0 precisLlI'
rcpctir. Tudo esta na intnisao do registro simb61ico. SO que vou
.ilustni-lo a voces.

Os modelos sac muito importantes. Nao e que queiram dizcl'
algo - nilo qucrem dizer nada. Mas somos assim - e a nossu
fraquaa animal -, precisamos de imagens. E, por faha de ima-
gens, acontece por vezes que certos simbolos nao cheguem a vir
a luz. Em" geral, e mais a deficiencia simb61ica que e grave. A ima-
gem nos vcm de uma cria~ao essencialmente simb61ica, isto e, d
uma maquina, a mais m6derna das maquinas, muito mais perigosa
para 0 homem do que a bomb a atomica, a maquina de calcular.

Dizem-no a voces, voces 0 ouvem e nao acreditam - a mn-
quina de calcular tem uma mem6ria. Voces se divertem dizendo
isto, mas nilo acreditam. Desenganem-se. A sua mem6ria IS con-
f~ccionada de tal modo que coloca em causa todas as imagens que
nos tfnhamos feito da mem6ria ate entao. 0 que se tinha encontra-
do de melhor p~ra imaginal' 0 fenomeHo da memoria, era 0 sinetc
de c~ra babil6nico, um tro~o com uns pequenos relevos e uns tra~os

I.lue voces fazem rolar numa placa de cera, 0 que se denomina en-
grama. 0 sinete tambcm e uma maquina, s6 que nao nos damos
'onta disto. .

Para que as maquinas se recordem - no momenta de cad a
pergunta, 0 que pOl' vezes e necessario - das perguntas que Ihe
fizeram precedcntemente, encontrou-se algo que e mais engcnhoso
- a primeira cxperiencia da maquina fica circulando ncla no es-
Indo de mensagem.

Suponham que eu mande um ielegrama daqui ao Mans, a en-
cargo do Mans de reenvia-lo a Tours, de hi a Sens, de la a Fon-
tainebleau, e de In a Paris, e assim, indefinidamente. Quando chego
no rabo da minha mensagem c preciso que a cabe~a ainda n110 0

tenha alcan~ado. :£ preciso que a mensagem tcnha 0 tempo de girar.
'Ia gira depressa, ela ,nao p~ra de girar, fica dando voltas.
. E gozado este neg6cio que volve sobre si mesmo. Lembra 0

feed-back, e tem rela~ilo com 0 homeostato. Voces sabem que c
assim que se regula a admissao de vapor numa maquina a vapor.

e 0 tro~o esquenta depressa dcmais, um torniquetc registra isto, duns
coisas se afastam com a for~a centrifuga, e a admissao do vapor 6
rcgulada. Eis 0 que govern a 0 andamento homeostatico da maqui-
na a vapor: Existe oscila~ao num ponto de equilibrio.

Aqui, e mais complieado. Denomina-se isso uma mensagem.
n muito ambiguo. 0 que e uma mensagem dentro. de uma maqui-
na? E algo que opera por abertura ou nao-abertura, que nem uma
valvula eletronica por sim ou nao. :£ algo de articulado, da mesma
ordem que as oposiyoes fundamentais do registro simb6lico. Num
dado momenta, este algo que gira tem au nao de entrar no jogo.
n algo que esta sempre pronto a trazer uma resposta, e a completar-
Ne no pr6prio ate para responder, isto e, deixar de funcionar como
circuito isolado e giratorio, e entrar num jogo gera!. Eis 0 que se
nproxima exatamente do que podemos eonceber~ como a Zwang.
II compulsao a repeti~ao.

Assim que se dispoe deste pequeno modelo, a gente se dll
onta de que bel na propria anatomia do aparelho cerebral coisas

que volvem sobre si mesmas. Gra~as a Riguet, pela indica~ao de
quem Ii 0 trabalho de um neurologista ingles, interesse i-me muito
por um cerlo polvo. Parece que seu sistema nervoso e suficiente-
mente reduzido para que tenha um nervo isolado presidindo ao que
tiC denomina 0 jato, ou a propulsao de liquido, gra~as a qual 0
polvo tern esse jeito tao bonito de progredir. Pode-se pensar tam-



bem que 0 seu aparelho de mcmoria se acha mais ou menos reJu-
zido a esta mensagem circulando entre Paris e Paris, em pequenis-
simos pontos do sistema nervoso.

Voltcm ao que diziamos nos anos precedentes sobre estes con·
cursos estupendos que Freud nota na ordem daquilo que ele dena-
mina telepatia. Coisas muito importantcs, na ordem da transferen-
cia, se efetuam correlutivamente em dois pacientes, quer urn esteja
em analise e 0 outro apcnas tocado, quer os dois estejam em ana-
lise. Mostrei-lhes na epoca que pOl' serem agentcs integrados, clos,
suportes, aneis num mcsmo circulo de discurso, da-se 0 fato de
os sujeitos verem surgir, ao mesmo tempo, tal ato sintomatico, ou
revelar-sc tal rccorda~ao.

No ponto em que chegamos, sugiro-lhcs, em perspectiva, que
eonecbum 0 prccisur rcpetir tal como se manifesta concretamentc
no sujcito, na analise por exclIlplo, sob a forma de urn comporta-
mento rnontado no passado e reproduzido no prcscnte de maneirn
pouco conformc a adnpta9ao vital.

ReencontranlOs aqui 0 que ja lhcs indiquei, isto e, que 0 in-
consciente e 0 discurso do outro. 0 diseurso do outro nao e 0 dis-
eurso do outro abstrato, do outroda diade, do meu eorrespondentc,
nem mera e simplesmentc 0 do mcu cscravo, e 0 discurso do circuito
no qual estou integrado. Sou urn dos seus clos. f: 0 discurso do meu
pai, pOl' exemplo, na medida em que meu pai cometeu faltas a
quais estou absolutarncnte condcnado a reproduzir - e 0 quc sc
denomina super-ego. Estou condenado a reproduzi-las porque e pre-
ciso que eu retorne 0 discurso que ele me legou, nao s6 porque sou
o filho dele, mas pOl'que nao se para a cadeia do discurso, e porque
estou justamente encarregado de transmiti-lo em sua forma abel'-
rante a outrem. Tenho de coloear a outrem 0 problema de uma si-
tua(;aO vital onde existem todas as probabilidadcs que ele tambem
venha a trope~ar, de forma que este discurso efetua urn pequeno
circuito no qual se acharn presos uma famHia inteira, urn bando
inteiro, uma f'lc(;ao intcira, urna na~ao inteira ou a metade do globo.
Forma circular de uma fala, que esta justo no limite do sentido e do
nfw sentido, que e problematica.

Eis 0 que e 0 precis'll' repetir tal como 0 vemos surgir para
alem do principio do prazer. Elc v'lcila para alem de todos os me-
canismos de equilibra(;ao, de harmoniza(;ijo e de concordancia n
plano biologico. Ele so c introduzido pelo rcgistro da linguagcm,

pda fun(;ao do simbolo, pela problematica da pergunta na ordern
humann,

Como e que isto e literalmente projetado pOl' Freud nurn plano
qUI:, em aparencia, e de ordem bio16gica? Teremos de voltar a isto
nas pr6ximas vezes. A vida s6 esta presa ao simbolieo de maneira
dcspeda(;uda, decomposta. 0 pr6prio ser humane se aeha, em parte,
fora da vida, ele participa do instinto de morte. E s6 dai que ele
pede abordar 0 registro da vida.



Sobre 0 nivel das reafoes psicossomaticas.
Oreal e sem fissura.
A redescoberta do objeto.

o professor Lagnche, onlem a noile, almejava mui justamente
um empirislllo, e de uma mam:ira, que nao deixa de por a pulga
atnis da orelha. Pois nao ha clllpirisll10 possivel sem uma esmerada
concei tun Iizuc;iio.

A obra de Freud 0 moslra' bern. S6 se pode avan~ar no campo
empfrico na medidu crn que a concciluuliza~ao for, a cada instante,
retomada e enriquccida. Abram 0 arligo as Pulsoes e seus des-
tinos.24

Ouvimos dizer freqiientemente que uma ciencia deve ser estru-
turada em cOllceitos bc1sicos claros e bem definidos. Na verdade,
nenhuma ciencia, nem mesmo a mais exata comera com tais defini-
foes. 0 verdadeiro in/cio da ativic/ade ciellt/fica consisle antes na
descririio das fenomenos, passanc/o enta~ a seu agrupamento, sua
classificar;iio e sua correla{'iio. Mesmo na lase de descririio "ao e
poss/vel evitar que se aplique certas id6ias abstratas ao material ma-
nipu/ado, hteias provenientes daqui e dali, mas par certo niio apenas
das novas observar;oes. Tais ic1l!ias- que depois se tornare/o as
conceitos basicos da ciblcia - SaD ainda mais indispensaveis a me-
dida que 0 material se torna mais elaborado. Devem, de inicio, pas-
suir necessariamente cerlo grau de inde/inirao,' esta fora de quest[w



(JII/! haja de/imiltlriio nitida de seu c:onteudo. Ellquan/o permanc.
(·~m. ~,essa condifao, chegamos a nos entender a respeito de set'
)'/glllf/cado por meio de repetidas referblCias ao material de obset'.
':(J~'iiodo qual parecem ter provindo, mas ao qual, de fato, foram
11llpos/as. Assim, rigorosamente fa lando, elas siio da natureza das
convenfoes - embora tudo dependa de niio serem arbitrariamemc
escolhidas. mas determinadas par terem relaroes significalivas COIll

v I1Ul/erialempirico, relafoes que parecemos sen/ir antes de pode,.-
~nvs reconhece-las e de/ermill{i-las claramente. S6 depois de um:1

ll/l'estigafao mais completa do campo de observafiio, somos capa-
zes de formular seus conceitos basicos com exatidao progressh'lI'
mente maior, modificando-os de forma a se tornarem utilizaveis em
larga escala e assim inteiramente livres de contradifoes.

Diz-se que Freud nao IS urn fil6sofo. Va la, mas nao conhe!;o
texto sobre a elabora~ao cientifica que seja rnais profund~rnente
filos6fico. '

Entlio, ta/vez tenha chegado 0 momento de confinti-l~~ em
defitlifoes. 0 avanfo do conhecimento nlio to/era, contudo nenhu-
ilia rigidez nos definiroes. Assim, 0 exemplo da fisica e~sina de
lIumeira brilhante ... 85

Foi escrito em 1915.

O. MANNON!: - Depois de Galileu, contudo.

~as antes de Einstein. Portanto, remanejamento perpetuo dos
con.eelt~s, 0 que pode fazer rebentar 0 que se denomina os quadros
nlelonalS.

. .. que mesmo conceitos basicos, que tenham sidofixados em
(lejinifoes, estlio sendo constantemente alterados em seu conteudo,
Um conceito basico convencional desta esp,ede, que no momenta
t/inda e algo obscuro, mas que nao podemos dispensar no psicolo-
gia, e 0 instinto, ou dito de outra forma: pulsao, de que vamos
falar. .

.Reparem que 0 instinto aqui e inven~ao da Sra. Anne Berman.~·G
No tcxto de Frcud s6 se trata de pulsao.

Nilo ereio que tenha side um erro tamanho 0 fate de Perrier
tcr, ontcm it noite. no fim dc sua exposi~ao, salientado os distur-
bios psicossomaticos e as rela~oesao objeto.

A rela~ao ao objeto tornou-se urn pau para to'da obra, que per-
mite cvitar rnuitos problemas. Mas 0 objeto, no sentido tecnico quc
podcmos atribuir-Ihl: enfim no ponto de elabora~ao em que estamos
dos Jivcrsos rcgistros nos quais se estabelecem as rela~oes' do sujeito,
e outra coisa. Para que haja rela~ao ao objeto, IS precise que ja
haja rela~ao narcfsica do eu ao outro. E, alias, a eondi~ao primor-
dial de qualquer objetiva~ao do rnundo exterior - tanto da objeti-
va~ao ingenua, espontfmea como da objetiva~ao cientifica.

Perrier quis fazer uma distin~ao cntre as fun~oes organicas -
umas representando 0 elernento de rela~ao e as outras algo que ele
opos as primeiras como 0 interior ao exterior -, acreditando desta
maneira voltar por al a, encontrar urn tema constantemente posto
em dcstaque na teoria freudiana da economia psiquica. Creio que
havia ai uma intuic;ao justa, mas que ele nao soube expressar de
maneira adequada. No que tan~ as rea~oes psicossomaticas dos
6rgaos, a distin~ao de que se trata, se coloca num plano completa-
mente difcr:ente.

Trata-sc de saber quais sao os 6rgaos que entram em jogo nn
rclac;ao narcfsica,irnaginaria, com 0 outro onde 0 eu se forma,
bilder. A estrutura~ao irnaginaria do eu se efetua em tome da ima-
gem especular do pr6prio corpo, da imagem do outro. Ora, a rela-
~ao do olhar e do ser olhado envolve justamente urn 6rgao, 0 o1l)o.
para chama-Io pelo seu nome. Podem ocoreer ai coisas espantosas.
Como aborda-Ias, quando reina a maior confusao em todos os te-
mas da psicossomatica?

Caro Perrier, estava dizendo que faltou-Ihe uma distin~ao fun-
damental, que certamente. teria abrigado a sua exposi!rao de certas
cdticas de Valabrega.

o scnhor esta procurando uma distin~ao que de conta dos
6rgaos envolvidos no processo propriamente psicossomatico, tal
como tentou defini-Io. A prop6sito disto noto que este processo esta
muito longe de envolver tudo 0 que 0 senhor nos disse - se colo-
c:trmos um epiletico num lugar melbor regulado, pode ser que tenba
menos crises, isso nao tern nada a ver com a psicossomatica. 0 se-
nhor falou dos 6rgaos de rela~ao, que estao em rela!rao com 0 ex-
terior. Quanto aosoutros, 0 senbor pen sou que estivessem mais pr6-
ximos da imensa reserva de excita~oes de que Freud nos forneee a



jmag~m quando fala das pulsoes intern as. POI'S b - .em, nao crelO qu
iSlo tenha sido Ili uma boa distin~ao.

o importante e que determinados 6rgaos estejam envolvido
Il~ reIa9ao narcisica, visto que eia estrutura ao mesmo tempo a reI
~ao do ~~ ao outro e a constitui~ao do mundo dos objetos. Por detr
d,o narcl~l~mo, voces tern 0 auto-erotismo, isto e, uma massa inve
~Ida de libido no interior do organismo, do qual direi que as reIa~o
mternas nos escapam tanto quanta a entropia.

FU(ro-ihes notar de passagem que nos Tres ensaios sobre
sexualidade, 0 trecho sobre a libido foi acrescido tardiamente, p
v,oI.ta dos. anos de 1920, se bem me recordo. Achar que a teoria d
libido fOI elaborada ao mesmo tempo que a das fases instintuais
uma ilusao, que vem vinculada ao fato de os Tres ensaioj' tere",
tido reedi(roes. Freud s6 elaborou plenamente sua teoria da libido
a que ocupa a parte mediana de sua obra, depois de ter introduzl'
do a fun~ao do narcisismo - indiquei-Ihes isto suficientemente n
ana passado - e ter-se dado conta de que este estava diretament
cnvolvido na economia IlbidinaI.

. Volto a minha compara!rao com a entropia para fazer-Ih
senllr todo 0 seu alcance. Das equivalencias energeticas, que pod
mos apreender a prop6sito de urn organismo vivo, no final dll
c.ontas, nunca conhecemos nada, a nao ser 0 metabolismo, isto e,
hvro de .contas - 0 que entra e 0 que sai. Existem as quantidad
de energla que 0 organismo assimila, por todas as vias, e aquilo qu ,
k~ando tudo ~m conta - gastos musculares, esfor90s, deje~Oes I

sal do mccamsmo. As leis da termodinamica sac bem entendido
. d "rcs~elta .as -=- h,l degrada9ao de energia. Mas de tudo 0 que ocorr

n~ Intenor nao sabemos porra nenhuma. Por uma simples razao
n~o podcm?s absolutament~ medir a intera9ao disto por aproximll
••oes :ucesslvas, como ocoree no mundo fisico, sendo proprio de um
organlsmo que tudo 0 que ocorre em urn de seus pontos repercut
cm todos os outros.

E a economia libidinal aprescnta algo nao de equivalente porem
de amilogo. '

Os investimentos propriamente intra-organicos que na anall
se .dcn?minam auto-er6ticos, desempenham urn papel certamenl
mUlto Importante nos fenomenos psicossomaticos. A erotiza~iio d
lal .ou t,al. orgao e a metafora que sobreveio mais freqiientement I

dcvldo a Impressao que nos dii a ordem de fenomenos de que
trata nos fenomenos psicossomaticos. E a sua distin9ao entre a n u

I'()SI: l: 0 fenomcno psicossomatico csta justamente marcada pOl' csla
linha divisoria constiJuida pelo narcisismo.

Evidcntemente, os mecanismos de defesa existcm scmpre nas
llL:Urdses. N~o se deve falar dcles de maneira vaga, como se fossclll
ltoJl1ogencos aos mecanismos de defesa, estas rea«6es de que se fain
numa certa nO!rao economica da doen«a. Aqueles de que se tratn
nqui, e que sac enumerados por Anna Freud como constituindo ori-
ginalmente as defesas do eu, estao sempre ligados a rela«ao narci-
Hica visto que ela se acha estritamente estruturada na relac;ao ao
Dutro, na identifica«ao possivel com 0 outro, na estrita rcciprocida-
de do eu e do outro. Em qualquer rcla«ao narcisica, 0 eu e com
"kito. 0 Olltro, c 0 outro 6 0 eu.

A neurose est a sempre enquadrada pela estrutura narcisica. Mas
I:lllllO tal, cia esta al6m, num outro plano.

ESle outro plano, nao e 0 plano da rela«ao ao objeto, como 0

~L:nhor disse, ou como 0 disse 0 Sr. Pasche, com um abandono alta-
I1lcnte lastimavel de todo rigor conceitual - digo-o ainda mais par
HI: tratar de alguem que, numa certa epoca, dcixava a esperar mais .
Se algo IS sugerido pel as rea«ocs psicossomaticas como tais, e justa-
ll1enW pOl' elas estarem fora do ambito das constru!roes neur6ticas.
N ;lO 51.: trata de uma rela«ao ao objeto. Trata-se de uma rela<;ao a
:dgo que esta selllpre no limite de nossas elabora«6es conccituais,
'111que se pL:nsa sempre, de que se fala por vezes, e que propria-
nll:ntc faJando nEo podemos apreender e que, no entanto, esta ai,
Ilall 5C esquc«am disto - estou-Ihes falando do simb6lico, do imagi-
nurio, mas ha lambem 0 real. As rela«6es psicOSSOIll{lticas estao 110
Ilive! do real.

DR. PERRIER: - Poi justamente 0 que ell quis dizer.

Mas 0 senhor nao disse. 0 senhor citou Paschc a prop6sito da
I\'Iac;iio ao objeto. Sc 0 senhor colocar as coisas ncsl~ plano, vai
pcrder-se nas rela«oes com 0 objeto materna, primitivo, vai chegar
II uma especie de pale clinico. Disto nao sai nada. Em compensa«ao,
Il referencia ao terrno de real pode no casu rnanifestar sua fecun-
didade.

DR. PERRIER: Depois de tel' citado Pasche, penso tel'
il/.I'istido sobre 0 iato de que 0 doente psicossomatico tinha uma re-
IrJ('i1odireta com 0 real, com 0 mundo, e nao com 0 objeto, e de que
fI rdc/(;iio terapelltica que instaurava com um medico, pOI' mais in-



tliiaen('iatia que fosse, reintroduzia nele 0 registro do narClSlSmc..
Lena lIledida em que este tampiio the permitia voltar a uma di
Jnt!/lSiiu lIlais Izumana que ele sarava do seu cicio psicossomatico.

Nao cstou dizendo que: 0 senhor tenha dito coisas tolas. Estoll
dizcndo quc:, do ponto de vista do rigor do vocabulario, 0 sen1).ol
nao tcria aberto 0 flanco as criticas de Valabrega se tivcsse emprc
gado 0 termo de real, ao inves do de objeto.

SR. VALABREGA: - A referenda ao narClSlsmo e funda-
mental. 0 narcisismo, no en tanto, conduz a uma rela~ao de objeto,
{; 0 proprio corpo.

Eu so digo isso.
Falei ha pouco do voyeurismo-exibicionismo, e de uma ptilsao

que tem sua fonte num orgao, 0 olho. Mas seu objeto nao e 0 olho.
Da mcsm~ maneira, 0 que e do registro do sadismo-masoquismo
tcm t~m~em sua fonte num conjunto organico, a musculatura, ma~
tudo Indica que seu objeto, ainda que nao sem rela<;ao com est a
cstrutura muscular, seja outra coisa. Quando, ao contrario se trata
dos investimentos denominados auto-eroticos, nao podem~s distin-
gUll' a fonte e 0 objeto. Disio nada sabemos, mas parece que 0 que
po.dell~os_conceber e que se trata de urn investimento sobre 0 pro-
pno orgao.

Voces estao vendo a diferen<;a. Estao venda tambem tudo '0

que 0 auto-erotismo conserva de misterioso, de quase impenetravcl.
Isto nao quer dizer que, mais tarde, nao daremos alguns passos
adlante. Se Perrier fizer 0 favor, depois do esfor<;o que dispendeu,
de nao cair imediatamente nesta rea<;ao de adormecimcnto cd'
rep~uso, que e 0 que naturolmente almeja 0 princfpio do prazer,
porem de sustentar seu esfor<;o,. ele vai preparar-nos para a proxima
vez este pequeno capItulo intitulado As pulsoes e seus destinos.~·l

Lcmbrem-se do seguinte a respeitoda exterioridade e da in-
tcrioridade - esta distin<;ao nao tem nenhum sentido no nlvel do
real. 0 real e sem fissura. 0 que Ihes ensino, e al Freud converOt'Co

com 0 que podemos chamar de filosofia da ciencia, e que este real,
para apreende-lo, nao temos outros meios' - ern todos os pIanos,
e nao somente no do conhecimento - a nao ser pOl' intermedio do
simbOlico.

Oreal e absolutamente sern fissura. Nao nos ocultemos 0 vfcio
de teorias tao momentaneamente simpaticas, e ate mesmo fecundas,

11':11') a tk Von Frisch. 0 holismo reciproco, a posl<;ao corrcspon-
dclltc de Ulll Umwelt e dt.: UIll Inllcmvelt IS uma pcti<;ao de principio

(

liD inlcio da invt.:stigac;ao biol6gica. Ela pode tel' algum interesse
j'(1mO hipotcse, mas nada nos obriga a pensar semelhante cois:.!.

n~ao de n:lac;5es do scr vivo que se refletem com seu meio, a
liip6test.: da adaptac;ao pn:estabelccida, mesmo se lhes derrnos a
Iliais Jarga acepc;ao, c uma premissa que nada nos indica que seja
vCllida. Se outras pesquisas, as quais podemos fazer todo tipo de
nltica, anatomismo, associacionismo, etc., sao ll1ais fecundas, c par·
que elas se afastall1 desta hipotcse, porque elas colocam sem 0 saber
I) simbolismo no prill1eiro plano. Elas 0 projetam no real, elas sc
lI11aginall1 que sao os elemcntos do real que entram em linha de
I'onta. Mas C sill1plesmentc 0 simbolismo que elas fazem funcionar
110 real, nao a tItulo de projc<;ao, nem de quadro do pcnsamento,
lJ1as sim a tItulo dt.: instrumento de investigac;ao. 0 real e sem fissu-
ra. E Beste cstado hipotctico de auto-encerramento que na teoria
I'reudiana sup6e-sc ser a cst ado do sujeito logo no inicio, 0 quc C
que pode quercr dizer - 0 sujcito e tudo?

SR. VALABREGA: - Nao e a respeito do real que 0 pro-
IJiemu se c%ca, mas .\im a respcito da distinriio entre os aparelho.\
Ie relariio com () real e os aparelho:i niio-relacionais.

A distinc;ao sc efetua entre 0 que esta incluldo na rclac;ao nar-
-isica c 0 que nao estn. E na juntura do imaginario e do real que
st.: situa a diferenciac;ao.

Quis dar-lhcs da tl1tima vez UIl1 primeiro bosquejo do sentido
lia pergunta - 0 que sera que sc passa para. alem do princfpio do
prazer? Meu grande amigo Jean Hyppolite, que nao est a aqui hoje
parque esta na Alemanha, disse-me t~r relido Alem do principio
do prazer. Penso que ele e, pelo menos, tao ocupado quanta a maio
ri<Jde voces. Entao e chegado 0 momento de pensar em ler. Dentro
de quinzt.: dias falaremos dele com 0 texto nas maos.

Disse-Ihes da ultima vez que urn simbolismo e essencial a todas
a~ manifestac;6es mais fundamentais do campo anaHtico, e nomea-
damentc a repcti<;ao, e que nos e preciso concebe-la como ligada a
IJIlI proccsso circular do intcrcambio da fala. Ha um circuito simbo-



Iico exterior ao sujcito, e ligaclo a UI1l ccrlo grupo de suportes, (k
agentes humanos, no qual 0 sujcito, 0 pequeno circulo que se dCilO
mina sell dcstino, se acha indcfinidamente incluido.

Estou imajando, fazcndo meu pensamento dar uma curva -
da para voces perceberem que nao e bem assim que e preciso en
tender.

Dm certo intercftmbio de relac;oes prossegue, ao mesmo templl
exterior e interior, que e preciso representar-se como urn discufso
que a gente recita. Com um aparelho de gravac;ao pOder-se-ia isola-
10, recolhe-Io. Em parte consideravel, ele escapa ao sujeito, que
nao possua os tais dos aparclhos de gravac;ao, e continua, volta.
sempre pronto a entrar na danc;a do discurso interior.

Naturalmcnte, 0 sujeito pode passar a vida inteira sem enten
der do que se trata. f: ate 0 que ocorre mais comumente. A analise
c feita para que ele entenda, para que compreenda em que roda do
discurso esta tomado, e da mesma feita em que outra roda tem d'
entrar. ,

Vamos agora voltar para tnls e falar do Entwur/.
Trata-se de um manuscrito de Freud que ele nao publicou, (.

que foi, reencontrado. Data de setembro de 1895, portanto de ante
da Ciencia dos sOl/hos, do tempo em que Freud levava adiante nan
sua auto-analise, mas sim, sua analise pura e simplesmente, ou seja.
ele estava no caminho de sua descoberta., Aprendemos ai comu 6 qut'
Freud se representava 0 aparelho psiquico. Este texto e inseparavcl
da hist6ria do pensamento de Freud e, aclarado pel a pontuacan
que dele vamos dar, revela a significac;ao dag elaborac;oes ulteriore .
as da teoria da Traumdeulung. Ele nos ensina como e que Freud
foi forc;ado a remanejar suas concepc;6es primitivas. Voces verao
a maquina de sonhar ir dar nesta outra maquina, da qual ha poueo
eu lhes evocava a esquema a prop6sito do discurso do outro, e mui
tas outras mais.

Anzieu nos traz, hoje, uma analise daquilo que 6 important(·
frisar neste texto.

Interven~'i5es no decorrer da exposi{:Qo do Sr. Allzieu.

Em 1895. a teoria clo neuronio nao estava em parte al~uma.
As id6ias de Freud sobre a sinapse sao absolutamentc novas. Ek
tom a partido pela sinapse como tal, ou seja, pela ruptura de conti
nuidade entre uma celula ncrvosa e a seguinte.

o que nos e dado como sistema vitalista, arco-reflexo, confor-
me 0 mais simples es,quema estimulo-resposta, pareee obedecer uni-
camente a lei da descarga. Ha uma pura e simples inereia gcral.
o circuito se fceha pela via mais curta. Nisto, Freud liga um siste-
ma-tampao, sistema dentro do sistema, que e a origem do sistema
do eu. 0 principio de realidade e aqui introduzido com refercncia
ao sistemaljl, voltado para dentro. Mais tarde, os termos entrc-
,cruzar-sc-ao.

o sistema (j) ja e uma prefigurac;ao do sistema do isso. Ex-
plique 0 que e que nccessita sua invenc;ao. Pois, no final da::;
contas, ate entao, esta tudo funcionando muito bem. Nem Ul11 pingo
de consci2ncia. No entanto, bem que e preciso reintroduzi-la, e
Freud 0 faz atraves da forma paradox'll de um sistema que tem leis
absolutamente excepcionais. 0 periodo deve passar por ele com 0

minimo de gasto de energia, com uma energia quase nula - e1c
nao pode dizer absolutamente nula.

Defrontamo-nos aqui, pel a primeira vez, com esta difieuldade
que vai-se reproduzir a cada instante na obra de Freud - do sistema
eonsciencia, nao se sabc 0 que fazer. f: preciso atribuir-lhe leis
absolutamente especiais, e deixa-lo de fora das leis de equivalcncia
energctica que presidem as regulac;oes quantitativas. Por que sera
que ele nab pode dispensar-se de faze-Io intervir? 0 que sera que
vai fazer com e1c? Para 0 que sera que ele serve?

••••••••••••••• '" ••• 0.' ••••••••••••••••••••••••••••••••••

No que tange aos estados de desejo, 0 que e posto em jogo
par Freud e a correspondencia entre a objeto que se aprescnta e as
estruturas ja constituidas no eu. Ele salienta 0 seguinte - ou bem 0

que se apresenta 6 0 que e esperado, e nao e nem um pouco in-
teressante - ou bem nao da muito certo e isso e interessante, pois
qualqucr esp6cie de constituic;ao do mundb objetal e sempre Ul11

esforc;o para redescobrir 0 objeto, Wiederzufinden. Freud distingue
duas estruturac;oes da experiencia humana absolutamente diferentes
- a que, com Kierkegaard denominarei antiga, a da reminiscencia,
que supoe um aeordo, uma harmonia cntre 0 homem e 0 mundo de
seus objetos, que faz com que cle os reconhec;a, porque de cena
maneira, ele os conheec desde sempre - e, pelo contrario, a con-
quista, a estrutura9ao do mundo num esfor90 de trabalho, por via da
repetic;ao. Na medida em que 0 que se apresenta a ele s6 coincide
parcialmente com aquilo que ja lhe proporcionou satisfa~ao, 0 sujei-



to sc poe cm busca, e repetc indcfinidamentc sua procura ate rCCl1
contrar cste objcto.

a objeto se cncontra c sc cstrutura pOl' via de uma repcti~jll
- rccncontrar 0 objcto, repetir 0 objcto. SO que, nunca e 0 mesmll
objeto que 0 slljeito cncontra. Em outras palavras, ele nao para de
cngendrar objctos substitutivos.

Nesta teoria, que parece sllstentar-sc, encontramos pois 0 Ii
ncamento no nIvcl do materialismo, do processo da fun<;ao da n:
pcti~ao como estruturando 0 mundo dos objetos.

E 0 esbo<;o de algo de fecundo que vai estar no fundamcnlo
da psicologia do conflito, e que constitui a passagem entre a expc
ricncia libidinal como tal c 0 mundo do conhecimento humann, 0

qllal e caracterizado pelo fato de escapar, em grande parte, ao campo
das for~as do descjo. a mundo humane nao C de maneira alguma
estruturavel C0l110 um Umwelt, encaixado num Innenwelt de pre
cis6cs. elc nao c ccrrado, porem aberto a uma rnultidao de objet("
nCLItros extraordinariamentc variados, objctos que inclusive nao telll
mais nada a ver com objetos, em sua fun<;ao radical de simbolos.

a eu experimenta a realidade dado que, nao apenas cle a vi
vencia, mas ainda a neutraliza tanto quanto possIve!. E isto, na me
dida em que 0 sistema de derivac;:ao entra em jogo. 0 senhor nao
insistiu suficientementc no fato dc que e na liga<;ao dos neuronios
que Freud situa 0 processo de derivac;:ao que faz com que 0 influxlI
cnergetico, dispcrso e individuado, nao passe. E e na medida e1l1

que nao passa, que uma comparac;:ao e possivel com as informu
c;:6cs que 0 sistema Q nos fornece no plano periodico, isto e" que .1
energia estcl reduzida, talvez nao em seu potencial, porern em SUil
j ntensidadc,

Neste primeiro esboc;:o do eu, ha um lineamento daquilo que
sc rcvelara como uma condic;:ao estrutural da constitui<;ao do mund()
objetal no homem - a redescoberta do objeto. Mas a referencia ao
outro que tambcm c essencial para a estrutura<;ao do objeto e til
completamente esquivada. Em outros termos, como na estatua tk
Condillac, a organiza9aO objetivada do mundo parece obvia. E a des-
cobert a do narcisismo adquire para nos todo 0 seu valor pelo fato
de nao ser abso]utamente percebida por Freud neste momento ai.

No caminho tra<;ado pelos filosofos do seculo XVIII, e como
touo mundo em sua epoca, Freud reconstroi tudo, memoria, julga

t 'tc a partir da sensa"uo detendo-se apenas um mom en tomen 0, e " '" ,
na propria prqcura do objeto. Mas elc 6 lcvado a retomar.o proccsso
primario visto que estc cnvolve. 0 so no ~ os sonhos, E aSSlm que esta
reconstru9uo mecfll1ica da realldade val, no entanto, dar no sonho.

Fiquemos nisto pOl' haje. Sera que :,alabrega aceita encarrc-
gar-se de estabelecer a liga<;ao com a teona completa dos processos
primario e secundario na TraumdeutLIng?
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Loucura niio Ii sonho.
Quatro esquemas.
Oposiriio e mediariio.
o processo primario.
A enti/icariio da perceprZio-consciellcia.

Ontcm a noite, depois da exposlc,:ao de Lang, Lefebvre-Ponta-
lis enderec,:ava a voces todos a observac,:ao scguintc - quanto ao
esUidio do espclho, seria prcciso disciplinar-se.

Scu rcparo tern meu asscntil1lcnto no sentido dc que nao s..:
deve fazer dck um uso abusivo. 0 esUidio do espelho nao e a pala-
vra magica. J a csta meio antiquado. Tel1l uns vinte anos, pois sai-ml:
com ele em 1936. Esta comec,:ando a t1ar comichao nestc precisul'
renovar, que ncm semprc e 0 melhor, pois para progredir e preciso
saber retomar as coisas. 0 que e chato nao e tanto a fato de repeti-Io,
porem de mal cl1lprcga-lo. E quanto a isto, pode-se dar uma boa
nota a Lang,

Ah, cis 0 insurreto! Garanto que ha alga de que talvcz 0 scnhor,
Lefebvre-Pantalis, n50 tenha a menor idCia - a que ponto 0 diagn6s.
tico de psicose na crianc,:a e discutido e discutiveI. De uma certH

maneira, nao se sabe se e uma boa coisa empregar a mesma palavra
para as psicoses ,na crianc,:a e no adulto. Durante decadas, recusava-
sc a pensar que pudesse haver na crianc,:a verdadeiras psicoses - pro-
curava-sc vincular os fenamenos a certas condic,:6es orgflllicas. A psi-
case nao c estrutural, de jeito nenhum, da mesma maneira na crian-
<;a e no adulto. Se fa lamas legitimamente de psicoses na crianc,:a, IS
porquc, como analistas, podemos dar um passo alem dos outros na
concepc,:ao da psicose.

Como sobre estc ponto ainda nao temos doutrina nenhuma,
nem sequer em nos so grupo, Lang estava numa situac,:ao difiei!.

Sobre a psicose do adulto, a fortiori sobre a da crianc,:a, reina
ainda a maior confusao. Mas se a trabfllho de Lang me pareceu
bem situado, foi por ele ter tentado fazer algo que e indispensavel
em materia de compreensao analitica, especialmente quando se avan-
<;a nas fronteiras, isto e - to mar distfll1cia.

Ha doisperigos em tudo 0 que tange a apreensao de nosso
campo clinico.

o primciro e nao ser suficientcmente curioso. Ensina-se as
crianc,:as que a curiosidade e urn defeito feio, e, em geral, e verdade,
nao somas curiosos, e nao e facil provocar este sentimento de ma-
ncira automatica.

o scgundo IS compreender. Compreendemos sempre demais, es-
ptX:ialmcnte na analise. Na maioria das vezes, nos enganamos. Pens a-
sc poder fazer uma boa terapeutica analitica quando se e bem dota-
<10, intuitivo, quando se tern 0 contato, quando se faz funcionar este
g~nio que cada qual ostenta na rela<;ao interpessoal. E a partir do
momento em que nao se exige de si urn extrema rigor conceitual,
acha-se sempre urn jeito de compreender. Mas fica-se sem bussola,
nao se sabe nem de onde se parte, nem para onde se esta tent an do ir.

Sera que a psicose da crianc,:a pode esclarecer-nos por tabela
sabre 0 que devemos pensar da psicose do adulto? Foi 0 que Lang
t<:ntou fazer, e 0 fez muito bem. Ele assinalou com muito tino as
incoerencias, desvios ou hiancias dos sistemas de Melanie Klein e de
Anna Freud, no final das cant as em favor de Melanic Klein, pois 0

sistema de Anna Freud, do ponto de vista analitico, se acha num
beco sem saida.

Gostei muito do que ele disse sabre a regressao. Fez notar que
<.:ra um simbolo, e nao um mecanismo que se desenrolaria na reali-
dade. Voces sabem que nao gosto de empregar a torto e a direito 0

tcrmo dc pensamento magicGJ, mas eis ai, justarnente, algo que se



parcce com um pensamemto magico. Sera que alguma vez verno
alguem, um adulto, regredir realmente, voltar ao estado de criand
nha, por-se a vagir? A regressao nao existe. Como 0 nota Lang, I
um sintoma que deve ser interpretado como tal. Existe regressiio no
plano oa significa<;:ao e nao no plano da realidade. Na crian<;:a, fie
~uficicntemente demonstrado por cste simples reparo - ela naIl
tcm muito recuo para regredir.

Eu cstava relendo na Cierlcia dos sonhos ~7 uma nota a respeitll
uos process os e mecanismos da psicologia do sonho em que Freud
cita Jackson - Encontrem a natureza do sonho, e terao encontrado
/lulo 0 Ciue se pode saber sobre a demencia e a loucura.

Pois bern, esta errado. Nao tern nada aver. Ponham isso na
cabcc;a. Isso lida sem duvida com os mesmos elementos, os mesmo,
simbolos, e se pode encontrar analogias. Mas esta perspectiva nao
a nossa. Tudo csta al - por que sera que urn sonha nao e uma
loucura? E invcrsamente, 0 que tern de ser definido na loucura e em
quc seu mecanismo determinante nada tern a ver com 0 que se passa,
cada noite, no sonho.

Nao sc deve crcr que isto deva ser inteirarnente creditado a
Frcud. A edi<;:ao francesa e incompleta, e nao assinala que e uma
cspecie de prcmiozinho dado a Ernest Jones, que tinha achado bem
fazer est a aproxima<;:ao. Com certeza ele a julgava apta a vincular a
analise aquilo que ja era bem visto na Inglaterra. Devolvamos a Jones
o que e ·de Jones e a Freud 0 que e de Freud. E partam bem da idei;}
de que 0 problema do sonho deixa todos os problemas economicos
da psicose inteiramente abertos.

Par hoje, nao lhes posso dizer mais do que isto. E urn linea-
mento lanc;ado ao futuro. Talvez possamos come<;:ar a ocuparmo-nos
das psicoses ja este ano. De todas as maneiras, vai ser precise que
nos ocupcmos delas no ano que vem.

Rctomemos 0 texto de Freud.
Encarreguei Valabrega da continua<;:ao do cQmentario, mas vou

desde ja fazer-Ihes um esquema no quadro, ao qual poderao referir-se
para aprcendcr 0 movimento ·do que e aqui explorado. Na realidade,
vou-Ihes fazer quatro, de estrutura comparavel, e cujas diferen<;:as
rnarcam 0 progresso da elabora<;ao de Freud.

o prl111ciro se rdere aquilo que esta esbo<;:ado no nivel de sua
primeira psicologia gcral, que permaneceu inedita, referencia para
clt: proprio c1{eia de bosquejos fecundos. 0 segundo figura a con-
tribui<;ao da Ciencia dos sonhos, a teoria do aparelho psiquico que
tem como objeto explicar 0 sonho. Reparem bem - depois de h'.!ver
dado lOdos os elementos da interpreta<;:ao do sonho, restava-Ihe ainda
situar 0 sOl1ho como fun<;:ao pslquica. 0 terceiro se situa no nive! du
teoria da libido, que e muito posterior. Ela nao e nem urn pouco
cont~mparanea dos Tres ellsaios, porem correlativa ao advento da
fun<;ao do narcisismo. Enfim, quarto esquema - A fern do principio
do praza.

Apesar de refcrirem-se a fun~6es completamente diferentcs,
csks csqucmas tern algo de scmelhante em sua forma. Com efeito,
trata-se scmpre de um esquema do campo analitico. No infcio, Freud
denomina isso apaTe/ho psiquico, mas voces vao ver os progressos
que ele efctua, que sao os progressos d.e sua concep<;:ao a respeito
do que se po de chamar de ser humano.

Edisto que se trata. No fundo das rcivindica90es de voces no
plano tcorico, no fundo, por exemplo, do apelo de Lefebvre-Pontalis
ontem a noite, existe a ideia de que voces tem diante de si algo de
individual, senao de unico, que tudo esta ai concentrado na forma
que tem diante de si, que e isto a unidade do objeto em psicanalise,
senao em psicologia, do qual se pensa poder conhecer os limites e
as leis.

Voc~s todos acreditam estar sempre no campo psicol6gico, c
que a psique seja uma especie de duplo e de propriedade deste algo
que voces estao vendo.

£. bast ante singular que voces nao apreendam que qualquer pro-
grcsso cientifico consiste em fazer com que se esvae<;:a 0 objeto como
tal. Na fisica, por exemplo, quanto mais se avan<;:a, menos se aprecn-
de 0 objeto. 0 que e da ordem do sensivel s6 interessa ao fisico no
nlvel das trocas de energia, dos alomos, das moleculas, que s6 rcali-
zam a aparencia sensivel de maneira contingente e transit6ria.

!sso nao quer dizer, no entanto, que para nos 0 ser humano
sc csvae<;:a.

o ser e 0 objeto, como fil6sofos voces dcvem saber que nao e
de maneira nenhuma a mesma coisa. 0 scr, do ponto de vista cicn-
tifico, nos nao 0 podemos apreender, bem entendido, ja que ele n~lo
e de ordcm cientifica. Mas a psicanalise e eontudo uma experiencia
que dcsigna, se e que se pode dizer, 0 seu ponto de fuga. Ela salienta



que 0 homem nao e um objeto, mas um scr que cst a realizando algo
de metafisico. Sera cste nosso objcto, nosso objcto cientifico? Decerto
que nao, mas nosso objeto· tambem nao e 0 individuo que aparente-
mente encarna este see

Num sonho, diz Freud, ha sempre um ponto absolutamcnte nao
apreensivel, do ambito do desconhecido - ele denomina is to umbigo
do sonho. Nao se costuma salientar estas coisas no sell texto porque,
provavelmente, se imagina que se trata de poesia. Nao e nao. Isso
significa que ha no fenomeno um ponto que nao e apreensivel, 0

ponto de surgimento da relagao do sujeito com 0 simb6lico. 0 que
denomino ser e esta palavra derradeira, que nao nos e certamente
acessivel na posigao cientifica, mas cuja diregao nos e indicada nos
fenomenos de nossa experiencia.

o que importa e saber em que ponto temos de nos sitllar Illl

rela<;ao com 0 que denominamos nosso parceiro. Ora, se algo e
evidente, e 0 fato de haver neste fenomeno (mico que e a rela~ao
inter-humana duas dimens6es diferentes, ainda que elas se enlacel1l
continuamente - uma e a do imaginario, a outra a do simb6lico.
Elas de certa forma se entrecruzam, e nos e sempre precise saber
que fungao ocupamos, cm que dimensao nos situamos com relagao
ao sujeito, de uma maneira tal que realize quer lima oposigao, qucr
uma mediagao. Se a gente acreditar que estas duas dimens6es vao
dar numa s6 porque elas se confundem no fenomeno se esta enQa-
nado. E se chega a uma especie de comunicagao J;1agica, a u~la
analogia universal, em cima do que muitos teorizam sua experiencia.
No concreto c no particular, e freqiientemente muito rico, mas abso-
Iutamente inelaboravel/ e sujeito a todos os erros de tccnica.

Tuclo isto esta muito sumario, mas sera, '10 mesmo tempo, pre-
cisado e imajado, para voces, no quarto esquema, que correspondera
a ttltima etapa do pensarnento de Freud, 0 A fern do principio do
prazer.

A no<;ao de resposta, nao se esquegam, sempre implica que
cstamos lidando COlll, um ser adaptado. 0 esquema do arco-rcflexo
sa;u das primciras cxperi0ncias sobre a ra, pOl' exemplo, na cpoca
C111que a elctricidal1c, que, como modelo - voces VaG vcr - vai
cnsinar-nos tanta coisa, Clllllc<;ava a aparcccr no mundo. Estimula-sc
cletricamcnte a ra, ou bem se Ihe eoloca uma gota d~ acido na patl.
Ela coga esta pata com a Olltra - 6 0 que se dcnomina rcsposta.
N~o hii apenas a dupla afen:nte-derente. Tem-se de supor que a
resposta sirva para algo, ou seja, que 0 ser vivo e um ser adaptado.

Tudo isto 6 n:toJlJado pOl' Freud no inicio de sua constru\;ao.
E cle pareee ja estar colocando ai a no~ao de um equilibrio, ou seia,
um principio ele incrcia. Mas isto nao e de maneira alguma legitimo.
o estimulo que Valabrega denominLl de mancira prcmatura inform a-
gao, nun passa de tlln in-put, um posto-dcntro. Esta abordagem do
problema 6 prc-cientifica, data de antes da introdu~iio da no~ao
cnergetica como tal, e atc mcsmo de bem antes da estatua de Con-
dillac. Nao hii nenhuma consideragiio de energia neste csquema de
base. :E so quando Freud faz entrar em linha de conta que aquilo
que ocone no sistcma II! tem de scr cficaz no sistema 1~ que mter-
vcm a 110~ao de tlln acrcscimo de encrgia. E 6 s6 entao que ele
cspccifica que 0 sistema 11' tcm a vcr com as incitag6cs internas
ou scja, as precisocs.lO

Precis6cs, 0 que sera quc 6 isto? :E algo que se refere efctiva-
mente· ao organismo, e CJue se distinguc l1Juito bem do dcscjo. Lang,
ontel1J a noite, dcplorava que 0 l1csejo fosse sempre confundido com
a prccisflO, e com efcito, nao 6 de jeito nenhum a I1lcsma coisa. 0
need expressa como este sistema, que c um sistema particular no
organismo, cntra cm jogo na homeostase total do organisl11o. Ai pois
intervcm .nccessariamente a nogao de constfmcia energetica, que ja
emerge aqui nil obra de Fn:ul1, transversal mente. Entre '\1' que seote
algo de l!l:ntro do organismo, e IfJ que procluz algo que tcm rela<;ao
com. suas precisoes, .Freud considera que ha cqiiival~ncia energetica.
Isto se torna complctal11ente enigmiitico - nao sabemos absoluta-
menlc 0 que pock significar a eqi.iivalcncia cncrgetica entrc a pressao
intcrna, ligada ao equilibrio do organismo, e aguilo que sai dela.
Para que serve isto entao? f:; um x, 0 qual, apos tcr servido de ponto
de partida, e totalmentc abandonado.

Freud nao pode contcntar-se com 0 in-put, com 0 que e trazido
clo mundo exterior, c Ihe e prcciso il11provisar. Ele introduz, entao,

1Ntervcnr;oes no decurso da exposi9ao do Sr. Valabrega.

o que sera que Freud denomina sistema tp? Ele parte do esquema
do arco-reflexo em sua forma l11ais simples, que tantas esperan<;as
fomeceu de que se apreenderiam as rela<;6es do scr vivo com 0 meio.
Este esquema figura a propriedade essencial do sistema de rehw6cs
de um ser vivo - ele recebe algo, uma excitagao, e responde algo.



um aparelho suplementar, w. Ja lhes foi dito da ultima vez, tudo
issu IS um jogo de escritura~ao.

Trata-s~ d~ construir tudo a partir de n~6es encrgeticas, ou
s~ja, da ideia dc que para que se possa tirar um coelho de uma car-
tula c pr.:ciso primeiro coloca-Io la dentro. Para que algo saia c
prt:Ciso qu.: algo entre. A partir dai, vamos construir tudo. Trata-sc,
muito provavelm~nte, do sistema da percep~ao. Nao 0 denominemos,
prcmaturam~ntc, consciencia. Freud 0 confunde mais tarde com 0

sistema da consciencia, mas este ultimo, ele precisa introduzi-lo como
hip6tese suplementar. Por que? Porque ele precisa nao s6 das csti-
lllula<;6cs vindas do mundo externo, mas precisa do proprio mundo
externo. Ele pr.:cisa de um aparelho interne que reflita nao apenas
as incita<;oes do mundo externo, mas tambem a estrutura, por assim
dizer.

Freud nao e gestaltista - nao se Ihe pode atribuir todos o'
meritos -, mas ele experimenta justamente as exigencias te6ric3s
que engendraram a constru<;ao gestaltista. Com efeito, para que 0

ser vivo nao pere<;a a cada lance, e preciso que ele receba algul11
reflexo adequado do mundo extemo. E para voces verem que estc
esquema repousa, de fato, no que mais tarde sera isolado sob 0 termo
de homeostase. Isto ja esta presente aqui na no<;ao de um equilibrio
a eonservar e de uma zona-tampao, que mantem as excita<;6es no
mesmo nivel, que, por conseguinte, tanto scrve para nao registrar
quanto para registrar mal. Registra, mas de maneira filtrada. A n~ao
de homeostase ja esta, portanto, ai, implicando na entrada e nn
saida algo que se denomina uma energia.

SO que este esquema se revela insuficiente. Se com efeito 0 sis-
tema nervoso efetua uma filtragem, trata-se de uma filtragem orga-
nizada, progressiva, comportando trilhagens.ll Ora, nada aqui permitv
pensar que as trilhagens irao porventura num sentido funcional utili-
zavel. A soma de todas estas trilhagens, os acontecimentos, os inci-
dentes que sobrevieram no desenvolvimento do individuo, constituem
um modele que fomece a medida do real. Sera is to 0 irnagim\rio?
o imaginario deve estar corn efeito af. Mas, como tal, ele comport:1
uma interven<;ao das Gestalten, predispondo 0 sujcito vivo a umn
certa rela<;ao com uma forma tipica que Ihe correspond a especial-
mente, ele sup6e urn acoplamento biol6gico do individuo com Ulml

imagem de sua propria especie, com as imagens do que Ihe e biolo-
gicamente util num determinado meio ambiente. EdiStO, nao h:'\
rastro algum. Ha apenas zona de experiencia e zona de trilhagem.

Em suma, a mem6ria e concebida aqui como seqUencia de
cng'ramas, como soma, de series de trilhagens, e esta concep<;ao sc
revela totalmente insuficicnte se nela nao introduzimos a no<;ao
da imagem. Se afirmarmos que uma serie de trilhagens, que uma
seqUencia de experieneias faz surgir uma imagem num aparelho psi-
quico concebido como uma mera placa sensivel, e 6bvio que, assim
que uma mesma serie for reativada por uma nova excita<;ao, uma
pressao, uma precisao, a inesma imagem se reproduzinl. Em outras
palavras, toda estimula<;ao tende a produzir uma a[ucina<;ao. 0 prin-
cipio do funcionamento do aparelho qJ e a alucina<;ao. Eis 0 que
processo primario quer dizer.

o problema e, entao, 0 da rela~ao da alucina<;ao com a reali-
dade. Freud e levado a restaurar 0 sistema da consciencia e sua
autonomia paradoxal do ponto de vista energetico. Se 0 eneadea-
'mento das experiencias tern efeitos alucinat6rios, e precise urn ipare-
lho corrctor, urn teste da realidade. Este teste da realidadc supoe
uma compara<;ao da alucina<;ao com algo que seja recebido na expe-
rieneia e conservado na memoria do aparelho psiquico. E a partir
de entao, por tel' querido eliminar completamente 0 sistema da cons-
eiencia, Freud e fon;ado a restabelece-Io com uma refor<;ada au-
tonomia.

Nao digo que seja ilegitimo. Mas voces VaG ver onde isso 0

leva. Que rodeios sera que ele vai ter de fazer para conceber esta
comparaC;ao de referencia entre 0 que esta dado pela experiencia no
sistema 11', sistema-tampao, sistema de homeostase, que modera as
incita<;oes, e 0 registro destas incita<;6es? A que hip6teses suplemen-
tares ele e conduzido? E, efetivamente, atraves das hip6teses suplc-
mentares que podemos medir as dificuldades com as quais se defronta.
Elas se agrupam em duas rubricas que Valabrega distinguiu - inibi-
9ao c informac;ao.

o sistema w e feito de orgaos diferenciados que nao registram
~s energias maci<;as que provem do mundo exterior. Pode-se con-
eeber energias tao maci<;as ---,- mudan<;as de temperatura, pressoes
consideraveis, etc. - que elas eoloquem em causa a subsistencia do
ser vivo. Se ele nao for mais capaz de tamponar, poueo Ihe resta
a fazer a nao ser fugir. Mas est a totalmente fora do que e interes-
sante. Aqui, trata-se das rela<;6es da psique com as detenuina<;6es
sutis do mundo exterior. Tomemos a energia solar - 0 aparelho
especializado s6 retem uma parte do fenomeno. Ele escolhe urn
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guer com a energ~a como tal - que transformadores seriamos?
ceIulas fotoeletricas? -, mas com 0 periodo. Urn olbo, quando re-
cebe a luz, retem muito menos energia do que uma folha verde, a
qual, corn t:sta mesma luz, faz coisas de to do genero. Fre4d e, pois,
lc"ado a idcntificur a qualidade num aparelho especializado, 0 que
implica 0 apagamcnto quase que completo de todo acrescimo de
cnagia.

Voc0s bcrn que percebem que a no~ao de descarga unicamcnl'e
pcrct:ptiva rt:sponde, no nivel deste aparelho, simplesmente ao fato
que e preciso uma simctria. Ele tcm de admitir que ha tambem af
uma certa constancia de energia, e que 0 que e trazido deve reen-
contrar-sc em algum canto.

Mas 0 que e salientado e 0 seguinte - entre a excita~ao c a
dcscarga ha 0 minimo de energia deslocada. E pOl' que? Porque estc
sistema deve ser tao independente quanto passivel dos deslocamentos
de cncrgia. t preciso que destaque, que distinga a sua qualidade
pura, isto e, 0 mundo exterior tornado como simples reflexo.

Para que possa haver compara~ao, escala comum, entre 0 inte-
rior, la ondc a imagem so tern dependencias memoriais, la onde ela
e, por natureza, alucinatoria, e 0 exterior, e preciso que 0 eu, acen-
tuando no segundo grau a fun~ao de regula~ao deste tampao, iniba
ao maximo as passagens de energia neste sistema. 0 que vem como
incita~ao, ja cons idera vel mente filtrado, deve tornar a se-lo, para
poder ser comparado com as imagens especiais que surgem em fun~ao
de uma precisao. A questao e de saber qual e 0 nfvel da pressao da
precisao, se cia vai impor-se contra toda evidencia ou se a quanti-
dade de energia deslocada podera ser suficientemente tamponada
pete eu, peneirada, para que a gente se de conta de que a imagcm
nao csta realizada.

Em outros termos, ao pensar cbnsoantc a tradi~ao de que a
partir do reflexo pOder-se-ia, pouco a pouco, deduzir toda a escala
- percep~ao, memoria, pensamento, ideias -, Freud e levado a
construir uma conscicncia-percep~ao entificada num sistema. 0 que
nao e complctamentc absurdo. B verdade que ele existe, este sis-
tema diferenciado, tcmos no~ao dele, podemos ate situa-lo aproxi-
madamente. Ele distingue duas zonas no aparelho psiquieo - uma
zona de imagina~ao, de memoria, ou melhor ainda. de alucina~ao
memorial, relacionada com um sistema perceptual especializado
como tal. La, a consciencia e 0 reflexo da realidade.



SR. VALABREGA: - Sim, mas isso s6 aparece mllito nwi.\
larde. :re.lld nao lem ai~1da uma ideia bem clara da norao de apare-
l~o pSlqlll.~O ~/le ele .Val /or~ecer mais tarde com 0 sistema percep.
rao-conscIencLQ. AqUl, so ha elementos.

SR. VALABREGA: - Is to nao esta concebido como aqllil()
que, mais tarde, ele denomina aparelhos psfquicos.

Creio, pelo contnirio, que os aparelhos como tal ja estao af.
POl' que scra que elc os denominaria '4', cp, w se nao os distinguissc
como aparelhos?

SR. VALABREGA: - Mais adiante, ele vai distinguir dois
elementos fundamentais no pr6prio sistema 1jJ e e isto que vai dar 0
aparelho psiquico.

Mas 0 que quero justamente mostrar-lhes da pr6xima vez e que
o termo ~parelho psiquico e absolutamente insuficiente para dcsignar
o que eXlste na TraumdeuiUng, on de a dimensao temporal comec;a a
cmergir.

SR. VALABREGA: - Em :se tratando do ego e das indica-
roes de realidade, ha tres casas a distinguir. Primeiro, se 0 eu estiver
num estado de desejo no momento em que aparece a indicarao d'
realidade, havera descarga de energia na arao especifica. Este pri-
meiro caso corresponde simplesmente a salisfarao do desejo. Sefmn-
do, com a indicarao de realidade coincide um aumento do desprazer.
o sistema 1~ reage produzindo uma defesa por intermedio de urn
investimento lateral

. Isto quAer.dizer que a quantidade de energia ao passar pOl' variofo;
flltros neurOlllCOS chega em menor intensidade no nivel das sinap-
ses - e 0 esquema eletrico. Se fizerern passar uma corrente pOl' tres
ou quatro fios ao inves de um s6, voces precisarao, em cad a urn dos
fios, de resisteneias menores, proporcionalrnente ao nurnero de fios.
Enfim, em tcrceiro lugar, se nao oeaner nern um nem outro dos
casos preeedentes, 0 investimento pode desenvolver-se sem estar en-
travado, conforrne a tendencia dominante.

Julgamento, pensamcnto, etc., sao descargas energetieas sob
forma inibida. Eis a construc;ao que permaneeeni scmpre sendo a
de Freud quando ele dira que 0 pensamento e um ate mantido no
nivel do minimo de investimento. Trata-se, d~ certa maneira, de um
ate simulado. Que haja um reflexo do mundo, tcmos dc admiti-Io,
visto' que a cxpcricneia nos obriga a enunciar uma pcrcepc;ao ncu-
tra - digo nel/lra do ponto de vista dos invcslimcntos, ou seia, lima

perecpc;ao que tcm investimcntos minimos.
Se a psieologia animal fez progressos foi na medida cm que cIa

eolocou em valor no mundo, no Umwelt do animal, linhas de for<;as,
configurac;6cs que sac para ele pontos de ehamada pre-formados
eorrespondendo as suas precis6cs, ou seja, aquilo que tambem se
denomina seu fnnenwelE, a cstrutura ligada a eonserva<;ao de sua
forma.

Nao basta, efctivamcntc, falar de homeostasc encrgetiea. 0 qu~
um earanguejo precisa nao e 0 que urn eoelho prceisa, e urn nao se
interessa pclas mesmas coisas que 0 outro.

Mas explorem s6 0 campo da percepc;ao de um coelho, de um
earanguejo ou de uma ave. Proponham a urn rato, a uma galinha,
algo que seja para eles cminentemente desejavel, 0 alimento, 0 objClO
que satisfac;a uma de suas precis6es, e ponham sistematlcamente em
correla~ao este objelo com uma forma ou uma cor. E uma doideira
o numero de coisas que uma galinha, e inclusive um caranguejo, ~
eapazde perccbcr, quer pOl' inlcrmedio de sentidos hom610gos aos
110SS0S- a visao, a audic;ao - quer pOl' intermedio de apalelhos
que tem todo 0 aspecto de aparelhos sensoriais sem que sc lhes
possa fomeeer uma correspondeneia antropom6rfiea - no easo dos
gafanhoto~, pOl' exemplo. Em todo caso voces se dao conta de que
o campo sensorial que est<i a disposic;ao de tal ou tal animal e extre-
mamente cxtenso com relac;iio ao que intervem de maneira elctiva
como que estruturando scu Umwelt. Em autras palavras, nao hi
simplesmcnte COaPlac;aa do Innerrwelt com 0 Umwelt, estruturar,;ao
pre-formada do mundo cxlcrnQo. em func;ao das preeis6es. Cada
animal tem uma zona de conscicneia - dizcmos cOflsciencia vista
que ha recepc;ao do mundo extemo num sistema sensorial - muito
mais amplo do que 0 que podemos eslruturar eomo rcspostas pr~-
formadas as suas preeis6es-piv6s.



J\um ceno scntido, isto corresponde bem aquilo que este cs-
t!uema nos apresenta como camada sensivel generalizada. 0 homem
tem, detivamenle, muito mais il1£orma~6es sobre a realidade do que
as ljUC adquire peIa simples pulsa~ao de sua experiencia. Mas falta
o que denomino as vias pre-formadas. 0 homem parte do nada. B
preclso que ele aprenda que a madeira queima e que ele nao deve
Jogar-se 110 vazio.

Nao c vcrdade que ele precise aprender tudo isto. Mas 0 que
sera que elc sa be de nascen~a? J:: ambiguo. E prov<lvel que 0 apren-
da, mas por outras vias que nao as do animal. Be ja tern um
cenonortcamento, urn certo conhecimento - no sentido de Clau-
(kl, C:O-1l0SCimClllo:.!li da realidade que nao e outra coisa senao estas
GeSlalll!ll, as imagens pre-formadas. Admiti-Io e, nao apenas, uma
necessidadc da lcoria freudiana, mas ainda uma exigencia da psieo-
logia animal - ha um aparelho de registro neutro, que cOl1stitui
Ul11reflexo do mundo, quer 0 denominemos como Freud de cons-
ciente ou nao.

S6 que no homem isso se apresenta com este relevo particular
que denominamos consciencia, na medida em que entra em jogo n
fUI1\;ao imagimiria do eu. f: do ponto de vista do outro que 0 bomem
cnfoea cstc reflexo. Ele e urn outro para ele mesmo. Eis 0 que nos
da a ilusao da consciencia ser transparente a si propria. Nos nao
l:stamos ai, no reflexo, estamos na consciencia do outro, para per-
ecber 0 rcfkxo.

Como voces estao constatando, 0 esquema racional do apare-
lho psiquico, que Freud prop6e nao esta elaborado, eis 0 que hoje
hi de ingrato em nosso discurso. E a primeira vez que Freud sc
lan~a. Tudo e ao mesmo tempo grosseiro, ambiguo e,em eenos
aspcctos, supcrfeta~ao, e, no entanto, vai ser fecundo.

A no<;50 de cqi.iivaleneia, por exemplo, e bastarda aqui. Ha
prccisocs, diz Freud, e estas preeis6es impelem 0 ser humane a rea-
\:0":5 dcstinadas a satisfaze-Ias. Ora, esta no~ao, longe de ser vitalista,
long..: de scr introduzida a for~a num esquema pseudo-mecanicista,
0, cm rL'alidade, cncrgetica. A quantidade de energia neuronica exis
te de inicio. A conjun~ao desta conccp;:ao e da cxperieneia do sonho
vai proJuzir ull1a eSlupcnda evolu~ao do esquema, como voceS VaG VCI.

Tlldo is to Ihes pareee decerto esteril e arcaico. Mas trata-St·
para nos de apreender 0 que neste esquema enceta 0 futuro, e forC;i1
a conccp~;::o de Freud a evoluir. Nao e de maneira nenhuma, COl1l0
Kris tenta fazer-nos crcr, que Freud tenha passado do pensamento

mecanista ao pensamento psicologico, oposi~ao grosseira que nao
quer dizer nada.(EIc nao abandonou seu esquema ulteriormente, ele
o claborou na tcoria do sonho, sem ass inalar, nell1 mcsmo sentir as
difercn~as, e elc deu cntao urn passo decisive que nos introduz no
campo psicanalitico como tal. Nao 11a conversao de Freud ao pen-
samentoorgano-psicologico. E scmpre 0 mesmo pensamento que
continua. Sua 1l1ctafisica nao l11uda, se 6 que se pode dizer, mas ele
complcta seu esqucma, fazendo entrar nele uma eoisa total mente
difen:nte, que 6 a no~ao de informac;ao.

Sejam capaz..:s de suspender 0 pensamento de voces em mo·
mentos ingratos, e nao se csque~am de que sac os prill1eiros momen-
tos de um pensamento criador, ClljO dcsenvolvimento leva bem
rnais akIll.



o caso, aUfOmatismo de repetirao, principio de Nirvana ou instinto
de morte. Voces me ouviram evocar a entropia. Isto nao e arbitn't-
rio. 0 proprio Freud indica que aquilo de que esta falando deve
ser algo desse genero. Nao se trata aqui de tomar Freud ao pe da
letra. E, no entanto, de um ridiculo do qual analistas, e dos .melho-
res, nao se privaram, nomeadamente Bernfeld.

Bernfeld e um analista de qualidade, que soube reeneontrar
uma recordaC;ao de inffmcia de Freud por detras do veu de anoni-
mato sob 0 qual este 0 comunicara como recordarao-encobridora.
Freud 0 apresentara de maneira camuflada atribuindo-o a um pa-
ciente. Mas, 0 proprio texto, e nao concatenac;6es biograficas., mas
sim a propria estrutura do texto, permitiu a Bernfeld mostrar que
nao podia tratar-se de um verdadeiro dialogo com um verdadeiro
paciente, que se tratava de uma transposic;:ao, e que 0 exemplo de-
via ser tom ado de emprestimo a vida de Freud, 0 que ele. demonstra
cotejando-o com dois ou tres sonhos da Ciencia dos sonhos.'.!7 Os
que assistiram ao meu comentario sobre 0 Homern dos ratos co-
nhecem este trecho.

Bernfeld, pois, uns dez an os depois da publicaC;ao do tcxto
cssencial que estamos por ora comentando, faz com Feitelberg, no
International ] oumal ot Psycho-analysis de 1931, 0 relat6rio de
nao sei 0 que, que nao tem nome em Ifngua nenhuma, e' que e uma
pesquisa. 0 titulo disto e - The Principle ot Entropy and the Death
Instinct. Eles tentaram estudar a pulsac;iio paradoxa 1 da entropia no
interior de um ser vivo ou mais exatamente no nivel do sistema ner-
voso do homem, comparando a temperatura cerebral com a tempe-
ratura retal. Acreditavam apreender ai 0 testemunho de variac;6es
paradoxais, ou seja, nao conformes ao principio de entropia t'li
como ele funciona em fisica num sistema inanimado.

E algo muito curiosa de se ler, nem que seja s6 porque de-
monstra as aberrac;:6es a que conduz tomar ao pe cia letra uma me-
tatora te6rica.

Na pnitica, trata-se para Freud de apreender 0 comportamen-
to humano. Neste intuito, ele se pergunta se nao caberia fazer fun-
cionar uma categoria analoga as que a fisica emprega. Ele introduz,
entao, a dimensao da entropia visto que ela se realiza neste ate ori-
ginal de comunicac;ao, que e a situac;ao analltica. f: preciso ter em
mente estas dimens6es todas para entender 0 que Freud esta falando,
que nao concerne apenas ao ser vivo, 0 qual pode ser objetivado no
plano psiquico, mas tambCm a significa~ao de seu comportamento,

A entropia ao pe da ietra.
Os paradoxos de omega.
Tudo esta sempre ai.
Sonho e sintoma.
A can versa com Fleiss.

Aplicar a uma obra os proprios princlpJOs quc cia fomcce
para sua construc;ao e uma Ici fundamental de toda critica sadia.
Tratem, por exemplo, de entender Espinosa segundo os principios
que cle proprio fomcce como os mais validos para a conduta do
pensamento, para a reform a do entcndimento.

Outro exemplo - Maim6nides, personagem que tambem nos
fomece certas chaves para 0 mundo. Ha dentro de sua obra adver-
tencias expressas quanto a maneira de conduzir a pesquisa. Aplica-
los a propria obra de Maim6nidcs permite-nos entender 0 que clc
quis dizer.

Logo, trata-sc de uma lei dc aplicac;ao absolutamente geral que
nos impele a ler Freud procurando aplicar a sua propria obra :-IS

regras de compreensao c de entendimcnto que cIa cxplicita.

Comecei. ha tres seman~s. a introduzi-Ios a compreensao. den-
tro do Alem do principio do prazer, dcstc x denominado, conform'



justamente por ela entrar em jogo nesta rela~ao particular que e a
n.:la~ao analitica, a qual s6 pode entender-se como uma comuni-
ca~~o. Eis 0 contexto que confere seu sentido a compara~ao do
Il1stlnto de morte: com a entropia. Tomar esta analogia ao pc da
I.etm, t:aduzi-Ia nos tcrmos precisos que se costuma empregar na
f1sica, e urn contra-senso, tao absurdo quanta as opera~6es dos ma-
cacos datil6grafos de Borel. Quao freqiientemente teremos de denun-
ciaI' esta opera~ao de macacos datil6grafos nos analistas.

. . Atravcs destas quatro etapas do pensamento de Freud que Ihes
cltel - marcadas pelo manuscrito inedito do qual estamos, por ora,
teoninando 0 comentario, a Ciencia. dos sonhos, a constitui~iio da
tcoria do narcisismo, e por fim 0 Alem do principia do prazer _
as dificuldades c os impasses sc reproduzem numa disposi(;a~
lllodificada a cada vez. Esta especie de dialetica negativa que im-
plica a pcrsistcncia das mesmas antinomias sob formas transforrna-
das, e cia que vamos seguir para fazer surgir a autonomia, a ordem
pr6pri~ daquilo com que Freud se defronta e que se esfor~a pOl'
formalizar.

Esta ordcm, voces nao podem deixar de saber 0 que c depoi
de urn ana e meio de seminario aqui, e a ordem simb6lica em suas
estruturas proprias, em seu dinamismo, no modo particular p~lo
qual cia intervem para impor sua coerencia, sua economia autono-
ma ao ser humane e a sua vivencia. f: atraves disto que lhes designo
a originalidade da descoberta freudiana. Digamos, para imajar,~O na
dire~ao daqueles que nao entendem nada, que 0 que existe de mai
elevado no homem e que nao esta no homem, porem aIhures, e a
ordem simbolica. A medida que sua sintese vai progredindo, Freud
sc ve constantemente fon;ado a restaurar, a restituir este ponto ex-
terior, excentrico. Agora vamos procurar reencontrar no texto a~
ctapas dcste progresso.

Dcsignei-Ihcs, no outro -dia, 0 sistema <p que representa, gros-
sciramente, 0 arco-reflexo, fundamentado n.a no~ao de quantidad
e de descarga, com 0 minimo de conteudo. FreUd, formado pela.
disciplinas neurol6gicas, amitomo-fisiologicas e cIfnicas, nao se con-
teilla com 0 esquema fomecido na epoca pel a fisiologia· positivista,
isto e, uma arquitetura de reflex os - reflexos superiores, reflexo~
de reflexos, etc., indo ate ao reflexo de unidade situado no nfvcl

das fun~6es superiores. E seria ainda preciso por af algo que nosso
amigo Leclaire, nos seus faustos dias, denominaria sujeito. Espero
que urn dia ele se livre disto tambem, pois 0 sujeito, nunca deve
ser representado em lugar algum.

" Freud tem de fazer outra coisa. Ele faz nao uma arqUitetura,
mas sim um tampao.

Freud ai ja tomou a dianteira com relagao a teoria neuromca,
ell.: precede Foster e Sherrington de dois anos. Seu lade genio sc
deixa ver ate no detalhe, a respeito de certas propriedades da can-
du~ao - ele adivinhou aproximadamente 0 que atualmente se conhe-
ce. Claro que se realizaram progressos experimentais, que confir-
maram 0 funcionamento das sin apses como barreiras de contato, e
ja c assim que ele se expressa. 0 importante e que ele interp6e no
decurso do ate de descarga urn sistema-tampao, um sistema de equi-
Iibrio, de filtragem, de amortecimento, 0 sistema 'tJJ. Alias, com 0

que sera que ele 0 compara? Voces estao venda neste esquema, den-
tra de um arco espinhal, algo que forma uma bola - e urn ganglio.
Pais bem, 0 psiquismo para ele e urn ganglio, 0 cerebro e urn ganglio
diferenciado, do genero ganglio simpatico, ou cadeia nervosa nos
insetos.

Da ultima vez, percebeu-se urria pequena vacilagao em meu
di<ilogo com Valabrega, que disse coisas que nao cram erradas a
rcspeito do sistema w. Freud nao pode sair desta sem a interven~ao
deste sistema da consciencia como referencia a esta realidade da
qual, seja la 0 que se fizer, nunca se conseguini lirar um coelho
sem antes have-Io pasto af dentro: Em Freud, ao menos, nao se
procura fazer voces acreditarem que basta arnontoar bast ante coisa
para que 0 que ficar por cima se torne muito mais bonito do que
quando se achava por baixo.

Sua experiencia obriga Freud a remanejar a estrutura do su-
jcilo humane descentrando-o com rela(;ao ao eu, e relegando a cons-
ci.3ncia a uma posigao, com certeza essencial, porem problematica.
Eu diria que 0 carater nao apreensivel da consciencia, irredutivel
com relagao ao funcionamento do vivente, e l1a obra de Freud algo
tao importante de se apreender quanto 0 que ele nos trouxe sobre 0

inconsciente.
Os embaragos que este sistema da conselencia produz reapare-

cem cm cada urn dos nlvcis da tcoriza<;ao frcudiana. Freud nao con-
segue fomecer um modelo coerente dele, e isto nao vem da existen-
cia do inconsciente. Enquanto que ele con segue dar uma eoncep<;ao



co~rente, equilibrada, da maioria das outms partes do aparelho psi.
qUICO, ele encontra sempre, no entanto, condi~6es incompativeis
quando se trata da consciencia.

Vou dar-Ihcs um cxemplo. Num de seus textos que se chama
Suplementos ~lelapsicol6gicos a leoria dos sonhos e que est:'i pUbli-
cado na coletanea francesa Metapsicologia ~8, ele explica quase tudo
o que oco~re n~ demencia precoce, na paranoia, nos sonhos, em
term os de 1I1.vestunento e de desinvestimento - no~6es cujo alcance
em sua teona. v.amps tel' de considerar. A gente acba que sempre
pode dar urn Jelto para que uma constru~ao teorica funcione cole
Mas nao pode .. c: aparelho da consciencia tern propriedades' abso-
lutamente eSpeCIaIS, e a propria cocrencia de seu sistema a necessi-
dade ~e sua dedu~ao, faz com que Freud tropece. Nao se' compreen-
de, .dlz ele" que este aparelho, contrariamente aos demais, possa
f~nclOnar ate mcsmo quando esta desinvestido. Com 0 sistema cons-
clente entra-se no paradoxo.

Po~ que cste fracasso? Nao e por Freud nao saber dar urn jeito
- cle tmha 0 tempo todo para ele. Se nao conseguiu, ha uma razao.

Vemos aparecer ai, pela primeira vez, 0 paradoxa do sistema da
con~cie~cia - e preciso que, ao mesmo tempo, ele esteja ai e nao
esteJa al. Se voces 0 fizerem entrar no sistema energetico tal como
ele _esta cons,tituido no nivel de 1V, elc vai ser apenas uma parte dele,
e nao podera desempenbar seu papel de referencia a realidade. No
entanto, tern de haver alguma energia que passe nele. Mas ele nao
pode estar diretam~nte Iigado ao acrescimo maci~o de energia oriun-
da do mundo exterIor tal como esta suposto no primeiro sistema dito
de descarga, ou seja, do reflexo elementar estimulo-resposta. Muito
pelo contrario, e preciso que esteja completamente separado dele,
e que receba apena~ fracos investimentos de energia que Ibe permi-
tam entrar em, funclOn~mento, de maneira que a circulaC;ao se facta
sempre de cp a 1V. E e apenas de cp que esta energia minima che.
gara em W 0 qual podera gra~as a ela entrar em vibrac;ao.

Por outra l~do, 0 sistema 1V precisa de informac;ao, a partir do
que ocorre no myel de w, assim como dizia Valabrega no outro dia
de u,?a maneira que acbei urn pouco precipitada, mas nao erronea
em Sl. Ele so pode pegar esta informa~ao no nivel da descarga do
sistema perceptivo.

A prova de realidade pracede assim no nivel do psiquismo.
~omemos 0 exemp~o de uma descarga motora prapriamente percep-
tIva. Ocorrem movlmentos no olho devido a acomodac;ao da vista,

a fixa ••ao num objeto. Com relac;ao a alucina~ao do desejo, que esta,
entao, formando-se fJ1'0 psiquismo, e isso que teoricamente deveria
acarretar 0 ajuste local - Sera que acredito em meus olhos? Sera
que G isto mcsmo que estor olhando? Ora, a descarga motora, a
parte propriamente motora no funcionamento dos orgaos percepti-
vas, csta e, justamente, de todo inconsciente. Temos consciencia d~
estar vendo, e nada nos parece inclusive mais homologo a trans-
parencia da consciencia do que este fato de que a gente ve 0 que
esta vendo - ver coloca a si mesmo a sua propria transparencia.
Mas em compensac;ao, nao temos a menor consciencia, salvo de ma-
neira muito marginal, Iimitrofe, daquilo que fazemos de eficaz, de
ativo, de motor, neste deslinde, nesta apalpa~ao a distancia que os
olhos efetuam quando eles se exercitam em ver.

Vma seqUencia de paradoxos comec;a pois a esboc;ar-se aqui a
prop6sito do sistema w. Quis frisa-Io porque e 0 come~o de alp
que reencontraremos em todos os nfveis.

Depois disso, ha 0 esquema que voces van encontrar no ca-
pitulo VII da Traumdeulung, Processos do sonho.

Aqui, urn acrescimo. Aqui, algo que vai escalonar-se entre 0

sistema perceptivo e 0 sistema motor. Aqui, as diversas camadas que
constituem 0 nivel do inconsciente. Em seguida, 0 pre-consciente. a
consci~ncia, da qual voces ja veem a repartic;;ao paradoxal - ei-Ia
agora dos do is lados.

a primeiro esquema tentava representar verdadeiramente urn
aparelho, que em seguida se tentava fazer funcionar. Era urn apare-
Iho que estava em algum canto, com os orgaos de percepC;ao, 0 cere-
bra e 0 subcerebra, a funcionar como urn ganglio autonomo, a re-
gular a pulsa~ao entre as puls6es intern as ao organismo, e as ma-
nifesta~6es de pracura no exterior. Tratava-se da economia instin-
tual do ser vivo em busca daquilo de que precisa.

Agora ja nao se trata mais do aparelho. 0 esquema se refere
a alga de muito mais imaterial. Freud 0 salienta, as coisas de que
vai falar, nao se deve localiza-Ias em algum canto. No texto, ele
nos diz que ha algo com que isso deve assemelhar-se. Lembrem-se
daquilo que no ana passado quando das aulas sabre. a transrerencia,
eu lhes indicara a prop6sito das imagens 6ticas que nao estao em
canto algum. Elas SaG vistas em tal lugar quando se esta num outro
canto para ve-Ias. £ disto que se trata.

o esquema de Freud mudou de sentido. Ele coloca no quadro
negro a dimensao temporal como tal - isto se acha iguahnente



salientado no texto. Este esquema, que como voces estao venda con.
serva a mesma ordenac,:ao geral, prova, portanto, que Freud jn in-
troduz dimensoes novas em suas categorias, e em particular uma
certa dimensao 16gica.

Alnda que isso possa encarnar-se num modele mecanico, pas-
samos de um modele mecfmico a um modelo logico.

Antes de evocar 0 terceiro esquema, quero lembrar a voces
que lhes prometi falar de cibernetica. Por que sera que ficamos tao
admirados com estas maquinas? Talvez isto possa ter algo a vcr
com as dificuldades que Freud encontrou. Pois a cibernetica tam-
bem procede de um movimento dc admirac,:ao ao reencontnHa, csta
Iinguagem humana, funcionando quase sozinha, parecendo passar-
nos a perna.

Acredita-se que se tenha resolvido tudo ao dizer quee 0 ho-
menzinho h't que a colocou af. :b 0 que Levi-Strauss nos lembra,

.sempre cheio de jufzo diante das coisas novas, e que sempre parc-
ce tender a traze-Ias de volta a coisas antigas. Eu costumo apreciar
o que escreve 0 Sr. Ruyer, mas nao seu livro sobre a cibernetica.

Nestas maquinas, a linguagem esta certamente ai, toda vibran-
te. E nao e a troea de nada que a reconhecemos numa pequena can-
C;ao sobre a qual vou-Ihes con tar 0 prazer que elas nos da. Deseobri
isto no oturo dia na Sociedade de filosofia.

A Sra. Favez-Boutonier acabava de faze I' uma excelente comu-
nicac,:ao sobre psicanalise. Dissera 0 que ela esperava que pudessc
ser compreendido pela asscmbleia filosofica que ali estava. Ela foi,
decerto, modesta demais em suas pretensoes que, no entanto, esta-
yam muito acima daquilo que muita gente conseguira ate entao en-
tender. Nisto, 0 Sr. Minkowski se levanta, e diz 0 que 0 ouc,:o dizcr
ha trinta anos, seja qual for 0 discurso sobre psicanalise a que tenha
de responder. Entre 0 que a Sra. Favez-Boutonier acabava de intro-
duzir e 0 que ele tinha podido ouvir trinta anos atras sobre 0 mesmo
assunto, na boca de Dalbiez, havia urn mundo. E no en tanto, ele
respondia exatamente a mesma coisa. Nao 0 estou colocando pes soal-
mente em causa - e 0 que de ordinario ocorre numa sociedadc
cientffica. POl' que sera que a expressao paradoxal de maquina de
pensar surgiu? Eu, que ja digo que os homens so pensam, raramente.
nao you falar de maquinas de pcnsar - mas, contudo, 0 que OCOHe
numa maquina de pensar e em media infinitamente superior ao que
OCorre numa sociedade cientffica. Quando se the dao Qutros ele-
mentos, a maquina de pensar, esta, responde outra coisa.

Do ponto de vista da linguagem, estas maquininhas nos zum-
bem algo de novo, tjllvez urn e~o, digarnos uma aproxirnac;ao. Nao
se pode resolver a Cjucstao dizcndo sirnplesmentc que foi 0 eonstru-
tor quem a pCJs ai. A linguagern veio de fora, cst am os de acordo,
mas nuo basta dizcr que foi 0 hOIllenzinho quem a pas af. Se ha
alguem· que pode dar seu palpite sobre isto, C UIll psicanalista, paw
quem a todo in stante e palpavel que 0 negocio nao se resolve acre-
ditando que foi 0 gcniozinho que fez tudo.

A grande questao atual das cicncias humanas c - 0 que e a
linguagern? Perguntam-sc - de onde cIa provcm? 0 que foi que
ocorreu nas idades geol6gicas? Como foi que comec,:aram a vagir?
Sera quc etes COlllec,:aral11dando gritos enquanto fazial11 amor, como
certas pessoas pcnsalll? - quando, no entanto, trata-se, antes de
tudo, de vel' como e que cIa funciona atualmcnte. Esta tudo semprc
a1. Essa nossa relac;ao com a J inguagem c precise apreendc-]a no
nfvel mais concreto, mais quotidiano para nos, 0 de nos sa experien-
cia analftica.

:b disto que sc trata com 0 esquema que elabora 0 sistema
introduzindo nclc 0 im<Jginario como tal. ESle pequeno esquema oti-
co que Ihes mostrci no ana passado, varrlOs rcencontra-Io na ter-
ceira etapa, no nfvcl da tcoria do narcisismo. Elc coloca 0 sistema
perccpc,:uo-conscicncia 15 on de tem de estar, ou seja, no arnago da
recepc,:ao do eu no outro, pois toda a n.:fercncia il11aginaria do ser
humane est a centrad a na imagem do selllclhante.

POI' fim, 0 ultimo csquema vai perrnitir-nos dar urn scntido ao
Alem do principia do prazer e en tender a que necessidade esta obm
responde. Freud a escreveu nurn momento em que a tccnica analitica
virava e no qual se podia erer que resistcneia e significa~ao incons-
ciente correspondessem uma com a outra que nem 0 avesso e 0

direito, que aquilo ,que funciona segundo 0 principio do prazer no
sistema dito primario aparecesse como realidade no outro e inver-
samente. Trata-se mcra e simplesl11entc do estudo c1assico do eu, urn
pouco enriquecido pe]a noc,:ao de que pode abranger diversas coisas
em suas sfntcscs. Freud mantcm que nao e isso, que 0 sistema todo
das significac,:oes nao se acha no homcnzinho, que sua estrutura nan
e urna sintese dessas significac,:oes, muito pelo contrario.

Dou-Ihcs este ultimo esquema para indicar-]hcs 0 rurno daquilo
que Freud quer introduzir com 0 A/{m do principio do prazer. VOLI

pegar algo que tem a vel' com nossos recentes mod os de transrnissao



IlUS Illaquinas, UI:1 tuba eletronico. Todos aqucles que manipularam
r(jUIO conheccm ISSO - uma valvula triodo - quando aquece no
cat~uo, os cJctronzinhos vem bombardear 0 fmodo. Se houver algo
110 Intt;rvalo a corrente cletrica passa ou nao conforme isso se posi.
tlVl: ou se n~gatlve. Podc-sc rcalizar uma modulac;ao da passagem
Ua corrente a vontade, ou, mais simplcsmcntc, um sistema de tudo
ou nuda. '

Pois bem, a resistcncia, a func;ao imaginaria do eu como tal c
JSSO ~ e a da que esta subl'netida a passagem ou a l1ao passagem
Jaqudo que tem de ser transmitido como tal na ac;ao analitica. Estc
c.squ.ema expressa primeiro que se nao houvesse interposi~ao, resis-
tancla do eu, cfeito de atrito, de ilumina~ao, de aquecimento _
ludo 0 qu~ voces quiserem -, os efeitos da comunicaC;ao no nivel
d~ JllC?nSClentc nao s.eriam apreensfveis. Mas mostra sobretudo qlie
nao ha nenhuma especle de relac;ao de negativo a positivo entre 0

eu ~ 0 dlS~urSO do inconsciente, este discurso concreto no qual 0 eu
L'.st~ mergul~ado c desempenha sua fun~ao de obstaculo, de interpo-
Slc;ao, de fJitro. 0 inconsciente tern seu dinamismo, seus afluxos
suas proprias vias. Pode ser explorado segundo seu ritrno sua mo~
dulac;.iio, sua pr6pria rnensagem, de maneira totalmente independentc
daqudo que 0 mterrompe. No Alem do principio do prazer Freud
ljUIS sltuar esta func;ao imaginaria do eu.

Hoje s6 Ibes dei uma linba geral do progresso que vamos tel' de
kvar adlante em detalhe., Pe~o a Yalabrega que aborde agora a se-
~unda destas quatro etapas.

o Sr. Va/abrega expoe as principais caracteristicas do sonho,

SR. Y ALABREGA: - Freud nos diz tambem que a vivaci-
datil.' ~/a alucinar;ao, sua intensidade, e proporcional a quantidade de
1II1't'.I'fllnt'lltotla ideta em causa. E a quantidade que condiciona II

u//lc/Ilar;(io.E; 0 colltrario da percepr;iio. Na percepr;iio que provhn do
1/lli'lIla cr, {{ arenrao torna a percepr;iio mais distinta ou ml?nos dis-

rillla,

SR. YALABREGA: - Nao, do sistema <po

E preciso distinguir. As contribui~6es quantitativas do mundo
exterior provem do sistema <po 0 equilibrio do texto indica que tudo
o que e percepc;uo ~ nao excita~ao ocone como tal no sistema ro.

Porque vem do mundo exterior. Isso apenas provem de <p pOl'
intermedio de 1jJ.

SR. V ALABREGA: - Claro. Alias isto e apenas um pa-
. rentese.

Em 1897, Freud ainda nao avan~ou muito em sua pr6pria
.analise. Anotei algumas considera~6es sobre os limites da self-ana-
lise para que sirvam para Anzieu. Carta 75 - S6 posso analisar-me
baseando-me em conhecimentos objetivos, como eu poderia faze-Io
para um estranho ... A self-analise e, propriamente falando, impos-
sive/. Seniio, nao haveria doenr;a. Como todavia encontro enigmas
nos meus casos a analise tem de deter-se. Ele define assim as limi-
tes de sua pr6pria analise - ele s6 vai entender 0 que ja tiver des-
lindado nos casas dele.

Quando ele esta descobrindo, genialmente, urn novo caminho -
trata-se de urn testemunho extraordinariamente precise devido a sua
precocidade - ele pr6prio aponta,. no en tanto, que sua auto-anali-
se nao e urn processo intuitivo, urn deslinde adivinhat6rio no interior
de si mesmo, que isso nada tern a vel' com uma introspec~ao.

SR. AZIEU: - Freud sabia, antes de tel' 0 sonho com a
irma, que os sonhos tinham um sentido. E e porque seus pacientes 00-
viam trazido sonhos que tinham um sentido de realizar;Qode desejo
que ele quis aplica-Io a si pr6prio. E este seu criterio de verificar;iio.

E isso.

SR. VALABREGA: - Nao e 0 sentido do sonho que esta
em causa, e a teoria da identidade do sonho com 0 sintorna neu-
rotico.

Freud, na Traumdeutung, insiste sobre a parentesco do sonho
com 0 sintoma neur6tico, mas tambem sobre a diferen~a entre eles.
o processo do sonho e exemplar para en tender 0 sintoma neur6tico,
mas ele man tern uma diferen~a economica absolutamente funda-



llh.:ntal entre sintoma e sonho. Em comum eles tem apenas uma gra-
matica. Trata-se de uma met:ifora, nao tomem istoao pe da letra.
Elcs sac tao diferentcs quanto um poema epico e uma obra sobre
tLTIl1odinamica. 0 sonho permite apreender a fun<;ao simbolica que
L'sta em jogo e, a esse titulo, e eapital para en tender 0 sint'oma. Mas
um sintoma csta sempre inserido num estado eeonomieo global do
sujeilO, enquanto 0 sonho e um estado localizado no tempo, em·
l:Ondj~6es extremamente particulares. 0 sonho e apenas uma parte
ua atividade do sujeito, enquanto 0 sintoma se esparrama em di-
versos selOres. Os processos sac mais analogos do que identicos.

D Sr. Valabrega apresenta a amiLise do sOl/ho da injerQo de
/r 111(/.

o que, na epoca, e para Freud a fala que polariza, que orga-
niza toda sua cxistencia, e a conversa com Fliess. Ela continua em
filigrana durante toda sua existencia como sendo a conversa funda-
mental. No final das contas, e neste dialogo que se realiza a auto-
analise de Freud. f: por intermedio disto que Freud e Freud, e que
ainda hoje estamos falando nele. 0 resto todo, 0 discurso douto, 0

discurso quotidiano, a formula da trimetilamina, 0 que se sabe, 0

que nao se sabe, a tralha toda, esta no nivel do cu. Isso tanto pode
[azer obsuiculo quanta assinalar a passagem daquilo que se esta
l'llnstituindo, ou seja, este vasto discurso endere<;ado a Fliess que
vai constituir, mais tarde a obra toda de Freud.

A can versa de Freud com Fliess, a fala fundamental, quc 6
entao inconsciente, e 0 elemento dinamico essencial. Por que sera
que ela e inconsciente naquele momento? Porque ela ultrapassa infi-

, nitamcntc aquilo que os dois, como individuos, podem entao apreen-
der conscientemente dela. Afinal, sac apenas dois toquinhos de sa-
b;o como os outros troeando ideias meio malucas.

A deseoberta do ineonscicnte, tal como ela se mostra, no mo-
mento de seu surgimento historico, com sua dimensao plena, e que
o alcance do sentido ultrapassa infinitamente os sinais manipulados
pdo individuo. Sinais, 0 homem solta sempre muito mais do que
ele pensa. 1:. disto que se trata na descoberta freudiana - de uma
nova impressao do homem. 0 homem, depois de Freud, e isso.

A lIlel/sagem como discurso interrompido,
e que insiste.
D rei da Inglaierra e wn babaca.
Freud e Fechner.

A Traumdeufllng nao fomece apenas a tcoria do sonho. Neb
se encontra a segunda elaboral(ao fcita por Freud, do esquema do
aparelho psiquieo. Com a primcira ek punha um ponto de arremate
a seus trabalhos de neurologista. A segundacorresponde ao seu avan-
<;0 no campo particular das neuroscs, e naquilo que vai scr 0 campo
proprio da analise.

Trata-se, pois, do sonho, mas tambcm mais atras, do sintom~:
ncurotico cuja cstrulura<;ao se revel a a mcsma - cIa poe em jogo

I '
a estrutura da linguagem em geral, e mais cxatamente a rela~ao do
homem com a linguagcm. Meu comentario vai dcmonstrar isto a
voces, trazendo-Ihes, por esta via, 0 testemunho de que os tcrmos
que nos servem aqui para reentender a obm de Freud estao inclui-
dos nela.

Na clabora<;ao do pensamento de Freud, qucremos aplicar 0

Illcsmo modo de interpreta<;ao quc Freud pratica no que oeorre na
ordem psiquica. Queremos ver 0 quc se deslinda na constru<;ao que
se faz diante dc nossos olhos, da segunda etapa do aparclho psiqui-
co. Com rela<;ao a estes sistemas <p, 1~, (J), dos quais salientamos, Va-



labrega e eu mesmo, as caracteristicas e tambem as impasses, muito
bem percebidos par Freud, alga se desloca, se demove.

Incito-os a relerem 0 sonho de Irma. Ja no ana passado, ell
Ihes fizera ler e expJicar certas etapas para ilustrar a transferencia,
Releiam-no a respeito do que estamos fazendo agara, is to e, tentar
entender 0 que qller dizer automatismo de repetir;ao, dar. urn sentido
a esta expressao, e para isto, apreender a que duplicidade das rcla-
<;oes do simbolico e do imaginario somas levados.

o esquema da ultima vcz, 0 da valvula triodo, faz com que ()
sonho de Irma Illes apare<;a sob um aspecto to tal mente diferente,
Em seu manuscrito, Freud reduz seus temas a quatro elementos,
do is conscientes, dois inconscientes. Ja indica mas como estes dais

. elementos inconscicntes devem ser entendidos - um e a revel'a<;ao
da fala eriadora que se eonstitui no dialogo com Fliess, 0 outro e 0

clemento transversal, iluminado par esta corrente que passa. 0 que
se aeha exposto, de maneira quase inconseiente no sonho, e a ques-
tao das rela<;oes de Freud com uma serie de imagens sexuais femi-
ninas, que estao todas combinadas com este alga de tensional que
se acha em suas rela<;oes conjugais. Mas a que ainda e mais estu-
pendo e a carMer esseneialmente narcisico de todas est as imagens
femininas. Sao imagens cativantes que estao todas numa certa rela-
<;ao narcisica com Freud. A dol' de Irma, quando 0 medico a percute,
e no ombro, e Freud assinala que ele tem um reumatismo no ombro.

Tudo isto e dito sempre de urn jeito que nos maravilha e nos
permite vcr para al6m daquilo que a proprio Freud era capaz de
apreender naquele momento. :E que Freud e um observador excep-
cional, deveras genial. Naquilo que ele nos deu sempre temos para
nos orientar mais material - como se diz para ir ropido, - do que
aquilo que ele proprio conceitualizou, a que e um caso excepcional
na historia da literatura cientifica.

o Sr. Valabrega enceta a comentario da Psicologia dos pro-
cessos do sonho, capitulo VII da Ciencia dos sonhos.27

Ha duas frasezinhas, que do ponto de vista queestamos desen-
volvendo aquL merecem ser destacadas. No momenta em que Freud
recoloca em causa todas as constru<;6es feitas nos capitulos preceden-
tes a respeito da elabora<;ao do sonho, que e 0 arcabou<;o da Traum-
deutung, ele diz, de repente, que no que diz respeito aos sonhos,

lod.is as obje<;6cs podem ser levantadas, inclusive a de que a sonho
lalvcL scja apena,s a sonho de urn sonho.

A partir de entao, nosso erro teria side a de tratar como Uill

lCXlO sagrado 0 que seria apenas uma improvisa<;ao arbitraria. edi-
ficada as prcssas e num momenta de embara<;o.

Destaqucmos est a metafora quando de sua passagem, porque
1:11l Freud as mdMoras sao preciosas - ele tratou, efetivamentc, 0

sonho como um texto sagrado. Um texto sagrado se interprcta se-
gundo kis muito pai-ticulares, c cada um sabe que par vezes estas
interpreta<;oes surpreendem. :E tambem preciso conceder toda sua
irnportancia a palavra texlO. Estamos aqui deveras pr6ximos daqui-
10 que Valabrega tenta mostrar-Ihes - na hora de falar do pro-
ccsso do sonho, Frcud vai para a questao do esquecimento.

Pois bem, a degrada<;ao, inclusive a esquecimento do tcxto do
~onho importa tao pouco, nos diz Freud, que mesmo se restar apenas
um unico elemento, um elemento do qual se duvide, um pedacinho
de Uill pedac;:o, uma sam bra de sombra, podemos continual' conce-
dendo-Ihe um scntido. E uma mensagem.

Sua degrada<;ao nao e devida ao acaso, cia nao esta ligada a
uma especie de amortecimento, de apagamento, de afogamento da
mensagem no barulho de fundo. A mensagem nao e esquecida de um
jcito qualqucr. Dcvolvamos a esta famosa censura, que se esquece
par demais. todo n seu vi<;o, todo a seu novo - lima censura 6 uITIa
intenc;:ao.

A peculiaridade da argumenta<;ao de Freud e de inverter a fardo
da prova - Nos elementos que voces me contrapoem, os esqueci-
melllOs e us degradar;oes do sonho, continuo venda um sentido, e
.'ejo att! l/lll sentido a mais. Quando 0 fenomeno do esquecimento
;n/en,ern. isso me interessa ainda mais, af tambem encontro uma
pane da lIlensagem. Estes fenbmenos negativos, ell os acrescento a
leitura do sen/ido, reconher;o-lhes a funr;ao de mensagem. Nao se
trata apenas do fato de Freud descobrir esta dimensao, mas inclusive,
dcvido a UIl1 certo preconceito, ele a isola, ele s6 quer saber dela.

Contrapoe-se a Freud que ele fala de sonhos de desejo, mas
'1ue exiskm os sonhos de angustia, as sonhos de autopuni<;ao. Uma
&Ias fases dc sua resposta e dizer que, claro, existem sonhos de an-
l\ustia, mas 0 que funeiona, para que haja angustia, nada mais e do
que aquilo que provocaria a angllstia na vida desperta. Nao e tudo
o que ki no sonho que 0 interessa, mas unicamentc a elemento se-



mfmtico, :l transmissao de urn sentido, uma fala articulada, a que
cle denomina as pensamentos, Gedanken, do soooo.

o que interessa Freud, e em parte alguma isto esui mais evi-
dente do que na primeira 'parte deste setimo capitulo, e a mensagem
como tal, e pode-se dizer mais - e a mensagem como discurso in-
terrompido e que insiste. Eis ai algo que nos mantem pertinho do
problema que estamos pOl' ora colocando em causa - 0 que e a
alcm do principio do prazer? 0 que e 0 automatismo de repeti<;:ao?

Nestc texto, voces nao podem dar ao termo Gedanken urn sen-
tido psicologico. Freud repete isto em tres au quatro passagens, estas
nossas explica<;:6es, todas - nao vamos imaginal' que sejam da ordem
do ja-conhecido':;9 no psiquico - sao fenomenos de uma ordem to-
talmente distinta da do psicologico.

Eis UI11excmplo que, par ser extrema, e justamente ainda mais
significativo, a da senhora a, quem s6 resta de seu sonho esta pala-
vra - canal. Freud nos mostra a proposito disto como e que ele
concebe a interpreta<;:ao dos sonhos.

o que sera que pode ser a memoria de algo' que esta tao apa-
gado, uma memoria de memoria? E, de modo mais geral, quando
nos recorda mas de um sonho, sera que nos reeordamos deveras de
algo do qual possamos falar como se fosse urn pensamento? Ja que,
afinal, nao sabemos se isto nao e 0 proprio tipo de ilusao da me-
moria. Isto nao perturba Freud, isto nao Ihe importa, 0 que 0 ocupa
nao e da ordem dos fenomenos psicologicos. Sera que nos recorda-
mos de um sonho como de urn evento que existiu e que e situavel
em algum lugar? B, literalmente, insoluvei. Os filosofos sempre se
interessaram pOl' isto - par que sera que a vivencia do sono nao C
tao import:lnte, t5.o autentica, quanto a da vigilia? Se todas as noi-
tes ele sonha que ele e uma borboleta, sera legitimo dizer que eic
sonha em ser uma borboleta? Mas para Freud pouco importa.

Este realismo psicol6gico, esta busca de uma subjetividade es-
sencial nao a detem. Para ele, 0 importante nao e que se sonhe em
ser uma borboleta, mas sim 0 que 0 sonho quer dizer, 0 que ele quer
dizer para alguem. Quem e este alguem? A questao tada esta ai.

Esta senhora, ele ja teve com ela uma conversa, e 0 sonho C
apenas seu prasseguimento. Ela admitiu aparentemente muitas das
elabara<;:6es de Freud, mas 0 que eia lhe quer dizer no sonho e de-
monstrado pelas suas associa<;:6es. Fanta, for<;:a minha senhora. POl'
fim cia sai-se com uma historinha humoristica antiingiesa. Entre ()

,sublime e 0 ridfeulo, S(J lui 11m passu - Sim, 0 Passo-de-Calais.30

Eis po is 0 que cia' quer dizer - Todas as histurias do senhor sao
sublimes, um tiquinho ridieulas, basta 11m lladillha, e tudo isto jaz
rir.

Nao estamos dizendo que seja OU nao legitimo, estamos co-
mentando Freud e tentando apreender 0 quc e a fun<;:ao do sonho
como fun<;:ao inconsciente. Uma das dimens6cs do desejo do sonho
e fazer passar uma cerla fala. Para Freud, evidel1ciar isto c sempre
suficiente para validaI' a fato de que sua tcoria se acha confirmada.
Ele .nao prccisa ir ate a recoroa<;:ao da inffll1cia, nem pensar na re-
gressao. 0 que foi que tomou ,necess{lrio, para Freud, a teoria da
regressao?E 0 que 0 passo seguinte nos del11onstrara. POl' ora 0

que aufcrimos e que Freud s6 cst{l satisfeito, s6 en contra seu cami-
nho, sopretcnde que nos del1lonstrou 0 que nos queria demonstrar,
quando cJc pode l1lostrar-nos que 0 descjo maior de lIm sonho era
fazer passar uma ll1cnsagem.

SR. V ALABREGA:
sonho e 0 obslaeulo.

Nao e 0 obstaculo, isso faz parte do texto. A duvida, pOl' exem-
plo, IS na perspectiva dele quase uma emphasis ~I - nao ha palavra
equivalentc em frances, seria preciso dizcr soulignage.32 A duvida
nao 0 interessa como fcnomeno psicol6gico, e no quc tange ao soooo,
sera que se trata meslTlo de um fenomel1o psicologico?

B preciso interprdar 0 fcnomeno da dllvida, diz Freud, como
uma parte da mensagem. Se 0 sujcito duvidar, dizem voces consigo
mesmos, c quc se trata de rcsistencia, mas nao falemos de resisten-
cia pOl' ora. A d{,vida faz parte da mensagem. Quando 0 sujeito lhe:s
diz que duvida, voces dCVCI1lconsiderar que ele atrai a aten<;:ao de
voces para 0 fato de isto ser um elemento particularmente signifi-
cativo do sonho. A cIllvida e uma conota~ao privilegiada neste famo-
so texto sagrado. Dc acordo?

SR. VALABREGA: - Sim ... No entanto, Freud realc;a a
palavra resisteneia quando diz - Todo obstaculo a interpretac;ao
provern da resistcncia, Widcrstand, psiquiea.



. Nao totalmenk. 0 senhor leu tal11bem a notinha? Se 0 pai do
paclente morre no decurso da analise, diz ele, nao se vai decerto
pensar que ele 0 fez morrer unicamente para interromper sua ana-
lise. Is.to e uma resistcncia. Classifical110s tudo 0 que se opoe a inter-
pretac;ao COmo uma resistcncia - e uma questao de definic;ao. Tam-
bem vamos interpretar isto com relac;ao ao fato de favorecer ou nao
o progresso do trabalho de intcrprctac;ao, ou seja, a passagem di.l
I11cnsagem. Convenhal11 que esta generalizaC;ao do tema da resisten-
c~a nos permite pcnsar que ele naa a inclui num processo psicolo-
glco. A resistcncia s6 adquire seu valor com relac;ao ao trabalho.
Ela nao e, de jeito nenhum, encarada sob 0 angulo das proprieda-
des psiguicas do sujeito.

A resistcncia, e claro que cIa existe. Sabemos que existem as
fricc;oes imaginarias ou psicoJ6gicas, quc fazem obstaculo aquilo quc
Freud chama 0 escoamento dos pensamentos inconscientes. A noti-
nha e a favor do que Ihes digo, que a resistencia nao e considerada,
num plano psiquico, como interna ao sujeito, porem unicamente CIll
relac;ao ao trabalho de interpretac;ao.

SR. VALABREGA: - Ela, a Widerstand, t(/l1lhem e a cell-
sura.

Nao, justa mente, nao e a censura.

SR. VALABREGA: - E, sim sellhor.

Nao, nao e a censura. A censura nao sc situa no mcsmo nivd
que a resistencia. Ela faz parte do carater interrompido do discurso.

Sin~o que estamos aqui num dissentimcnto esscncial, que hi!
alguma JI1comprcensao de sua partc, e vai scr preciso que eu fornec;Cl
algo de imajado.

. No sentid,o pr6prio, a resistcncia do sujeito csta ligada ao rc-
glstro do eu, e um efeito do eu. Neste capitulo, cIa esti instituida
como um x que design a tudo aquilo que detem 0 trabalho analitico
quer seja psicol6gico ou nao, quer venha da realidade ou do acaso:
A c~nsura nao tem nada a ver com a resistencia, nelll no primciro
sentI do, nem - mas contudo bem mais - no segundo.

Isto comporta a questao do que denominamos 0 supereu.
Estou-Ihes falando do discurso interrompido. Po is be 111, uma das
formas mais empolgantes do discurso interrompido e a lei na me-
dida. em que e incompreendida. Por definiC;ao ninguem pode ser tido
por Ignorante da lei, mas cIa e sempre incompreendida, pois ninguem

a aprecnde em ~cu todo. 0 primitivo que se acha preso nas leis de
parentesco da alianc;a da troca das mulheres, nunca tem, nem mes-
mo sendo 'Illuito' sabid~, uma visao total daquilo que, neste conjunto
da lei, 0 aprcellde. 0 quc C ct:nsura tem scmprt: relac;uo com 0 que,
no discurso, sc relaciona a lei como incompreendida.

Isto talvcz Ihes parec;a um pouco puxado, vou tentar ilustni-lo.
Ha um livrinlio pornogrMico que foi escrito por um nome

eminentc da literatura, atualmel1te mcmbro da Academia Goncourt,
. Raymond Queneau. Neste livro, um dos mais encantadores que se
possa ler, uma jovcm datil6grafa, que vai ser envolvida na revoluc;ao
irlandesa e cm desvcnturas altamente escabrosas,faz, enquanto esta
trancada na privada, uma clcscabcrta em toclos os pontos semelhante
a do pai Karamazov.

Como voces sabt:m, seu filho Ivan 0 conduz pel as avenidas
audaeiosas par onde cl1vcrecla 0 pensamento de um homem cuJto,
e em particular, ele diz, se Deus nao existir ... - Se Deus niio existir,
diz 0 pai, en tau twlu e p(TlIlitido. NoC;ao evidentemente ingenua,
pois, n6s, analistas, sabemos ll1uito bem que se Deus nao existir
entao absolutamcntc mais nada c pcrmitido. Os neur6ticos nos de-
ll10nstral11 isto todos os dias.

A datil6grafa, tri.lncacla na privada, faz uma descoberta ainda
muito mais il11pressionante para um sudilO de Sua Majestade. Acaba
de ocorrer llln acontccimento perturbador na nwnutenr;ao da ordelll
em Dublin, isto Ihe da uma duvida que vai dar na f6rmula seguin-
te - Se 0 rei cia Ing[aterra e Un! babaca, entao wela e permitido.
E a partir de entao, toda a sua aventura - cla c ajudada pelos
acontecimentos - mostra que cIa nao recusa mais nada a si mesma.
o titulo do Iivro ckve ser - On est toujours trop bOil a\'t'c les
femmes.

COil) efeito, para os SLl(litos dc Sua Majcstade britanica - esta
6 a hipotese::, l1~jo crciam que estou a maldizer de:: nossos aliados
inglcses -, lS muito importantc que nao sc diga que 0 rei da Ingla-
terra C UI11babaca. Isto podt: expressar-se par t:xcmplo na lei se-
guinte - todo homem quc disser que 0 reida Inglaterra e um
babaca ter,l a cabcc;a dccepada. Prestem bem aten<;ao. 0 que vai
resultar disto?

Istn IlKS parcec gozadissil1lo, mas qucro quc Ihes parec;a wi-
gieo. E quem Illostrar-Ihes que ljualqucr lei sCl1lclhante, qualquer lei
primordial, que comportc como tal a indicac;ao da pen a de mort~,
comporta cia mesma kita, pelo sell car{lter parcial, a possibilidadt:



fundamentJI de ser incompreendida. 0 homem se achu sempre nu
postura de nunca en tender completamente a lei porque nenhum
homem pode dominar em seu conjunto a lei do discurso.

Se for proibido dizer que 0 rei da Inglaterra is um babaca, sob
pena de se. ter a cabe<;a deeepada, nao se din! isto, e por este sim-
pl~s fato val-se ser levado a nao se poder dizer uma par<;ao de outras
C01SJS - ou seja tudo 0 que revela esta realidade flagrante, que 0
ITl da Inglaterra is um babaca.

1'udo 0 demonstra, 0 rei da Inglaterra is um babaca. Tivemos
exemplos disto. E a urn rei da Inglaterra que nao era urn babaca
foi-Ihe imediatamente intimado que abdicasse. Ele se distinguia dos
outr.os pelo seguinte - acontecia-lhc cair do cavalo e tinha a pre-
tensao de casar-se com a mulher que amava - isso assinalava
evidentemente que nao era urn babaca, e foi, imediatamente, obriga-
do a levar alhures suas considera<;oes intimas. 0 que quer dizer
lStO'! Scni que basta nao ser um babaca para se redimir? E um
cngano - isso tambcm nao basta. Nao estou dizendo que 0 rei da
IngIaterra teve razao ao submeter-se a abdica<;ao por nao ser um
babaca. Mas e um parentese.

Resulta pois, que' tudo '0 que no discurso e coerente com esta
realida?e d~ que 0 rei da Inglaterra is UIll babaca, fica em suspenso.
o sUJetto e tornado pela nec;essidade de dever eliminar extrair do
discurso tudo 0 que tern rela<;:ao com 0 que a lei proibe' dizer. Ora
esta proibi~ao como tal fica totalmente ineompreendida. No nivel
da realidade, ninguem pode entender par que e que se teria a cabe<;a
decepada ao dizer esta verdade, ninguem apreende onde se situa 0

pr6prio f?to da pr.oibi<;ao. A partir de entao, nao se pode mais supor
yue alguem que dlga 0 que nao deve ser dito e que tem idiSia de que
tuuo e permitido pod era anular, pura e simplesmente, a lei como tal.
. ~s~ero fazer-Ihes sentir esta mola derradeira, inexplicada,
ll1explJcavel, onde a existencia da lei se agarra. A coisa dura que
~ncontrall1os na experiencia analftica e que lei, bem que existe. E is
Justamente a que nunca pode estar completamente acabado no dis-
curso da lei - e este termo derradeiro que expliea que haja uma.

Nesta hip6tese 0 que sera que se produz? 0 sudito do rei da
Inglaterra tem muitas razoes para querer expressar coisas que tem
a mais direta rela<;ao com 0 fato de que 0 rei da Inglaterra e UIl1
b3baca. Digamos que isso passe nos seus sonhos. E com 0 que
sonha, este sudito? - No momento em que se trata de aloo dificil-

b

mcnte cxprcssavel, naa s6 pelo fato de que 0 rei da Inglaterra e

um babaca, mas pOl' tudo 0 que esta vinculado a isto, pOl' tudo que
faz com que ele nao possa ser outra coisa senao um babaca, por
toda a estrutura do regime, e mais alem, pela conivencia universal
com a babaquice do reino da Inglaterra. Pois bern, 0 sudito sonha
que tem a cabe<;a decepada.

Nao e preciso colocar-se aqui questoes sobre sei-Ia que maso-
quismo primordial, sobre a autapuni<;ao, sobre 0 desejo de castigo.
Nesta circunstancia, 0 fato de ele tel' a cabega decepada quer dizer
que 0 rei da Inglaterra' e um babaca. A censura e isso. E a lei
como incompreendida.

No nivel do sonho, trata-se apenas de um probleminha infan-
til - por que sera que se sonha que se tem a cabe<;a decepada?
POI' que sera que isto diverte tanto voces? Mas pensem bem que
nenhum dos suditos do reino onde reina a babaquice nunca tem a
cabe<;a muito segura nos ombros. La, isso se express a pOl' UIn
sintoma.

o que Ihes estou contando tem cara de um pequeno a010go,
mas eu conheci um sujeito cuja caibra dos escritores estava ligada
ao seguinte, que sua analise revelou - na lei islamica na qual fora
criado, 0 ladrao tinha de tel' a mao decepada. E isto, ele nunea pode
engolir. POl' que? Porque se acusara seu pai se ser ladrao. Ele pas-
sou a infancia numa especie de profunda incerteza com respeito ~l
lei alcorfmica. Sua rela<;ao inteira com seu meio original, 0 pilar,
os alicerces, a ordem, as coordenadas fundamentais do mundo, es-
tava barrada porque havia algo que ele se recusava a compreender -
por que e que alguem que era um ladrao tinha de ter a mao dece-
pada. POl' causa disto, alias, e justamente pOl' nao compreende-Io,
ele e quem tinha a mao decepada.

A censura c isso, visto que para Freud, na origem, isso ocorre
ao nivel do sonho. 0 supereu e isso, na medida em que terroriza
efetivamente 0 sujeito, que constr6i nele sintomas eficientes, elabora-
dos, vivenciados, que prosseguem e que': se encarregam de represen-
tar este ponto onde a lei nao e compreendida pelo sujeito, mas e
desempenhada pOl' e1e. Eles se encarregam de encarna-la como tal,
eles lhe forneeem sua figura de misterio.

E coisa totalmente diferente da rela<;ao narcisica com 0 seme-
lhante; e a rela<;ao do sujeito com a lei no seu eonjunto, visto que
nunea pode haver rela<;ao com a lei no seu con junto, ja que a lei.
nunca e assumida completamente.



Censura t: supereu tem de ser situ ados no mesmo registro que
a lei. 'f: 0 discurso concreto, nao s6 na medida cm que domina 0
homem e faz surgir fulgurfmcias de todos os tipos - seja hi 0 que
for, tudo 0 que oearrer, tudo 0 que estiver no discurso - mas oa
medida em que fomece ao homem seu mundo pr6prio, que deno-
minamos, de maneira mais ou menos exata, cultural. B nesta di-
mensao que se situ a 0 que e a censura, e voces veem em que ela se
distingue da rcsistencia. A censura nao esta nem no nivel do sujeito
nem no do individuo, por6m no nivcl do discurso, na medida em
quc como tal elc constitui sozinho urn univcrso completo e que b,l,
ao mesmo tempo, algo de irredutivelmente discordante cm todas as
suas partes. Basta um nada, uma coisinha de nada, que voces
se achem trancados na privada, ou que voces tenham tido um pai
acusado jnjustamente de sei la que crime, para que, de repente, a
lei Ihes apare<;a sob sua forma dilaceradora. £: isso a censura,
e Freud nunca confunde 0 que 6 a Widerstand e 0 que c a censura.

SR. V ALABREGA: - No fim deste paragrufo ele estabelece
que 0 esquecimento do sonho Ii intencional. £ ai que se encontra
a teoria psicanalilica do esquecirl]ento. Freud substitui a explicar;ao
da formQ!;'ao do sonho atraves da descarga da tellsao, tal como ele
ainda se referia no texto da Entwurf, pela ideia de que 0 sono dimi-
nui a censura, e que permite, alem do mais, contornar a resistencia.
Ha talvez ainda uma confusao entre os dais canceitas, mas ...

Mas ai 6 verdade, porque trata-se de introduzir a psicologia do
sono. Freud, ate entao, nao se ocupou do sono, mas ai, 6-lhe pre-
ciso evocar sua dimensao original. Hi uma rcla<;iio essencial entre
o eu e 0 sono. No sono, 0 eu nao kill a mesma atitude que no
estado de' vigilia. Quando a teoria da libido for elaborada, Freud
supora que ha entao retra<;iio cia libido e rcinvolu<,;ao no eu. f: nesta
mcdida que suas rcsistencias podem ser contornadas, atravcssadas
{)u filtradas - estou falando cia rcsistcncia 00 eu, da resistcncia
ligada ao eu, que 6 apenas uma pequena parte da resistencia - e
que ficam modificadas as condi<;oes nas quais sc praduz 0 feno-
meno que supomos permancnte, isto 6, 0 prosseguimento do dis-
curso. 0 que significam estes dois capitulos - senao que 0 discurso
do sonho e coerente com 0 discurso da vigilia? Freud poe sempre
um em referencia ao outro - 0 que sera que 0 sujeito diz em seu
sonho, dado 0 que ele esta entao dizendo na vigilia? B desta rela-

~iio que 5e SuStellta toda a dialetica deste capitulo. As rcla<;oes, as
diferen~as, todos (os processos nunca dantes vistos, ignorados, que
constitucm 0 objeto pr6prio da Traumdeutung, estabelecem-se neste
nivcl.

SR. V ALABREGA: - Por conseguinte, ele liga de maneira
ciiruimica resistencia e disfarce. Ele escreve par exemplo que, sob a
pressiio da censllra - ele emprega tambem a expressao resistellcia
de censura ...

o que the prova que nao 6 igual. Senao ele nao precisaria dizer
n:sistencia de censura. A censura se acha no meSl110 nivel que a
transfcrencia. Existe uma resistencia de censura assim como existe
uma resistencia de transferencia. Trata-se ai da censura e da trans-
fercncia visto que elas se opoem ao trabalbo analitico. Quando duas
palavras sao equivalentes como a palavra cor e a palavra cor, nao
se diz uma cor de cor.

llltervenr;ues 110 decurso da exposirG.o do Sr. Valabrega.

Freud sentiu-se verdadeiramente arrebatado diante da no<;ao
avan~ada pOl' Fechner em sua psicofisiea. A psicofisica de Pechner
nao 6, nem um pouco, do ambito da dimensao psicologizante ele-
mental' on de sua vulgariza<;ao a inscreve. 0 rigor de sua posi<;ao 0
impele a supor que, ja que ha paralelismo entre consciencia e domf-
nio mensuravel da fisi,"a, virtualmente ao menos, em abstrato, 6 pre-
ciso estender a possibilidade de fen6menos de consciencia muito
ah~m dos seres animados. 0 que mostra a voces que as id6ias, mesmo
quando de infci'o elas introduzem-se como hip6teses validas, arras-
tam seus autores muito mais longe, longe da ratina. Se Freud a
evoca, nao e simples termo de estilo, analogia feliz. Freud nunca
faz coisa assim. Freud nao 6 lung. Ele nao se diverte pracurando
as rcssonfmcias todas. Quando Freud pae alguma coisa no texto
dele isso tem sempre uma extrema importancia. E que ele assinnle
a Fliess, em uma carta, a revela~ao que foi para ele este trecho onde
Fechncr diz que s6 se pode conceber 0 sonho como situado nU1l1
outro lugar psiquico, deve levar-:nos a dar a esta nota~ao s tl • (;11 '
tido pleno.



f: justamente 0 que estou-Ihes dizendo - 0 lugar psiquico de
que se trata nao e psiquico, e, mera e simplesmente, a dimensao
simbolica, que e de outra ordem - ha na obra de Angelus Silesius
urn jogo de palavras entre Ort e Wort, voltaremos a ele. Dizer que
o sonho se coloca num Qutro lugar psiquico e dizer que ele nao se
inscreve simplesmente no parentese do sono. Ele se situa e se define
num outro lugar, governado por outras leis locais, 0 lugar da troca
simbolica, a qual nao se confunde, em bora nela se encarne, com a
dimensao espa<;o-temporal na qual podemos situar todos os compor-
tamentos humanos. As leis de estrutura do sonho, como as da lin-
guagem, se inscrevem alhures, num outro lugar, quer 0 chamemos
de psiquico ou nao.

SR. V ALABREGA: - Passemos ao esquema da pagma 442-
443,33 cuja particidaridade essencial consiste em ser orientado como
o aparelho reflexo. Freud explica que esta orienta(:ao provem da
exigencia de explicar os processos psiquicos segundo 0 modelo dos
processos reflexos.

Espere urn pouco. Como 0 senhor esta lembrado, Freud justi-
fica a introdu<;ao desta orienta<;ao lan<;and6 mao, retroativamente,
de seu aparelho reflexo. Afinal, diz ele, e uma propriedade do
aparelho reflexo as coisas so irem num sentido unico. Mas 0 que
e nota vel e ele so salientar este fato nesse .momento ai. Ate entao, a
proposito destes tres aparelhos, cp, 'ljJ e w, tratava-se de fenomenos
de equilfbrio, os quais deviam ser considerados como reverslveis -
o cquilfbrio, sempre se volta a ele - pela frente ou por tras. Ora,
de repente - e preciso saber discernir is to quando ocone -, Freud
introduz a no<;ao de que as coisas ocorrem numa sucessao detemli-

-nada e irreverslvel. A palavra irreversivel nao esta ai, mas esta sufi-
·cientemente indicada, a meu vcr e espero que tambem para voces,
pel a expressao ZeitZiehfolge, seqUencia temporal, e Richtung. Isto nao
e tudo.Justo no momenta em que introduz a sucessao temporal,
ele e levado, por raz6es de coerencia interna, conceptual, a falar-
nos exatamente do contrario, isto e, desta coisa paradoxal que se
chamara regressao, e que exercera uma influencia tao dominante
sobre 0 desenvolvimento do pensamento psicanalftico.

Estou notando, pois esta aparecendo, que edisto que se tratava
on tell. a noite a proposito da conferencia de Schweich - nos, que
avan<;amos em campos ainda desconhecidos como 0 das psicoses,

como sera que devemos en tender a no<;ao de regressao? Que sentido
dar ao fato de um spjeito ler regredido ao estadio oral?

Freud envereda por uma scrie de antinomias, das quais esta
nao e das men ores -'- quanto mais 0 dcsejo esta vinculado a sua
raiz biol6gica, ao lrnpeto biol6gico, mais ele tem tendencia a mani-
festar-se sob forma alucinatoria. Convenham que existe ai urn para-
doxo. Encontramos por exemplo esta formula, na continua<;ao do
texto, que 0 sonho nos revela uma espccie de estado primitivo da
humanidade. Ou seja, que 0 homem primitivo, se e que ele teve
menos' meios do que nos de subsistir, tcr-se-ia sustentado sonhando.
Alias ja nos fizeram engolir muitas outras a respeito dos primiti-
vos - diziam-nos que tinham um pensamento pre-16gico. Nestas
coisas e preciso precaver-se para nao comer gato por lebre.

Em suma, a explica<;ao do sonho pela regressao faz com que
Freud enverede por contradi<;6es fundamentais em todos os pIanos,
e cle encontra tantas obje<;6es quantas formas da a esta regressao.
E-Ihe preciso reencontrar uma especic de plano perceptivo primitivo,
ele fala, pois, de uma regressao topica, dal a pretensa forma aluci-
nat6ria que 0 desejo toma em dcterminadas condi<;6es. Mas 0 cir-
cuito neuronico so pode ir num sentido, a propaga<;ao da excita<;ao
nunca e retr6grada. A regrcssao topica levanta pois bastante difi-
culdade. A regressao temporal, formal, produz igualmente as maiores
antinomias.

Esta leitura nos indica 0 sentido no qual 0 pensamento de Freud
teve ulteriormente de progredir. A teoria do eu, por exempl0, art i-
culada em 1915 a partir da libido narcisica, resolve os problemas
colocados neste esquema peIas diferentes form as da regressao.

Isto sera. 0 objeto de nosso proximo seminario dentro de quinze
dias. Voces estao vendo as condi<;6es limitadas em que podemos,
legitimamente, fazer uso dos tcrmos de resistencia, censura e re-
gressao.



pois be".l, e ele, ora essa! - como se 0 paciente fosse algo de \lnivo-
co, como se 0 pr$'>prio analista se resumisse a uma determinada
soma de caracteristicas individuais. Quem e 0 sujeito? Eis a questao
que manipulamos aqui em todas as suas manifesta~6es, nas antino-
mias que revela. N6s a seguimos em todos os pontos em que se
reflelc, sc refrata, estoura. f: assim que esperamos fazer sentir 0

ponto em que se situa exatamente e que nao pode ser atacado de
frcntc. ja que ataea-Io e atacar-se as pr6prias raizes da linguagem.

Quem e 0 sujeito?
Paradoxos dos esquemas freudianos.
Percepriio e alucinariio.
Funriio do ego.

Nesta 6tica, atentem para uma dessas coisas diante das quais
nao nos detemos, uma notinha incluida na alvenaria do edificio
freudiano.3{

Um segundo jator - afora de saber por que sera que 0 pre-
-eonsciente rejeitou c abafou 0 desejo que pertence ao inconsciente -
muito mais importante e de maior alcance, e que e igualmente des-
prezado pelos leigos, e 0 seguinte. Uma realizariio do desejo deveria
certamente trazer prazer. Mas para quem? - Voces veem que est a
pergunta para quem? nao vem de n6s,. nao foimeu aluno Leclaire
quem a inventou. - Para aquele que tem 0 desejo, naturalmente.
Mas como sabemos, a relariio do sonhador para com os seus dese-
jo:r e muito particular. Ele os repudia e os censura, em resumo niio
[he agrudam. Sua realizariio niio pode, por/anto, the frazer prazer,
porem apenas 0 oposto. E a experiencia mostra que este oposto, que
airula /em de serexplicado, manifesta-se sob a forma de angustia.
Entao, 0 sonhador, sua relariio para com os desejos de seus sonhos,
s6 pode ser comparado a um composto de duas pessoas que se
acHam ligadas por uma intima comunidade.35

Eis ai urn pequeno texto que entrego como liminar a medita~ao
de voces, po is express~ claramente a ideia de urn descentramento do
sujeito. f: uma formula~ao propedeutica, nao e uma solu~ao. Dizer
que hci uma outra personalidade seria coisificar 0 problema. Alias,
nao se csperou Freud para se formular isso - urn senhor chamado
Janet, trabalhador nao sem merito, embora eclipsado pela des co-
berta freudiana, acreditara dar-se conta, efetivamente, de que, em
certos casos, se produzia no sujeito urn fenomeno de dupla perso-
nalidade, tendo se atido a isto porque era psic610go. Para ele era

Retomamos, hoje, 0 fio de nosso comentario da setIma parte
da Ciencia dos sonhos 27 no intuito de integra-Io a linha geral que
cstamos Jevando adiante - entender 0 que significa 0 progresso do
pensamento de Freud, considerando 0 que se pode chamaI' de os
primeiros fundal11entos do ser humano tal como ele se descobre
na rela~ao analftica, e isto a fim de explicar 0 ultimo estado do pen-
samento ~e Freud, que se expressa no A lem do principio do prazer.

Na ultima vez, tinhamos chegado no primeiro paragrafo da
Psicologia dos processos do sonho, que diz respeito ao esquecimento
dos sonhos. Isto me levoll, depoi:;; de uma divergencia que se mani-
festou a proposito de uma certa corrcc;ao que eu havia trazido aos
reparos de Valabrega, a especificar, num pequeno apologo, a dife-
renc;a que ha entre ccnsura e resistencia, entre censura e resistencia
de censura. A rcsislcncia e tudo 0 que se op6e, num senlido gem], ao
tmbalho analflico. A censura, uma qualificac;ao especial dcsla rc-
sistencia.

Trata-se para nos de saber on de se silua 0 sujeito da rela~ao
analftica. f: preeiso precaver-sc conlra a atitudc ingcnua - 0 wjeilO,



uma curiosidade psicologica au urn fato de observaC;ao psicologica
a que da na mesma - hisloriolae, dizia Spinoza, historietas.

Freud nao nos apresenta as co isas sob forma dehistorieta, elc
coloca a problema em seu ponto essencial - a que e a sentido?
Quando ele diz os pensamenlos, eis a que ele designa, e nao outra
coisa.

E preciso explicitar - qual e a sentido do cornportamento de
nosso proximo quando estamos com ele nesta relaC;ao absolutamenk
especial que foi inaugurada pOl' Freud na sua abordagem das neuro-
ses. Sera que e preciso procurar a resposta nos trac;os excepcionais,
anormais, patologicos do comportamento do outro? Nao e a que
Freud faz. Ele procura a resposta fazendo a pergunta la onde 0

sujeito pode faze-Ia para si rnesmo - ele analisa seus proprios
sonhos. E e precisamente par falar dele mesmo, que ele faz apareccr
que outrem que nao ele fala em seus sonhos. E justamente 0 que
ele nos confia nesta nota. Outrem, aparentemente, urn segundo per-
sonagem esta em relaC;ao com 0 ser do sujeito. Eis a pergunta colo-
cada na obra de Freud, desde a comec;o ate a fim.

Pensem no pequeno Entwurf dos primordios. Vimos que a
cada instante, embora se mantenha na linguagem atomfstica, Freud
derrapa para fora dela, pais coloca a problema das relac;6es do
sujeito e do objeto, e isto, nuns termos de notavel originalidade. Ao
que estara vinculada a originalidade deste desenho do aparelho
psfquico humano? E que se trata em realidade do sujeito.

Aqui, a que distingue Freud de todos as autores que escreve-
ram sabre 0 mesmo assunto, e inclusive do grande Fechner ao qual
ele se refere sem parar, e a id6ia de que 0 objeto da busca humana
nunca e um objeto de reencontros no sentido da reminiscencia. 0
sujeito nao reencontra os trilhos pre-form ados de sua relac;ao natural
com a mundo exterior. 0 objeto humano se constitui sempre pOl'
intermedio de uma primeira perda. Nada de fecundo ocorre para a
homem a nao ser par intermedio de uma perda do objeto.

Penso que este trac;o, que assinalamos de passagem, nao esca-
pou a voces, mas talvez tenham acreditado tratar-se apenas de um
ponto de detalhe - 0 sujeito tem sempre de reconstituir 0 objeto,
ele procura reencontrar-Ihe a totalidade a partir de sei 1<1 que un ida-
de perdida na origem. Esta simb6lica construc;ao teorica - que as
primeiras descobcrtas sobre 0 sistema nervoso sugerem a Freud na
medida em que SaG aplicaveis a sua experiencia cllnica - ja deixa
nressagiar 0 q1,le tern os de chamar de alcance metaffsico de sua obra.

f: 0 que nos prova queao recolocarmos sempre a pergunta de Freud
- a que e 0 sujeit0? - estamos bem na linha.

o que a sujeito faz tem urn sentido, ele fala atraves de seu
comportamento como atraves de seus sintomas, como atrav6s de to-
das as func;6es marginais de sua atividade psfquica. A psicologia
da epoca, como voces sabem, considera como equivalentes a termo
de consciencia e a de psiquismo, e Freud mostra a cada instante que
e justamente isto que e problenultico. E a que nos e presentificado
neste pequeno esboc;o do aparelho pStquico com a qual ja termina-
mas mais au menos de !idar. Nao se deve confundir, diz ele ao
abordar a elaborac;ao psicologica dos processos do sonho, processo
primario e inconsciente. No ·processo primario, coisas de todo genera
aparecem no nfvel da consciencia. Trata-se de saber pOl' que sao
estas at que aparecem. A ideia, a pensamento do sonho, disto te-
mos conscicncia, claro, ja que, alias, sem isto nada saberfamos
daquilo que dele existe. E preciso, par uma necessidade da teoria,
que uma certa quantidade de interesse tenha incidido sabre a que
e inconsciente. E, no en tanto, a que motiva e determina esta quan-
tidadc cst a num alhures do qual nao somos conscientes. Tambcm
temos de reconstruir este objeto ai.

f: 0 que ja vimos aparecer a respeito do sonho da injec;ao de
Irma e do primeiro pequeno esquema que Freud fornece dele na
Entwurf. Ele nos mostra que, quando se estuda a estrutura e a de-
terminac;ao das associac;6es, a que no sonho aparece mais carregado
de quantidade e aquilo em direC;ao ao que converge a maioria das
coisas a significar. 0 que emerge e 0 ponto de confluencia do ma-
ximo de interesse psiquico. Mas isto deixa inteiramente na sombra
os proprios motivos.

As aparencias do sonho de Irma estao duplamente determina-
das - ha, pOl' urn lado, a fala do dialogo levado adiante com Fliess,
e, par outro lado, a fundamento sexual. 0 fundamento sexual e
duplo. Ele esui implicado nesta fala, ja que a nOC;ao de que ele existe

, e que vem at determinar 0 sonho - e a sonho de algu6m que esta
procurando a que as sonhos sao. Mas tambem a proprio Freud se
encontra numa rcla~ao, comp/exa nao so com sua doente, mas com
toda a s~ric feminina, tao contrastada, que se esboc;a pOl' detn'is
d~la. 0 que cst a no inconsciente so pode ser reconstruido, este e
a sentido do lugar para onde 'Freud nos leva. E do que vamos tratar
hoje, com a scgunda parte do capitulo VII sabre a regressao.



A coalescencia de pelo menos duas series de motiva<;6es e
necessaria para a produ<;ao de qualquer forma<;ao sintomcitica. Vma
e sexual, a outra e consoante ao nome que the damos aqui, simb6-
lica - e 0 fator da fala tal como e assumido pelo sujeito. Mas a
mesma pergunta se coloca de novo - pOl' quem? pOl' que sujeito?

SR. VALABREGA: - Freud introduz pela primeira vez sua
concepriio do aparelho pSlquico a proposito do estudo da regressao.
£ pois a Traumdeutung que se devera voltar para reencontrar a pri-
meira explicariio da regressiio, que adquirira ulteriormente uma im-
pOl·tanda consideravel na teoria. Freud comera lembrando os tres
caracteres mais importantes que the foram fornecidos pelo estudo
do sonho. Primeiro, 0 sonho, na efetivariio do desejo, coloca 0 pen-
sanzento no presente. £ uma alualizariio e 0 desejo ou 0 pensamento
do desejo e, no mais das vezes, objelivado, encenado, vivenciado.
Segundo, carater quase que independente do carater precedenle e
nao menDs importante, a transformarao do pensamento do sonho
em imagens visuais e em discurso - Bildet rede.

Rede - quer dizer discurso. 0 inconsciente e 0 discurso do
outro, nao foi eu quem 0 inventou. Bildet quer dizer imaginario.

SR. VALABREGA: - Terceira noriio, que se deve a Fechner,
o lugar pSlquico do sonho diferente do lugar da representarao da
vida desperta. Segue a conslruriio do aparelho pslquico. Este apare-
lho e consliluldo por diversos sistemas, entre os quais niio se ¢ obri-
gado, diz Freud, a imaginar uma ordem espacial, porem uma orden!
de sucessiio temporal. Por conseguinte, niio se deve crer na espacia-
lidade do esquema. £ uma topica temporal. Eis 0 primeiro esquema
do aparelho. Ele e dotado de uma direriio - 0 processo pSlquico
vai sempre da extremidade P, perceptiva, a M, motora. Uma pri-
meira diferenciarao intervem logo depois. As excitaroes perceptivas
que chegam no sujeito devem deixar ai urn rastro, uma recordarao.
Ora, 0 sistema P, percepriio, nao tern memoria nenhuma. £ preciso,
pois, diferenciar um sistema R do sistema P. Quando houve simul-
taneidade de perceproes, havera conexao simultanea dos rastros -
e 0 fenomeno da associariio. Mas existem Glltras conexoes afora
a conexiio associativa. Sera, pois, necessario admitir varios siS'-

temas R - Rj, R~, Ra,3U elc. Seria viio, diz Freud, ten tar fixar-lhes
o ntlmero e ate mqmo querer lentar. Vejam 0 esquema seguinle.

/
o tcxto e realmcntc muito picantc - 0 primeiro destes .li.l-

temas R fixara a associariio por simultaneidade; nos sistemas nUlis
afaslados, esla mesma materia de excitariio vai ser ordenada segundo
modos diferentes de enconlro, de maneira que, por exemplo, estes
sistenws posteriores representem relaroes de semelhanra, ou outras.
Estamos entrando na dialetica do mesmo e do outro, do urn e do
multiplo. Voces podem inscrir ai 0 Parmenides todo. E Freud acres-
centa - Seria, evidentemente, ocioso querer indicar com pa/avras a
significariio psiquica de semelhante sistema. Freud se da conta da
vaidade que haveria em ten tar recriar todas as categorias da lingua-
gem esquematizando as diferentes maneiras nas quais se organizam
os elementos, concebidos atomisticamente, da realidade. 0 esquema
espacial das conexoes conceituais seria apenas uma duplica<;ao das
exigencias do jogo do pensamento, no sentido mais gera!. Ve-sc que
Freud abandona, e que seu esquema nao tem mais utilidade, a nao
ser a de indicar-nos que ali onde houver rela<;ao de linguagcm, C

.. preciso quc haja 0 substrato de um aparelho neuronico determinado.
Freud se da conta de que Ihe e suficiente indicar a neccssidade de
uma serie de sistemas, scm quercr especifica-Ios um a um. A tran-
qiiilidade com a qual abandona esta tarefa, a qual vecm-se outros,
mais ingenuos, consagrarem-se, e, por si s6, um ensinamento.

Tomemos a frase seguinte -;- Sua caraclerlslica seria 0 eSlreita-
mento de suas relaroes com as materias-primas da recordar;iio, ou
seja, se quisermos evocar uma teoria mais profunda, as degradaroes
da resistcncia no senlida clestes elementos. Degraclar;oes da resist en-



cia n,lo e a traduc;ao exata. Ai, algo nos detem. 0 que significaneste
!livcl a noc;ao de resistencia? Aonde vai ela situar-se neste esquema?

SR. VALABREGA: - Como se pode ver no trecho que 0

Sr. Lawn acaba de comentar, hd uma critiea do associationismo.
Para Freud, a associafiio e uma conexao entre outras, e e por isto
que Jui I'arios sistemas.

f: exato. Se ele precisa supor estes and ares todos, e que ele
passa implicitamente do associacionismo aquilo que nele e irredu-
livel, visto que a categoria da semelhanc;a e a primeira categoria
dialCtica.

SR. VALABREGA: - As recordar;oes R1,' R;:!, etc., sao por
natureza inconscientes. Podem tornar-se conscientes. Mas, no en-
tanto, e preciso notar que elas nao pdssuem nenhuma qualiclade
sellsirel comparavel as percepr;oes. Elas permanecem distintas des-
tas ultima.I'. Ate aqui, nao levamos 0 sonho e a sua psicologia em
cO!lla no esquema. A formafao do sonho s6 pode ser explicada por
dum instGneias fundamentais - a instiincia criticante e a instanew
aiticada. A instuncia criticante proibe 0 aeesso a conscieneia e se
encontra, desta feita, na mais estreita relafao com esta consciencw.
[; ao coloear no seu esquema estas duas instiincias, criticante e cri-
ticada, que Freud chega ao esquema seguinte. 0 pre-consciente deve
ser considerado como 0 ultimo dos sistemas, ele se acha situado na
extremidade motora. Posso enganar-me, mas parece-me que se enten-
deria melhor 0 esquema se, ao inves de faze-lo paralelepipedico, 0

jizesse circular, a fim de poder conseguir juntar M com P, quando os
fcnomenos pre-eonscientesse tornam conscientes.

o senhor esui pando ai em destaque 0 problema que, imagino,
wdo lei tor de boa fe ja se colocou ha muito tempo. Freud reconhece
aqui que a sistema da percepc;ao-consciencia, Wahrnemung-Bewusst-
seill, que reencontramos na ultima t6pica e, em determinados mo-
mentos da exposic;ao de Freud, como sendo 0 nucleo do eu, sup6e
uma unidade. Digo de passagem, com este ultimo estado do pensa-
nH:llto de Freud, que e comumente aceito, nao nos vamos contentar.

o repara de Valabrega vale pOl' si s6, independentemente da
tentativa de soluc;ao que ele prap6e. Freud nos descreve como uma
unidade t6pica algo que esta descomposto nas duas pontas. Deixe-

mos, por enquanto, a questao aberta. Para explicar 0 pr6prio fun-
ciollamento de s~u esquema, Freud nos lembra que os processos de
elaborac;ao que VaG do inconsciente para 0 pre-consciente devem
normalmente dar na consciencia - a propria denominac;ao destes
sistemas implica est a orientac;:ao ern direc;:ao a consciencia. 0 que
esta no inconsciente se acha separado da consciencia, mas pode
chegar la atraves do estadio previo do pre-consciente. Ora, a neces-
sidade de seu esquema obriga Freud a situar este sistema da cons-
ciencia justo antes da possibilidade do ato, antes da saida motora,
portanto ern M. Porem todas as premissas que determinavam a fa-
bricac;:ao de seu esquema neurologico obrigavam-no a admitir que
a percepc;:ao se produz bem antes de qualquer especie de incons-
ciente, no nivel da entrada em contato com 0 mundo exterior, com
o Umwelt, ou seja, na outra ponta do esquema. Por conseguinte,
a maneira pela qual 0 esquema estaconstruido tem a singularidade
de representar como dissociados, nos dais pontos terminais da cir-
culac;:ao arientada da elaborac;:ao psiquica, 0 avesso e a direito de
uma mesma func;ao, isto e, a percepc;:ao e a consciencia. Esta difi-
culdade nao pode, de modo algum, ser atribuida a uma ilusao qual-
quer a que estariamos submetidos pela espacializac;:ao, ela e interna
a propria construc;:ao do esquema.

o esquema perceptivo e uma especie de camada sensivel, sen-
sivel no sentido de foto-sensivel. Num outro texto, Freud apresenta
este aparelhinbo bem conhecido, este quadro de lousa com praprie-
dades especiais de adesividade sobre 0 qual repousa um papel trans-
parente. 0 lapis e uma mera ponta que, ao trac;:ar alguns sinais no
papel transparente, determina cada vez uma aderencia momentiinea
e local do papel com a lousa par baixo. Par conseguinte, a trac;:ado
aparece na superficie, escuro em fundo claro ou claro em fundo
escura, e permanece inscrito nesta superficie enquanto voces nao
separarem a folha do fundo, 0 que provoca a desaparecimento do
trac;ado, a papel tornando-se novamente virgem cad a vez que a
aderencia e retirada. f: alga desse genera que Freud exige de sua
primeira camada perceptiva. :E preciso supaI' qu.e a neuronio per-
ceptivo, sendo materia sensivel, pode sempre mterceptar alguma
percepc;:ao. Porem aqui permanece sempr~ algum rastro _na I~usa
daquilo que foi, num dado momenta, escnto, mesmo se nao estlvcr
mais visivel. Ela conserva aquilo que uma vez foi percebido, cn-
quanta que a que esta na superficie torna-se virgem.



Assirn C 0 esquema logico, e nada nos indica que nao tenha
fundamento no funcionamento concreto do apareUlO psfquico, 0 que
toma necessario que 0 sistema perceptivo seja dado de saida.

:t assim que vamos dar nesta singular dissocia~ao local entre
percep~ao e memoria. Do ponto de vista do aparelho nervoso e
precise distinguir 0 nivel da acumula~ao mnesica do nivel da aquisi-
~ao perceptiva, 0 que, do ponto de vista da imagina~ao de uma
maquina, e. perfeitamente correto. Mas, entao, encontramo-nos dian-
te desta segunda difieuldade para a qual Valabrega e eu chamamos
a aten~ao de voces.

Tudo na expcriencia indica que 0 sistema da consciencia deve
encontrar-se no mais extrema ponto oposto desta sucessao de
camadas. Isto nos e necessario admitir para pensar 0 funciona-
mento efetivo do aparelho psiquico. Temos mais uma vez a suspeita
de que existe af algo que nao csta born, que existe a mesma difi-
culdade que, no primeiro esquema, se expressava no seguinte -:- 0

sistema <p, complemento do circuito estfmu!o-resposta, e 0 sistema 'ljJ,

S6 achavam em dois pIanos diferentes. Quanto ao sistema w, que
funcionava segundo outros princfpios energeticos, ele representava
o sistema da percep~ao e assegurava a fun~ao da tomada de cons-
ciencia. 0 sujeito recebia por af informa~6es qualitativas, que 0 sis-
tema 'V, regulador dos investimentos no aparelho nervoso, nao Ihe
podia fomecer. 0 primeiro esquema representava, pois, a percepc;ao
e a consciencia numa so extremidade do aparelho, unidas entre
elas como experimentalmente 0 sao .. 0 segundo esquema multiplica
as dificuldades do primeiro ao dissociar 0 lugar do sistema per-
ceptivo daquele do sistema da consciencia.

SR. V ALABREGA: - Seria preciso que se pudesse estabele-
cer uma conexao. qualquer, nao sei como.

o senhor propos uma solu~ao.

SR. V ALABREGA:· - Nao, nao e uma solurao. Numa nota
curtlssima onde ele assimila Pee, Freud fala do desenrolamento
linear do esquema. Se quisesse fazer um esquema circular, ele 0

teria feito. E preciso esperar uma outra topica para enxergar claro
af. Bem, abandonemos este problema para chegarmos ao inco/tS-
ciente, sistema siluado mais para Iras, que nao pode ter acesso a
consciencia a nao ser passando pelo pre-consciente .. A consciencia
e um sistema que vem depois do pre-consciente. Reenconlra-se aqui

este paradoxo de estar 0 sistema da consciencia aberto, ao mesmo
tempo, para 0 !ado da percepriio, por onde chega a excitQ{:Qo,e
para a extremidade molora, da qual 0 sistema mais proximo e 0 sis-
(ema pre-consciente. No caso do sonho~ a excita~ao inferna tende
a passar pelo pre-eonsciente, como retransmissor, para se tornar
conscienle, mas efa nao pode, porque a censura the proibe esi(i via
durante a rigifia. Como e.\plicar a alucina~iio, a sonho alucinatorio?
Segundo Freud, 0 llnico meio de sair-se desta e admitindo que a
excilariio, ao inves de se transmitir normalmente para a extremidade
mOlora, segue lima via relrograda. Eis a regressiio.

Vejo que, hoje, a aten~ao da assistencia para coisas no entanto
simples esta urn tanto quanta ondulante. Encontramo-nos diante
desta singular contradi~ao - nao sei se e preciso chama-Ia de diaIe-
tica - que quanto menos voces entendem melhor escutam. Pois
freqlicntemente lhes digo coisas assaz dificeis e os vejo suspensos
aos meus labios, e depois fico sabendo que alguns nao entenderam.
Por outro lado, quando se Ihes diz coisas muito simples, quase que
conhecidas demais, voces ficam menos suspensos. :t urn reparo que
fa~o de passagem, que tern seu interesse' como qualquer observa~ao
concreta. Entrego isto a medita~ao de voces.

f: preciso, pois, que eu retome as coisas.
A primeira vez que a no~ao de regressao intervem, esta estri-

tamente ligada a uma particularidade do esquema, cujo paradoxo
Ihes mostrei ha pouco.

Se conseguissemos fomentar urn esquema mais coerente que
cste, que se acha diante dos olhos de voces, onde' 0 sistema per-.
ce~ao-consciencia nao cstivesse nesta posi~ao paradoxal com rela~ao
ao aparelho e ao funcionamento em sentido unico, nao precisarfa-
mos nem um pouco da n~ao de regressao. £, unicamente, por seu
esquema ser feito assim que, para explicar a qualidade alucinatoria
da experiencia do sonho, Freud tern de admitir nao tanto uma re-
grcssao mas antes urn sentido regrediente da Gircula~ao quantitativa
que se expressa pelo processo excita~ao-descarga. Este sentido C
chamado de regrediente em oposi~ao ao sentido progrediente do
funcionamento normal, desperto, do aparelho psfquico.



Eis ai algo que podemos, no entanto, suspeitar de que haja
caduca do, ja que tudo isto so depende da construgao de um es-
quema que, em si proprio, ja se apresenta como paradoxal. Assi-
nalem isto de passagem, que talvez nos permitira trazer alguma luz
sabre a maneira pela qual 0 term a de regressao foi em seguida
empregado, com uma multiplicidade de sentidos que nao deixa de
apresentar uma certa ambigiiidade.

Ele aparece primeiro como regressao topica - em determina-
dos casos, 0 que se opera no aparelho nervoso deve caminhar em
sentido contrario, ou seja, nao em diregao a descarga, mas sim em
dire<;ao a mobiliza<;ao do sistema de recordagoes, que constitui 0

sistema inconsciente. Sao os aspectos do sonho que tern de ser ex-
plicados - que, alias, so se pode chamar de sensoriais de maneira
metaforica -, sua figura<;ao, especialmente visual, seu carater alu-
cinatorio.

A primeira introdu<;ao do termo de regressao no sistema freu-
diano esta, pois, essencialmente ligada a uma das mais inexplicaveis
particularidades de seu primeiro esquema. Vamos ver se nao pode-
mos explicar melhor as coisas, de modo a tomar a regressao total-
mente inutil neste nivel.

SR. HYPPOLITE: - Sera que nilo se poderia emitir a hipo-
tese de que a ideia da regressiio seja, na obra de Freud, primeira
com rela{:iio ao esquema? De que haja uma segunda inten{:ao da
regressiio?

E este 0 interesse de nossa maneira de proceder, lembrar-nos
que a esquema que estamos estudando agora estc'i em continuidade
com urn outro - igualmente construido a partir da experiencia
particular de Freud, a das neuroses, que anima desde 0 inkio seu
esfargo tea rico - onde nao hc'i rastro da nogao de regressao. La
nao se precisa nem urn pouco da regressao pam explicar a sonho
seu carater alucinatorio, 0 desejo que 0 sustenta.

o esquema da Traumdeutung so tern esta forma porque 0 da
Entwurf tinha aquela que representei varias vezes no quadro. E e
na medida em que 0 esquema tern esta forma que Freud fala de
retorno para tras no plano topico, de corrente nervosa que 'torna
a subir.

Rei coisas que van num sentido regrediente em rela<;ao ao es-
quema. Para poder dar conta dista, dado 0 jeito pelo qual seu

esquema est{l construido, Freud c tOl'gadoa langar-se em constru·
<;6es suplementa/es. E-lhe preciso admitir que, por exemplo, 0 que
se produz no sonho c uma suspensao da corrente progrediente,
pois se a corrente progrediente passasse sempre na mesma veloci-
dade nao poderia ocorrer urn movimento inverso. A no<;ao de regres-
sac propoe dificuldades suficientes para se vcr que Freud so e
for<;a~o a admiti-Ia porque Ihe e prcciso explicar como podem
ocorrer coisas que vao, cfetivamentc, no scntido regrediente com
rela<;iio ao esquema:

Nao e de modo algum da regressao que ele parte. Ele e coagido
a introduzi-Ia porque concebe a fungao da percep<;ao na economia
psiquica como algo de primario, nao composto, elementar. Para
ele, 0 organismo e, antes de mais nada, imprcssionavel, a impressao
e elementar, e e como tal que entra em jogo no que se passa no nivel
sintomatico.

E ai que esta 0 problema todo - sera que aquila que se da
no nivel dos fenomenos de consciencia pode ser de algum modo
assimilado, pura e simplesmente, aos fen6menos elementares da per-
cepgao? 0 que se pode dizer em favor de Freud e que, neste nivel
ingenuo - nao nos esquec;amos de que isto foi construido ha cin-
qiienta anos -, ele nao elude a dificuldade da existencia como 'tal
da consciencia.

As constru<;6es de Freud perderam Illuito de seu interesse para
nos com 0 passar do tempo, ou seja, com a difusao do pensamento
behaviorista. Quero fazer-Ihes notar de passagem que, com relagao
ao que Freud tenta fazer, a pensamento behaviorista e uma pura e
simples 'escamoteagao. Claro, dizem os behavioristas, a consciencia
coloca problemas. Vamos resolver a questao descrevendo fenome-
nos sem nqnca kvar em contaque ela existe como tal. La oode ela
e cvidentemente operante, e apenas uma etapa, nao falel~lOs dela.
Freud nao cisma em climinar a dificuldade de colocar a consciencia
como instancia especial no conjunto do processo e, no final das
contas, ele consegue maneja-Ia sem entiftd.-la, sem coisifica-Ia:

Voltemos ao primeiro esquema de Freud. Ele parte de um sis-
tema nervoso compost,o de neur6nios interconectados, de um apare-
Ihv '!Jque e constituido, no neuro-eixo, pelo con junto das fibras de
associagaa. Como e que se estabelcce a circulagao que representa a
soma destas experiencias? Como e que se efetua a passagem, at raves
da barreira sinaptica? Como e que se modifica a trilhagem? 11 Freud,
entao, so se interessa pela quantidade neur6nica que circula IIlIS



fibras. A trilhagem depende do nive! energetico do sistema. Ra uma
regula~ao homeostatica, com varia~5es que sac devidas ao fato de
que divcrsos limiares, divers as regras de homeostase, sac possiveis,
conforme 0 sistema esteja em estado de vigilia, de sono, etc. Pois
bem, 0 que e que ocorre neste sistema? Ocorre 0 que Freud chama
de a/ucinor;iio.

o sistema nervoso recebe excitac;5es que provem do organismo,
d'a prcssao das precis5es. Ocorrem entao certas expcriencias. Tal
como a concepc;ao ordinaria da aprendizagem requer, as primeiras
detcrminam as outras. Cada vez que a mesma pulsao torna a se pro-
duzir, os circuitos associados as primciras experiencias, que foram
registradas, cspertam-se. Os sinais interiores, os neuronios, que
acenderam quando 0 organismo entrou em movimento pela primeira
vez sob a pressao da precisao, tornam a acender. Nesta concepc;ao
cstritamente alucinat6ria da entrada em jogo das precis5es, de onde
sai a ideia de processo primario, e normal que 0 organismo psiquico,
pelo fato de ele tel' sido, de cel'ta maneira, satisfeito nas primeiras
experiencias confusas ligadas a sua primeira precisao, alucina sua
segunda satisfac;ao.

Isto implica, reparem, uma identificac;ao entre 0 fenomeno fi-
sico, que ocorre no neuronio, e aquilo que e seu avesso epifeno-
menal, isto e, 0 que 0 sujeito percebe. f: da ordem do paralelismo
psico-fisico. f: preciso chamar as coisas pelo nome. Se Freud chama
isso de a/ucinar;iio, e que ele coloca a percepC;ao autentica em outro
lugar. Esta alucinac;ao e simplesmente, segundo a definic;ao entao
vigente na ciencia, uma falsa percepc;ao, assim como se pode definir
nu mcsma cpoca a perccpc;ao como sendo uma alucinac;ao ver-
dadcira.

o retorno de uma preeisao acarreta a alucinac;ao de sua satis-
fac;ao, toda a constru<;ao do primeiro esquema repousa em cima
disto. No entanto, como e que 0 ser vivo conseguc mesmo assim
n,10 cair em armadilhas biologicamente graves? f: preciso, necessa-
riamente,que suponhamos urn mecanismo de regulac;ao, de adapta-
c;ao ao real, que permita ao organismo referir a alucinac;ao, quc
surge cspontaneamente do funcionamento primario do sistema '\',
aquilo que ocotre no nivel dos aparelhos perceptivos. Algo deve,
pois, constit·uir-se a medida das experiencias, algo que diminua 0

investimento quantitativo no ponto sensivel da incidencia da preci-
sao. Estc algo, Freud 0 situa no aparelho '\' e denomina isto urn ego.

Como se efetua a regulac;ao? Freud a explica pOl' intermedio
do processo de derivac;ao. 0 que e quantitativo esta sempre sujeito
a difundir-se. Ra uma via inicialmente trac;ada, uma via trilhada 11

pela experiencia primeira, e que corresponde a uma quantidade
neuronica dada. Esta quantidade, 0 ego intervem para faze-l a pas-
sar, ao inves de uma, pOl' diversas vias ao mesmo tempo. Desta
feita, 0 nivel do que passou pela via trilhada estara suficientemenk
rebaixado para ser submetido, com sueesso, ao exame comparativo
com 0 que ocorre paralelamente no nivel perceptivo.

Voces vecm as hip6teses que isto tudo sup6e - e preciso
tantas, e muitas delas estao fora de alcance para podercm ser con-
firmadas. Eis 0 carater urn pouco decepcionante destas construc;5es.
Mas nao estamos aqui para julgar da sua qualidade como tal
valem pela elaborac;ao que elas levaram Freud a fazer.

o ego e, neste esquema, 0 aparelho regulador de todas as
experiencias de eomparac;ao entre as alucinac;5es do sistema '\' e
aquilo que ocorre de adaptado a realidade no nivel do sistema co.
Ele traz de volta 0 acendimento dos neuronios ja trilhados num nivel
energetico extremamente baixo para que as distin<;6es possam ser
feitas pOl' intermedio do sistema co, onde as car gas sac muito fracas.
Fac;o-Ihes notal' que 0 ego nao esta no nivel do aparelho perceptual.
Ele esta dentro do pr6prio sistema ,\" ele esta no amago do apare-
Iho psiquico. E nestes mesmos lugares que os processos primarios e
secundarios passam. De fato, 0 ego e 0 aparelho 'tV sac a mesma
coisa - 0 ego e 0 nucleus, e assim que Freud se expressa, 0 nuc1eo
deste aparelho.

Eis 0 que vai contra sua hip6tese de agora h:i pouco. Nao c
uma ideia pre-formada que impoe, para Freud, a biparti<;ao do sis-
tema do ego em percepc;ao e consciencia, situadas tao paradoxal-
mente em seu esquema da Traumdeutung - era mais comodo no
primeiro esquema. E pOl' que sera que parece necessario que seja
assim no segundo esquema? E que 0 segundo esquema nao recobre
nem urn pouco 0 primeiro. f: um esquema temporal, que tenta fi-
gural' a ordem na qual as coisas se produzem. E e notave] que Freud
encontre esta dificuldade no momenta em que ele introduz a dimen-
sac temporal.

Deixo aberta esta questao. Conclua, Valabrega, com 0 que 0

senhor possa tel' a dizer.



SR. VALABREGA: - A regressiio permanece para Freud um
fenomeno inexplic6vel do ponto de vista topico. £ com ista que se
poderia concluir.

Se quiser. Se, hoje, tivessemos feito apenas isto, mostrar-lbes·
que em seu texto Freud permanece tao emb~rac;:ado com a regressao
quanto um peixe com uma mac;:a, ja nao terfamos perdido nosso
tempo. Nao havia a menor nccessidade de faze-la intervir para ex-
plicar a carater fundamental mente alucinat6ria do processo primario,
posto que ele ja distinguiu, no nivel do primeiro esquema, os pro-
cessos primario c secundario. Ele introduz a regressao a partir do
momenta em que 0 que salienta sac fatores temparais. Da mesma
feita, ele e obrigado a admiti-Ia tambem no plano t6pico, ou seja,
espacial, onde cia sob rev em como que desaprumada. Ela permanece
paradoxal e, ate certa ponto, antinomica e inexplicavel. Eis 0 que
se tratava aqui de colocar em destaque. Estamos, pois, ainda meditando sobre 0 sentido das diversas

concepc;:6es que Freud forjou acerca do aparelho psiquica. Este tra-
balbo, ao qual ele foi dando prosseguimenta no decurso de toda a
sua obra, respondia. para cle, a uma exigcncia de coerencia interna.
Ele foi a primeiro c, por muito tempo, 0 unico que ai tentou orien-
tar-se, e prosseguiu em seu esforc;:o atraves das modificac;:6es de
teoria e tecnica, que propunham aqucles que 0 seguiam, ou seja, a
comunidadc analitica.

f: um fato que a difieil questiio da regressiio, com a qual con-
frontavamo-nos da ultima vez, foi inicialmente engendrada pcbs
proprias necessidades do esquema. f: preeiso ler as cartas a Fliess
para saber 0 quanta este trabalho foi para Freud de dificil engen-
drac;:ao. E, obter esquemas rigorosos e para cle uma exigencia 4ue lbe
vai no Intimo. Ora, fazer uma hipotese sobre a quantidade nao deixa
de ter repcrcussao sobre a noc;:ao de qualidade. E nao creio que uma
e outra sejam exatamente compativeis. Freud preferiu uma a outra
por determinadas comodidades de formulac;:ao, mas e a uma relativa
simplificac;:ao do primeiro esquema que ele deve as dificuldades do
segundo, isto e, esta dissociac;ao da percepc;:ao e da consciencia que
o obriga a introduzir a hip6tese de uma regressao para dar conta
do canlter figurativo, ou seja, imaginario, daquilo que se produz
no sonho.

f: evidente que se 0 termo imaginario tivcsse padido ser em-
pregado desdc aquela cpoca, tcria removido muitas contradic;:6es. Ma~
este carater figurativo e concebido aqui como participando do pcr-

Veremos, em scguida, como se deve manejar a no<;ao de re-
gressao quando Freud a utiliza no rcgistro genetica a proposito do
desenvolvimento do organismo.



ccptivo e 0 visual e promovido par Frcud como eqiiivalente do
paceptual. Fica claro que a esquema, tal como esta construfdQ na
Trallmdeutung, conduz necessariamente a propor, desde 0 nive! to-
pica, uma hipotese como esta - porque a estado de sonho nao
permite aos process as de prosseguirem normal mente ate a descarga
motora C que 0 processo do influxo intencional volta para tras e ha
o aparecimento de seu carater imajado.~o As coisas podem"ir na
Jirc~ao invasa - eis 0 sentido do termo de regressao no ponto
c 111 que estamos.

Aqui esta a primeira formula<;ao urn tanto firme desta no<;ao
que sera admitida mais tarde, de maneira analoga, tanto no plano
formal como no plano genetico. A ideia da regressao do indivfduo
para os primciros estadios de seu deserivolvimento domina, como
VOCl:S sabem, muitas de nossas concepc;6es sobre a neurose assim
como sobre 0 tratamcnto. A entrada. em jogo desta no<;ao, que agora
parece tao familiar, nao e, como voces se deram conta, assim Hio
6bvia.

Para facilitar-lhes agora a passagem deste esquema do aparelho
psiquico para aquele implicado no desenvolvimento ulterior do pen-
samento de Freud, nomeadamente, para aquele que esta centrado
na teoria do narcisismo, vou propor-lhes hoje umapequena ex-
paiencia.

o sonho inicial, a sonho dos sonhos, 0 sonho decifrado de modo
inaugural, e para Freud a da inje<;ao de. Irma. Deste sonho ele faz
uma analise tao exaustiva quanto possivel, a que volta com muita
freqiiencia na propria Traumdeutung, cad a vez que precisa de um
ponto de apoio, c, em particular extensamente, quando introduz a
Iloc;ao de condensa~ao.

Pais bem, vamos retomar este sonho com nosso ponto de vista
atual. Estamos aqui no nosso direito, com a condi<;ao de nao que-
rermos fazcr Freud dizer, e!e que se acha apenas na primeira etapa
de seu pensamento, aquilo que esta na ultima, com a condi<;ao de
nao tentarmos fazer concordar estas etapas umas com as outras,
como nos der na telha.

Encontra-se, de autoria de Hartmann, esta confissao assaz can-
dida, segundo a qual as concepc;6es de Freud nao concord am, no

final das contas, assim tao bem entre si, e que precisam ser sincro-
nizadas. Sao jijstamente os efeitos desta sincroniza<;ao do pensamento
de Freud que tornam necessaria uma volta aos textos. Na verdade,
ela parece-me ter uma lastimavel ressonfmcia de urn botar nos eixos.
Para nos, nao se trata de sincronizar as diferentes etapas do pensa-
mento de Freud, nem sequer de pO-las em concordfmcia. Trata-se
de ver a que dificufdade unica e constante respondia 0 progresso
deste pensamento, constitufdo pelas contradi<;6es de suas diferentcs
etapas. Trata-se, atraves da sucessao de antinomias que este pensa-
mento continua nos apresentando, dentro de cada uma dcstas etapas
e entre si, de defrontarmo-nos com 0 que constitui, propriamente, 0

objeto de nossa experiencia.
Nao sou 0 unico, entre as pessoas que dcsempenham a func;ao

de ensinar a analise e formar analistas, a tel' tido a ideia de retomar
o sonho da inje<;ao de Irma. E, em particular, 0 caso de um homem
que se chama Erikson e que se qualifica a si mesmo como adepto da
escola culturalista - que fa<;a born proveito. Este tal de cUlturalismo
consiste em salientar, na analise, aquilo que, em cada caso, diz res-
peito ao contexto cultural no qual 0 sujeito esta imerso. Este aspecto
nao foi certamcnte desconhecido ate agora - que eu saiba nem
Freud nem aqueles que podem qualificar-se como especificamentc
freudianos jamais 0 negligenciaram. A questao e de saber se se deve
conceder a estc elemento uma importfmcia prevalente na constitui-
<;ao do sujeito. Deixemos, por hora, de lade a discussao teorica que
isto pode levan tar, e vejamos no que isto vai dar. '

A respeito do sonho da inje<;ao de Irma, isto vai dar em certos
reparos que tentarei apontar-lhes a medida em que os for encon-
tl'ando na re-analise que tentarei efetuar hoje. Fical'ao admirados ao
ver que este culturalismo converge, de maneira bastante singular,
para urn psicologismo que consiste em entender 0 texto analitico
inteiro elll fun<;ao das diferentes etapas do desenvolvimento do ego.
Veem voces que nao foi 0 mere desejo de zombar de sua sincroni-
za<;ao que me fez nomear Hartmann.

Este sonho da injec;ao de Irma vai-se, pois, procurar situa-Iv
como sendo uma etapa do desenvolvimento do ego de Freud, eR~)
que tern direito a urn respeito particular por ser 0 de urn grande
criador, num momenta eminente de sua capacidade criadora. Na
verdade, nao se pode dizer que seja urn falso ideal. Claro que t('nl
de haver uma psicologia do criador. Porem sera que e esta a lic;fio



que 1<.:moSu~ tirar da experiencia fr~udiana e, mais especificamente,
~.::a formos examinar com uma lupa, daquilo que acontece no sonho
un inje~ao de Irma?

Se este ponto de vista e verdadeiro, tcmos de abandonar a n~ao
q u.:: Illes afirmo ser a essencia da descoberta freudiana, 0 descentra-
mento do sujeito com rela~ao ao ego, e voltar a no~ao de que tudo
s.:: centra no desenvolvimcnto tipico do ego. Existe ai uma alterna-
tiva sem media~ao - se isto e verdade, tudo 0 que digo e falso.

Se bem que, se 0 que eu disser for falso, torna-se extrernarnente
uiiicil Ier 0 mais minimo texto de Freud entendendo alguma coisa,
Vamos tirar a prova disto no sonho da inje~ao de Irma.

Por que sera que Freud da uma tamanha imporHincia a este
sonho? A primeira vista pode parecer surpreendente. 0 que sera,
pois, que Freud obtcm da analise deste sonho? Esta verdade que ele
<:stubelece como prirncira, - 0 sonho e sempre realiza~ao de urn
d.::s~jo, de um voto.

Vou lcr-Ihes 0 conteudo do sonho, esperando que isto bastani
p~lru evocar-Ihes a an{llise que the esta vinculada.

Um grande hall - muitos convidados que recebemos. Entre
elI'S, Irma, que levo imediatamente para um lado, como se josse
[.iara responder a sua carta e repreende-la par nao haver ainda aceito
(j "solu[.ilo". Digo-Ihe: "Se voce ainda sente dares, e realmente
a/lellUS por sua culpa." Ela responde: "Se V!Jce soubesse as do res que
.Iimo fW garganta, no estomago e na barriga, isso me sujoca." Fico
w/lt'drontac!o e OlllO para ela. Ela pareee palida e inchada. Penso:
a/inal, deixei escapar, entao, alguma coisa orgclllica. Leva-a ate a
janela e examino-Ihe a garganta. Ela se mostra um tanto quanto
rccalcirrantc como as mlliheres que usam dentadura postira. Penso
cumigo me smo: no entanlo, ela nao precisa disso. Entao, ela abre
hem a boca e descllbro, a direita, uma grande nwncha branca, e em
UlUro lugar aviSIO extensas erostas cinza-esbranquiradas sobre ex-
traordinririas eslrllluras crespas que evi(ientemente sao modeladas
nos cornetos do nariz. Chamo depressa 0 dOlitor M., que repele 0

name c conjirma ... 0 dOlilor M. lem uma aparencia muito dije-
renle da coslllmeira; ele esla muito palido, c/audica e tem 0 queixo
esciJnhoado. Meu amigo Otto tambem estri agora ao lado dela e 0

wnigo Leopoldo a percule por cima do corpele e diz: "Ela tem uma
m{/tidez embaixo a esquerda." Indica lambbn lima regiiio injilrrada
da pele, no ombro esquerdo (0 que noto, como ele, apesar da rou-

pa) ... M. diz: "Nuo hei duvida) e Ulna injeq:ao, mas nao lem im-
ponancia; sobr,evirei a disenleria e a toxina sera eliminada ... " Sa-
bemos tambem direlamenle de onde prm'em a injeq:ao. Meu amigo
Otto dell-lhe, mlo faz muilO lempo, quando cia nuo eslava sCf/tindo-
se bem, mna injerelo com 11111 preparado de prop iI, propileno ... cicido
propitmico ... trimctilamina (cllja jormula vejo dianle de mim, em
negrito) ... Nao se jazem injeroe.\· desta nalllreza lelD lel'ianamenle ...
Provavclmente a seringa nao estava limpa.:l.-'

Irma e uma doente amiga da familia de Freud. Este ultimo sc
<lcha, po is, em rela<;ao a ela nesta situa~ao delicacla, scmpre a eVltar,
em que se cncontra 0 analista que trata algucm da rocla de seus co-
nhecidos. Estamos muito mais preveniclos do que Freud cstava.
naquelc estadio pre-hist6rico till analise, acerca c1as dificuldadcs.
neste casa, de uma contra-transferencia.

E efetivamente 0 que ocone. Freud tem grandes dificulclades
com Irma. Como elc nos assinala nas associa~6cs do sonho, naquela
altura ele ainda continua pcnsando que, quando 0 scnticlo incons-
ciente do conflito fundamental da neurose e descoberto, basta pro-
p6-lo ao sujeito, que 0 aceita ou nao. Se nao aceita, a culpa e dele,
e um feio, urn malvado, urn mau paciente. Quando ele e born
pacicntc. aeeita, e tudo corre bem. Nao estou for<;ando nada - ha
as bons e os maus pacientes.

Freud nos relata cst a no~ao com um humorismo proxImo cia
ironia, um tanto sumaria, com a qual estou tratando este assunto.
Diz clc que pode bendizer os ceus por ter tido semelhante conccp~ao
l1a epoca, porque isto the permitiu viver.

Logo, acha-se ele em grandes difieuldades com Irma, que est{t
certarncnte melhor, mas que conserva certos sintomas e, em parti-
cular, uma propensao a vomitos. Ele acaba de interromper 0 trata-
mento, e C sell amigo Otto quem the da notkias de sua antiga
paciente.

Otto e aquelc que, outrora, salientei ser muito chegaclo a Freud,
Mas nao e um amigo intimo, no sentido em que ele estaria fumilia-
rizado com os pcnsamentos daquele que j{l e um mestre, B bOil-

pra~a, 0 Otto, trata um pouco da familia toda, quando se tCIll 1111\

resfriado, algo que nao anda muito bern, e uesempenha, Ile'[' IIII',



o papel do solteirao simpatico, benfazejo, doador de presentes. a
que nao deixa de provocar por parte de Freud certa ironia divertida.

o tal do Otto, par quem, pais, cle tern uma estima de bom
quilate, ainda que moderada, the d<i notlcias da chamada Irma, e.
diz-Ihe que, em suma cIa vai indo bem, mas nem tanto. E atraves
de suas elltona<;6es, Freud acredita perceber que 0 prezado amigo
Otto 0 desaprova um pouco ou, mais exatamente, que este ultimo
deve ter participado' das chacotas da roda dos conhecidos e, inclu-
sive, da oposi<;ao que cle encontrou a proposito deste tratamento :l,

imprudentemente empreendido em terreno onde nao e plenamente
senhor para manobrar como entende.

Freud, com efeito, tern a impressao de haver propos to a boa
solu<;ao a Irma - wswzg. Este vocabulo tem a mesma ambigUidad(;
tanto em alemao como em frances - c tanto a solu<;ao que se injeta
como a solu<;ao de urn conflito. Nisto. 0 sonho da inje<;ao de Irma
ja adquire seu sentido simb6lico.

No inicio, Freud esta muito descontente com seu amigo. t!. que
ele esta bem mais descontente ainda consigo mesmo. Chega ate a
por em duvida 0 bem-fundado desta solu~ao que ele fomece e, tal-
vez, 0 proprio principio de seu tratamento das Ileuroses.

Neste ana de 1895, ele ainda csta neste estadio experimental
em que faz suas descobertas principais, entre as quais a amilise deste
sonho continuani a the parecer tao importante que, em 1900, numa
carta a Fliess, logo apos a publica<;ao do livro em que eIe a relata,
ele vai-se 'divertir - mas seus jeitos de divertir-se nunca sao assim
tao gratuitos - imaginando que talvcz um dia se coloque a soleira
da porta da casa de campo de Bellevue onde este sonho ocorre
Aqui, no dia 24 de iutho de 1895, pela primeira vez, 0 enigma do
sonho foi desvendado por Sigmund Freud.

Portanto, '10 n~esmo tempo que descontentc, ele esta, nesta
epoca, cheio de confian<;a. Reparem que e antes da crise de 1897,
sle que encontramos rastro na carta a Fliess, durante a qual ele
havia, por uns tempos, de pensar que toda a teoria do trauma a partir
da sedu~ao, central na genese de sua concep<;ao, tinha de ser rejei-
tada, e que todo 0 seu ediffcio desmoronava. Em 1895, ele esta num
perfodo criador, aberto tanto a certeza como a d{lVida - 0 que
caracteriza todo 0 progresso da descobcrta.

a que e percebido como desaprova<;ao, atraves da voz de Otto,
e 0 pequeno choque que vai por 0 sonho em movimento.

Assillalo a voces que, ja em 1882, Freud notava numa earta a
Sua I1oiva, que, nao cram tant9 as grandes preocupa<;6es do dia que
aparl:ciam nos sonhos, porem os temas encetados e interrompidos _
como quando voces sentem como se tivessem levado um corte. 0
corte da fala impressionoll Freud precocemente, e deparamos 0 tem-
po todo com isto em suas analises da Psicopatologia da vida coti-
diana. 13 lhes falei do esquecimento do nome do autor do afresco
de Orvieto. Ai tambem se tratava de algo que, durante 0 dia, nao
sUlra completamente. .

Aqui, no entanto, esta longe de ser 0 caso. Freud se pas a tra-
balhar a noite depois do jantar, e redigiu todo urn resume a pro-
posito do caso de Irma de maneira a recolocar as coisas no lugar e
justificar, caso necessario, a condu<;ao geral do tratamento. ~

Dui, faz-se aha a noite. E este sonho.
Vou direto ao resultado. Freud considera como urn grande su-

ccsso ter podido explicar este sonho, em todos os detalhes, pelo
dcscjo de se descartar de sua responsabilidade no fracasso do trata-
menlO de Irma. t!. isto que ele faz no sonho - como artesao do
sonho - e, por vias tao diversas que, tal como nota com seu habi-
tual humorismo, isto assemelha-se muito a historia da pessoa a quem
sc repreeende por haver devolvido um caldeirao furado, e que res-
ponde 0 seguinte: primciro, ele 0 devolveu intato; segundo, 0 cal-
dcirao ja estava furado quando 0 tomou emprestado; e terceiro, nao
o tomou emprestado. Cada uma destas explica<;6es, separadamente.
scria perfcitamente valida, mas 0 conjunto nao nos pode, de maneira
alguma, satisfazer.

E assim que este sonho e concebido, diz-nos Freud. E, claro,
ai Sl: encontra a trama de tudo 0 que aparece no sonho. Mas, no
mcu cntender, a qucstao e mais esta - como e que Freud, ele que
vai mais adiante, dcsenvolver a func;ao do desejo inconscientc, con-
tcnta-se aqui, para 0 primeiro passo de sua demonstrac;ao, em apre-
sentar urn sonho inteiramente explicado pela satisfa<;ao de urn desejo
que nao sc .pode chamar de outro modo a nao ser de pre-consciente,
c at~ lllCSmo de inteiramente consciente? Freud - nao e mesmo? -
passou a noite da vespera procurando justificar-se, pondo 0 preto
no branco, tanto sobre aquilo que esta in.do bem como sobre aquilo
que nao pode ir bem.

Para estabelecer sua formula, segundo a qual urn sonho 6, 'In

todos os casos, a satisfa<;ao de urn desejo, Freud nao parece. i\. r>rj~



meira vista, tel' exigido outra coisa a nao ser a n0ltaO mais gcral
de desejo, sem preocupar-se em aprofundar 0 que e este descja,
nem sequer cm saber de onde provem - do inconsciente ou do
pre-conscien tc.

Freud, na nota que Ii da ultima vez, eoIoca a quesUio assim -
quem e este desejo inconsciente? Quem e ele, esse que e repelido e
causa horror ao sujeito? 0 que se quer dizer quando se fala de um
desejo inconsciente? Para quem sera que este desejo existe?

E ai nesse nivel que vai esclarecer-se para nos esta imcnsa sa-
tisfaltao que a solultuo, que Freud atribui ao sonho, Ihe traz. Para
atribuir-nos, nos mesmos, seu pleno sentido ao fato de este sonho
desempenhar um pape! decisivo na exposic;ao de Frcud, dcvemos
levar em conta a imporUincia que Freud Ihe conferc, tanto mais sign i-
ficativa por nos parecer paradoxa\. A prill1eira vista, poder-se-ia
dizer que 0 passo decisivo nao foi dado, ja que, no final das contas,
trata-se apenas de desejo pre-consciente. Porem, se ele considera
este sonho como 0 sonho dos sonhos, 0 sonho inicial, tipico, e que
ele tem a impressao de que deu este passo e, no prosseguimento de
sua exposic;ao, ele demonstra, ate demais, que efetivall1ente 0 deu.
Se ele tem a impressao de que 0 deu, e porque 0 deu.

Nao estou refazendo a analise do sonho de Freud depois do
proprio Freud. Seria absurdo. Assim como esta fora de cogita<;ao
analisar os autores falecidos; esta fora de cogitac;ao analisar 0 pro-
prio sonho de Freud melhor do que ele. Quando Freud interrompe
as associa<;oes, tem la suas razoes. Ele nos diz - Aqui, niio posso
dizer-lhes mais do que isto, nEw quero contar-lhes as historias de
cama e penico - ou bem - Aqui niio tenho mais vontade de COIl-

tinuar associando. Nao se trata de exegetar :l ali onde 0 proprio Freud
se interrompe, mas de tomarmos 0 conjunto do 50nho e de sua inter-
preta<;ao. Aqui, estamos numa posi<;ao diferente da de Freud.

Ha duas operac;oes - ter 0 sonho e interprcta-Io. Interpret~lf
e uma opera<;ao na qual nos intervimos. Mas RaO se esque<;am de
que, na maioria dos casos, intervimos tambem na primeira. Numa
analise nao intervimos unicamente na ll1edida em que interpretamos
o sonho do sujeito - se e que 0 interpretamos -, mas comoia
estamos, a titulo de analista, na vida do suieito, ja estamos em
seu sonho.

Lembrem-se do que eu Ihes evocava, na conferencia inaugural
desta sociedade, a respeito do simbolico, do imaginario e do real.

Tratava-se de fazer uso destas categorias sob forma de letras maius-
cuI as e minusculas.

(

is - imaginar 0 simbolo, por 0 discurso simbolico em forma
figurativa, au sej~ 0 sonho.

sl - simbolizar a imagem, fazcr uma interpretac;:ao do sonho.
Se bem que para isto scja prcciso haver uma reversao, que 0

stmbolo scja simbolizado. No meio, ha lugar para en tender 0 que
ocorre nesta dupla transforlllac;ao. E 0 que vamos ten tar fazer -
tomar 0 conjunto dcste souho c a interpretac;ao que dele d<i Freud
ever 0 que isto significa n~ ordl:m do Silllb6lico e do imaginario.

Temos a sortc de que ('ste famoso sonho, 0 qllal voces consta-
tarao de sobra quc 'so 0 manejalllos com 0 maior rcspcito, nao sc
ache, ja que se trata de um sonho, no tempo. lsso 6 simplissimo de
se notar e constitui justamente a originalidade do sonho - 0 sonho
nao csta no tempo.

Ha algo de absolutamente surpreendentc - nenhum dos autares
em questao destaca estc fato em sua pureza. 0 Sr. Erikson se apro-
xima disto, mas infelizmente seu culturalismo Mio Ihe e um instru-
mento muito cficaz. 0 tal do culturalismo 0 impelc, pretensamentc,
a colocar 0 problema do estudo do eonteudo manifesto do sonho.
o conteudo manifesto do sonho, diz-nos ele, mereceria ser recolocado
no primeiro plano. Ai, discllssao confusissima sobre esta oposic;:ao do
superficial c do profundo, da qual sempre Ihes suplico que se livrem.
Como diz Gide nos Moedeiros falsos, fliio I/(i nada mais prof undo
do que 0 superficial, porque nao ha profundo algum. Mas esta nao
e a questao.

Devc-se partir do tcxta e partir dele, como Freud 0 faz e aeon-
selha, como dt: um texto sagrado. 0 autor, 0 escriba, e apenas urn
escrevinhadbl', e vcm em segundo lugar. Os comentarios das Escri-
turas fica ram irremcdiavelmente perdidos no dia em que sc quis fazer
a psicologia de Jeremias, de Isaias, inclusive, a de Jesus Cristo. Da
mesma maneira, quando se trata de nossos pacientes, pec;o-lhes que
prestem mais aten<;ao ao texto do que a psico!ogia do autor - 6 a
orienta<;<io toda do meu ensino.

Vejamos 0 texto. 0 Sf. Erikson atribui uma grande importflncia
ao fato de, logo de inicio, Freud Jizer - recebcmos. Assim, ele St:ria
um personagem duplo - ele recebe com sua mulhcr. Trata-se tk
uma festinha esperada, de urn aniversario em que Irma, a :ll1lit'\l

da familia, deve vir. Admito, com cfeito, que 0 recebclIlos coluqlll'



Frc:ud em sua idcmtidade de chefe de familia, mas isto nao me pa-
rc(~ implicar uma grande duplicidade de sua fungao social, pois nao
s..: v~ absolulamente aparecer a prezada Frau Doktor sequer urn
minuto.

Quando Freud entra no dialogo, 0 campo visual se contrai. Ele
sc:gura Irma e cOl1le~a a reprcend€:-Ia, a invectiva-Ia - Bern que a
ell/po Ii SilO, se me ouvisse tu'do est aria melhor. Iriversamcnte, Irma
Ihc: diz - Voce nao faz idiia de como me d6i aqlli e aIi, e acola,
lJ garganta, a barriga, 0 estomago. E, em seguida, acrescenta que.
iSIO Ihe zusammenschnuren, que isso a sufoca. Este zusammenschnii-
r('l/ parc:ce-mc altamente cxpressivo.

SRA. X: - Oll/rora, tinha-se (reS Oil qualro pessoas que puxa-
1'£JI1l os cordues do corpete para apert6-/o.

Freud fica, entao, bastante impressionado, e comec;a a manifes-
tar certa prcocupa(fao. Ele a puxa para a janela e faz-lhe abrir a boca.

Tudo isso acontece, pois, sobre um fundo de discussao e de
rc:sistl:ncia - rcsistcncia nao so ao que Freud propoe, mas tambcm
ao cxamc.

Trata-sc: ai, na realidade, de resistencia do tipo resistencia fe-.
minina. Os autores passam por cima disto pondo em jogo a psico.
logia ferninina chamada vitoriana. Pois bem entendido e~ta que. as
mu!heres ja nao nos resistem mais - mulheres que reslstem, 1SS0

nao nos excita mais, e quando se trata de resistencia feminina, sac
sc:mpre estas pobres vitorianas que estao ai conceritrando as recri':
mina(foes sobre elas. t bastante divertido. Conscqiiencia do cultu-
ralismo que nao serve aqui para abrir os olhos do Sr. Erikson ..

1::, no cntanto, ao redor desta resistencia que giram as associa-
~oes de Freud. Elas poem em destaque que Irma esta longe de ser
a unica em causa, se bem que so ela aparec;a no sonho. Entre as
pcssoas que cstao sich streichen, ha duas em particular que, apesar
de scrc.~m simetricas, nao deixam de ser bastante problematicas - u.
mulher do proprio Freud que, naquele momento, como se sabe por
outros meios, esta gravida, e uma outra doente.

Conhecemos a extrema importancia do papel que sua mulher
(kscmpcnhou na vida de Freud. Tinha por ela urn apego, nao so
familiar mas conjugal altamente idealizado. No entanto, segundo.
indicam' certas nuan~~a~, parece que ela nao deixou de Ihe causar,
cm determinados pIanos instintuais, uma certa decepgao. Quanto a

doente, e, por assim dizer, a doente ideal porque nao e uma doentc
de Freud, porque e bastante bonita, e certamente mais inteligente do
que Irma, de quem tende-se urn pouco a enegrecer a facilidade de
compreensao. Apresenta tambem oatrativo de nao estar clamando
pelo auxilio de Freud, 0 que !he permite almejar que, algum dia, ela
o venha pedir. Mas, para dizer a verdade, ele nao tern la muita
esperan~a. Em suma, e num leque, que vai desde 0 interesse pro-
fissional, 0 mais puramente orientado ate todas as formas de mira-
gem imaginaria, que se apresenta aqui a mu!her e se situa a rela(fao
com Irma.

No proprio sonho, Freud mostra-se tal como e, e seu ego sc
encontra ai exatamente no nivel de seu ego vigil. Como psicotera-
peuta ele se refere de maneira direta aos sin tom as de Irma, que se
acham, sem dt:ivida, um pouco modificados em relac;:ao ao que sac
na realidacie, mas so de leve. A propria Irma esta apenas distorcida.
o que ela mostra, poderia mostra-Io igualmente caso se efetuasse urn
exame detalhado no estado de vigilia. Se Freud analisasse seus com-
portamentos, suas respostas, suas emoc;:oes, sua transferencia a cada
instante no dialogo com Irma, ele veria igualmente que por detras
de Irma se acha sua mulher,· que e amlga bastante intima, assim
como a jovem mulher sedutora que esta a dois passos c que sena
uma pacientc bem melhor que Irma.

Estamos aqui no primeiro nivel, onde 0 dialogo permanece
submetido as condi(foes da rela(fao real, na medida em que ela
mesma se acha inteiramente enviscada nas condig6es imaginarias
que a limitam e trazem dificuldades a Freud.

Isto vai muito longe. Tendo obtido que a pacicnte abrisse a
boca - e justamente disto que se trata na realidade, que ela nao
abre a boca -, 0 que ele ve no fundo, estes cometos nasais reco-
bertos por uma membrana esbranquic;ada, e urn espetaculo medonho.
Para csta poca, ha toclas as significa(foes de eqiiivalencia, todas as
condensa(foes que voces quiserem. Tudo se mescla e se associ a nesta
imagem, desde a boca ate 0 orgao sexual feminino, passando pelo
nariz - Freud, justamente antes ou logo depois, foi operado, p r
Fliess ou por outro, dos cometos nasais. Eis ai uma descoberta hor-
rivel, a carne que jamais se ve, 0 fundo das coisas, 0 avesso cia fa' '.
do rosto, os secretados 2 por cxcelencia, a carne da qual tudo ~:I i,
ate mesmo 0 intima do misterio, a carne, dado que e s fr tI ril,
informe, que sua propria forma e algo que provoca angustia. Vi. 1\\)



de nngllstia, iucntificac;ao de angllstia, ultima revelac;ao do es [sto
es iSfO, que e () mais [o!lginquo de fi, iSfO que e 0 milis ill/onne. f:
diante dessa revela<,:ao do tipo Melle, Thequel, PJwrsin, que Freud
chega ao auge de sua prccisi:io de vcr, de saber, atc entao exprcssa
no ddI1ogo do ego com 0 objeto. .

Aqui, Erikson faz UIl1rcparo que, uevu confcssar, c cxcelente -
normalmcnte um sonho que vai dar nisso ueve provocar 0 despertar.
POI' que sera que Frcud nao desperta? Porque eIc c durao.

POl' mim, tudo bem - c um dur;:LO.Entao, acrescenta Erikson,
como scu ego sc acha tolhido paca dianle dl:ste cspetaculo, este ego
regride - a sequencia tocla do relato c para nos dizer isto. Erikson
fabrica, entao, toda uma teoria dos diferentes estadios do ego, da
qual dar-Ihes-ci conhccimento. Silu brinquedinhos psicologicos, cer-
tnmentc muito instrutivos, mas que me parecem, na verdade, ir con-
tra 0 proprio cspirito da !coria freudiana. Pois, afinal, se 0 ego for
esta sucessao de cmcrgcncias, de formas, se estn dupla face do bem
e do mal, de realizac;6es e de modos de irrealizac;6es the constituir 0

tipo, vc-se malo que vem fazer aqui 0 que Freud diz em mil, dois
mil lugares de seus eseritos, que 0 eu c a soma das identificac;6es
do sujeito, com tudo 0 que possa comportar de radical mente con tin-
gente. Se me permitirem po-lo em imagens, 0 eu C como a superpo-
sic;ao dos diferentes mantos tomados elllprestado aCjuilo que chamarei
de bricabraque de sua loja de acessorios.

Voces ai, analislas, sera que podem n:almentc, com toda au-
tcnticidade, trazer-me testemunhos dl'stes soberbos desenvolvimento~
tfpicos do ego dos sujeitos? Convcrsa fiada. Conlalll··nos a maneira
pela qual sl' desenvolve suntuosamenk esta grande {lrvore, 0 homcl1l,
que atr:.Jves de sua existcnl'ia triunfa em sul'cssivas provas grac;as as
quais alcanc;a um maravilhoso equilibrjo. Uma vidabumana c algo
totalmentl' distinto! Li havia cscrito isto outrora em men discurso
sobre a psicogenese.

No momento em que Freud evita 0 despertar, sera que sc trata
ml'smo dc uma rcgrcssao do ego? 0 que vl'mos e que, a partir oeste
momento af, Freud cai fora. Ell' chama 0 professor M. para so-
cOffl~-lo porguc entregou os pontos. Mas eslc ncm par isto tem alga
de mclhor a lhc propor.

o doutor M., como Freud 0 denomina, personalidade predomi-
nante do mcio - n:io identifiquei quem Fosse -, e um cara perfci-
tamente estimave! na vida pratica. Ele certamcntc nunca prejudicou
muilu Freud, maS nem scmpre compartilha sua opiniao, e Freud nao
e homcm que admita isto facilmente.

Acha-se ai tambcm Otto e 0 companheiro Leopold, que leva a
mdhur frente ao comp:.lI1heiro Otto. Aos olhos de Freud, isso 111e
da um mcrilO consider:ivel, cell' compara ambos ao inspetor Brasig
c ao seu amigo Karl. b inspdor Brasig c um cara astuto mas que
scmprc sc engana, porque omite olhar direito as coisas. 0 compa-
nheiro Karl, que cst,) a seu ldldo, rcpara nehlS, e ao inspctor s6 lhe
resta segui-lo.

Com estc trio de palha<;os, vemos estabelecer-se em tomo de
lrminha UIll dialogo descosturado, que mais sc assemelha ao jogo
das frases interrompidas, e ate meslllo ao bem conhecido dialogo
de surdos.

Tudo isto e extremamente rico e cstou apenas resumindo. Apa-
recem associa<;6es que mostram a verdadeira significa<;ao do sonho.
Freud da-se conta de que elese acha a1 inocentado de tudo, segundo
a raciocfnio do balde furado. Os tres SaG tao ridfculos que qualquer
um pareceria um deus diantc de semelhantes maquinas de absurdo.
Estes personagens SaG todos significativos, uma vez que SaG perso-
nagcns da identifica<;ao na qual a formac;ao do ego reside.

o doutor M. corresponde a uma fun<;ao que foi capital para
Freud, a de seu meio-irmao Philippe, do qual eu lhes dizia, num
autro contexto, que era 0 personagem essencial para entender 0

comp1cxo epidiano de Freud. Se Freud foi introduzido ao Edipo de
mancira tao dccisiva para a hisr6ria da humanidade, e evidentemente
porque tinha um pai, 0 qual ja tinha, de UI11primeiro casamento,
dois filhos, Emmanuel e Philippe, de idades vizinhas, com uma di-
ferenc;a de uns tres anos, mas ja tendo, cada um, idade para ser pai
do pequeno Freud Sigmund, nascido, cle, de uma mae que tinha
cxatamente a mesma idade que 0 tal do Emmanuel. Este Emmanuel
foi para Freud 0 objcto de horror pOI' excelencia. Acreditou-se ate
que todos os horrores estivessem concentrados nele - engano, pois
Philippe ]evou tambcm sua parte. Foi cle quem mandou para
xadrel a boa vclha ama de Freud, a qual se atribui uma imp r-
tflI1cia desmedida, tendo os culturalistas querido anexar Freud, P 1I

seu intermedio, ao catolicismo.



Nao obstante, os personagens da gera<;ao intermediaria desem-
penharam urn papel consideravel. E uma forma superior que permi-
te concentrar os ataques agressivos contra 0 pai sem tocar em dema-
sia no pai simb6lico, que se acha verdadeiramente num ceu, 0 qual,
sem ser 0 da santidade, nao deixa de ter sua extrema importancia.
o pai simb6lico permanece intacto gra<;as a esta divisao das fun<;6es.

o doutor M. representa este personagem ideal constituido pela
pseudo-imagem paterna, 0 pai imaginario. Otto corresponde a este
personagem que desempenhou um papel constante na vida de Freud,
o familiar intimo e chegado que e, ao mesmo tempo, amigo e inimi-
go, que, de uma hora para outra, de amigo se torna inimigo. E Leo-
pold desempenha 0 papel do personagem util para con trap or cons-
tantemente ao personagem do amigo-inimigo, 0 do inimigo querido.

Eis pois uma triade totalmente diferente da precedente, mas
que tambem esta no sonho. A interpreta<;ao de Freud serve-nos para
entender seu sentido. Mas qual e seu papel no sonho? Ela joga com
a fala, a fala decisiva e judicativa, com a lei, com 0 que atormenta
Freud sob a forma - Sera que tenho raziio au que estou equivo-
cada? Onde esta a verdade? Qual vai ser a destino do problema?
Onde e que est au situado?

Vimos, na primeira vez, acompanhando 0 ego de Irma, tres
personagens femininos. Freud nota que ha al uma tal abundilncia
de entrecruzamento que, por fim, as coisas se amarram e chega-se a
sabe-se la que misterio.

Quando analisamos este texto, e preciso levar em conta 0

texto inteiro, inclusive as notas. Nesta ocasiao Freud evoca este
ponto das associa96es on de 0 sonho vai inscrever-se no deseonheci-
do, 0 que ele denomina umbigo do sonha.

Chegamos ao que esta por detras do trio mistico. Digo mistico
porque agora conhecemos seu sentido. As tres mulheres, as tres
irmas, os tres cofrinhos, Freud de la para ca, nos demonstrou seu
sentido. 0 ultimo termo e }Jura e simplesmente a morte.

E justamente disto que se trata. E 0 vemos ate aparecer, na
segunda parte, Ito meio da balburdia das falas. A hist6ria da mem-
brana difterica esta diretamente ligada a amea<;a, extremamente seria,
que dais anos antes, pesara sobre a vida de uma das filhas de Freud.
Freud vivenciou-a como se se tratasse de urn castigo devido a uma
impericia terapeutica que cometera ao dar urn remedio em demasia,
o sulfonal, ignorando que seu emprego continuado nao estivesse

iscnto de efeitos nocivos. Acreditou ver al 0 pre<;o paga por sua
Ealta profissional.

Na segunda parte, os tres pcrsonagens jogam entre si cstc
jogo irrisorio de ficar passando a bola a proposito destas quest6es '
fundamentais para Freud - Qual e a sentido da neurose? Qual e
a sentido do tralamento? 37 Qual e a bem-fundado de minha lera-
peulica das neuroses? Por detnls dislO ludo esta Freud que sonha,
sendo ao mcsmo tempo llIll Freud que procura a chave do s'onho.
Eis porque a chave do sonho deviY scr a mcsma coisa que a chavc
da neurose e a chave cia cura.

Assim como na primeira elapa ha urn acmc, quando emerge
a revela9ao de apocalipse do que nti se achava, ha tamb6m urn apiee
na segunda parle. Primciro de imediato, unmitelbar, como na con-
vic<;ao delirante, quando voce, de repente, sabe que quem lhe quer
mal 6 aquele ali, eles sabcm que 0 culpado e Otto. Ele deu uma in-
je<;ao. Procura-se - ... propil ... propileno ... A isto se asso-
cia a historia, lao comica, do suco de abacaxi que Otto dera na
vespera, de presente a familia. Destapou-se a garrafa, cheirava a
caxixi. Disse-se - vamos dei-la aos criados. Mas Freud, mais humano,
diz de, assinala, gentilmente: - Niio, isso tambem poderia fazer
maL a etes. Disto resulta, escrito em negrito, para al6m desta balbur-
dia das falas, como 0 Mene, Thequel e Pharsin da Biblia, a formula
da trimetilamina. Vou escrever esta formula para voces.

_______ CH
3

AZ----CH~CH:
Isto esc1arecc tudo, trimetilamina. 0 sonho nao adquire seu

selltido unicamente na pesquisa de Freud sobre 0 sentido do sonho.
Se ele pode continuar a se colocar a questao, e porque ele se per-
gunta se tudo isto esta vineulado com FJiess, 'em cujas elocubra~6es
a trimetilamimi dcscmpenha um pape! a proposito dos produtos de
decomposi<;ao das substancias sexuais. Com efeito - eu me info(-
mei - a trimetilamina 6 um produto de decomposi<;iio do e 'perm a,
e 6 isto que Ihe confere 0 seu odor anomiacal quando 0 deixam (]t;-

compor-se em contato com 0 ar. 0 sonho, que culminou lIlllU rei
meira vez, estando 0 ego ai, na imagem horrific a de que faJci, utmi



na, uma segunda vcz, no final, numa formula escrita, com seu as-
pccto Melle, Thequel, Pharsin, na muralha, para a16m daquilo que
nolo podcmos dcixar de identificar como sendo a fala, 0 rumor uni-
vcrsa I.

Tal qual um Ol'aculo, a formula nao fomece resposta alguma
ao que quer que seja. Mas a propria maneira pel a qual cIa se enun-
cia. seu caratcr enigmatico, hermetico, e justamente a resposta a
questao do scntido do sonho. Pode-se calca-la na formula islamica
- l\'iio 1/(1outro DellS seniio Deus. Nao hei outra palavra, outra so-
luc;ao ao problema de voces, senao a palavra.

Podemos dcbruc;ar-nos sobre a estrutura desta palavra, que aqul
se aprescnta sob uma forma eminentemente simb6lica, ja que 6 cons-
tituida par sinais sagradus. ----- H

e H

/ ------ H

----- H
AZ e H

~

------ H
_____ H

e. H
----- H

f: ai nestes tres que sempre encontramos, 6 af que esta, no
~onho, 0 inconsciente - aquilo que esta fora de todos os sujeitos·.
A cstrutura do sonho mostra-nos suficientemente que 0 inconsciente
nao C 0 ego do sonhador, que isso nao e Freud, 0 Freud que con-
tinua sua conversa com Irma. f: um Freud que atravessou este mo
mcnto de angustia mar em que 0 seu eu identificava-se ao todo na
sua forma mais inconstituida.~ Ele evadiu-se, no sentido literal, elc
apdou, como ele proprio 0 escrevc, para 0 congresso de todos aque-
ks que sabcm. Esvaiu-se, reabsorvido, abolido por detras dele. E,
por fim, uma outra voz tom a a palavra. Podemos ficar brincando
COIll 0 alfa e 0 omega da coisa. Mas, ainda que tivessemos N ao
inves de AZ daria na mesma piadinha - poderfamos chamar de
Nemo cste sujeito fora do sujeito que a estrutura toda do sonho
designa.

Estc sonho nos ensina, portanto, 0 segulOte - 0 que esta em
jogo na func;ao dp sonho se acha para aICm do ego, aquilo que no
sujeito e do sujeito e []~10C do SUjCltO, isto e, 0 inconscientc.

A partir dai poueo nos importa que a injec;fio feita pOl' Otto
scja com uma seringa suja. A gente pode divertir-se bastante com
esta seringa de uso familiar, que em alemao sc acompanha de totlo
tipo de rcssonfmcia fomecido em frances pelo verba gicler.;l~ Conhc-
cernos bem pOl' pequenos indicios de todo tipo, a importflOcia do
erotismo uretral ua vida de Freud. Um dia ern que estiver de boa
Iua, Ihes Illostrarci ccmo, ate uma idade avanc;ada, Freud mantevc
neste setor algo que tern nitidamente ressonancia com a lembranc;a de
sua urina~ao no quarto de seus pais - a qual Erikson atribui tanta
importancia. Ele nos faz motar que havia sem duvida alguma um pc-
niquinho c que ele nuo pode ter feito xixi no chao - Freud nao
especifica se fez no penico materno, em cima do tapete ou do assoa-
Iho. Mas isto e secundario.

o importante, e 0 sonho nos mostra isto, e que os Sll1wmas ana-
Hticos se produzem na corrente de uma fala que tenta passar. Ela
encontra semprc a dupla rcsistencia daquilo que denominaremos
hoje, por ser tarde, 0 ego do sujeito e sua imagem. bnquanto eSlas
duas interposi~6es oferecem uma resistencia suficiente, elas se ilu-
minam, se e que posso falar assim, dentro desta corrente, fosfore-
jam, fulgem.

B 0 que acontece nn primeira fase do sonho, durante a qual
Freud, no plano da resistencia, se acha brincando com sua pacieme.
~um dado rnomento, porque ele deve ter ido bastante longe, issu
cessa. Nao est a totalmente enganado, 0 Sr. Erikson, e justamcntt
porque Freud se acha tamado pOl' semelhante paixao de saber que
de vai mais aIem.

o que confere 0 verdadeiro valor inconsciente a este sonho,
'icjam quais forem suas ressonfll1cias primordiais e infantis, e a busca
da palavra, 0 enfrentamento direto com a realidade secre.ta do
soobo, a busca da significa~ao como tal. B no meio de todos os seus
confrades, no meio do consenso da republica dos que sabem - pois
se ninguem tern razao, todo rnundo tern razao, lei paradoxal C ;10

mesmo tempo tranqiiilizadora -, e no meio deste caos que se revc1:l
a Freud, neste momenta original em que nasce sua doutrina, 0 S'II-

tido do sonho que e 0 seguinte - nao ha outra palavra-chllv' do
sonho a nao ser a propria natureza do simbolico.



A natureza do simb61ico quero, tambem eu, introduzir voces
dizendo-Ihes, para que Ihes sirva de refcrencia - os simbolos nunca
tem senao a valor de simbolos.

Um limiar e trqnsposto. Apcs a primcira parte, mais carr~ga-.
da, imaginaria, crUra, no fim do sonho, aquilo que pod<£riamos dc-
nominar a mullidiio. Mas e uma multidao estruturada, como a mul-
tidao freudiana. Eis porque eu preferiria introduzir um outro termo,
que vou deixar para que meditem com todos as duplos sentidos que
comporta - a imis<;ao dos sujeitos. _

Os sujeitos entram e se intrometem - este pode ser a primeiro
scntido. 0 outro e a seguintc - um fcnomeno inconsciente, que se
desenrola num plano simb6lico, dcscentrado, como tal em rela<;ao ao
ego, ocorre sempre entre dois sujeitos. Logo que a fala vcrdadeira
emerge, mediadora, ela faz deles dois sujcitos muito distintos daqui-
10 que eram antes da fala. Isto quer dizer que eles s6 come<;am a scr
constituidos como sujeitos da fala a partir do momenta em que a
fala cxiste, e nao ha antes nao.

o SONHO DA INJEQAO DE IRMA
(fim)

o que foi que a conferencia do Sr. Griaule lhes trouxe ontem
~I noite? Qual e a rela<;ao com nossos objetos usuais? Quem foi que
comec;ou a decantar-lhe a moral? Que impressoes tern voces?

Marcel Griaule fez rapidamente alusao a islamiza<;ao de uma
parte importante das popula<;oes do Sudao, ao fato de elas conti-
nuarem a funcionar num registro simbclico ao mesmo tempo em
que pertencem a um estilo de credo religioso nitidamente discor-
dante com este sistema. A exigencia delas neste plano manifesta-se
de maneira bem precisa, por exemplo, quando pedem que se Ihes
en sine 0 arabe, porque 0 arabe e a lingua do Corao. Existe ai uma
tr.adi<;ao que vem de muito longe, que esta bem viva, e que parece
sustentar-se atravcs dos mais diversos tipos de procedimentos. In·
felizmente, 0 que elc disse nao deu para encher a barriga.

Nao se deve crer que a civiliza<;ao sudanesa nao merc<;a seu
nome. Temos testcmunhos suficientes dc suas cria<;oes assim COInU

de sua metafisica para colocarmos em causa est a escala unica C 111

a qual acreditamos poder medir a qualidade das civiliza<;oes.
Quem leu 0 ultimo artigo de Levi-Strauss? E a isso que cl' fnl

alusao - determinados erros de nossas perspectivas provcm do flllO

de nos servirmos de uma escala unica para medir a qualidadc, () II



rat..:r cxccpcional de uma civiliza<;ao. As condi<;6es nas quais esta
gente vive podem, de inicio, parecer bastante arduas, bast ante pre-
c:trias do ponto de vista do bem-estar e da civiliza<;ao, no entanto.
clcs parcccm cncontrar urn apoio poderosissimo na fun<;ao simboli-
ca, isolada como tal.

Levou-se muito tempo para se poder entrar em comunicti<;ao
COIll des. Existe ai uma a11alogia com nossa propria posi<;ao com
rda<;ao ao sujeito.

Yoltclllos ao sonho da inje<;ao de Irma.
Gostaria de saber se 0 que Ihes disse ticou bem entendido.

o que foi que eu quis dizer? Quem quer tomar a palavra?
Pois bem, creio tcr posto em destaque 0 carater dramatico cia

dcscobcrta do scntido' do sO'nho, por Freud, entre 1895 a 1900,
ou scja, durante os anos em que elabora sua Traumdeutung. Ao Ihes
falar dcste car{lter dramatico, ,gostaria de Ihes tIazer -, em apoio a
isto, uma passagem de uma carta a Fliess que vem em seguida
a famosa carta 137 na qual, meio brincando, meio a serio, mas, no
entanto, tremendamcnte a serio, sugere que se comemorara este so-
nho com a placa - Aqui, no dia 24 de julho de 1895, 0 doulor
Sigmund Freud encontrou 0 misterio do sonho.

Na carta 138, le-se - No que diz respeito aos grandes pro-
blemas, nada esta ainda decidido. Esta tudo jlutuante, vago, urn infer'-
no inlelecllIal, cillzas superpostas, e nas profundas tenebrosas distill-
Rue-se a silhueta de LLlcijer-Amor. t uma imagem de vagas, de oscf-
la<;6es, como se 0 mundo inteiro estivesse animado por uma inquie

l
-. I

tante puIsac;ao imaginaria, e, ao mesmo tempo, uma imagem de fogo,
onde se avista a silhueta de Lucifer, que parece encarnar a dimensao,
angustiantc da vivcncia de Freud. Eis 0 que ele vivenciou por volttt
dos seus quarenta anos, no momenta decisivo em que a func;ao do
inconsciente era descoberta.

A expericncia da descoberta fundamental consistiu para FreUd
numa recoloca<;iio em causa, vivenciada, dos proprios fundamento~
do mundo. Nao precisamos ter mais indica<;6es sobre sua auto-ami-
lis~, dado que mais faz alusao a ela do que a desvenda nas cartas a

Fliess. Yive numa atmosfera angustiante com 0 sentimellto de estar
fazcndo uma c;lescoberta perjgosa.

o proprio sentido do sonho da inje<;ao de Irma refere-se a pro-
fundidade desta experiencia. Este sonho inclui-se nela, e uma etapa
dela. Este sonho que Freud tern e integrado, como sonho, no pro-
gresso de sua descoberta. E assim que adquire urn duplo sentido.
Num segundo nivel, este sonho nao e apenas um objeto que Freud
decifra, e uma fala de Freud. Eis 0 que lhe confere seu valor .exem-
plar - caso contrario, talvez ele fosse menos demonstrativo do que
outros sonhos. 0 valor que Freud the confere como sonho inaugural-
mente decifrado permaneceria bastante enigmatico caso nao soubes-
semos ler no que foi que respondeu particulartnente a questao que
ele se colocava, e, portanto, ir bem mais alem do que aquilo que 0

proprio Freud, naqude momento, e capaz de analisar em seu escrito.
o que ele avalia, 0 bal'an<;o que faz da significa<;ao deste sonha

est.! largamente ultrapassado pelo valor historico que, de fato, Ihc
reconhece ao apresenta-Io neste lugar em sua Traunuleutung. ISlo C
essencial para a compreensao deste sonho. E foi 0 que nos permi-
tiu - eu queria ter confirma<;ao disto atraves da resposta de voces,
e nao sei que interpreta<;ao dar ao silencio de voces - uma de-
monstra<;ao assaz convincente, acredito, para que nao tenha de voltar
a ela.

Voltarei, no entanto, mas num outro plano.
Quero salientar com efeito que, ao retomar a interpreta<;ao que

Freud fomece do sonho, nao me limitei apenas a considerar 0 sonho.
mas que considerei 0 conjunto formado pelo sonho e sua interpre-
ta<;ao e isto, levando em conta a flin<;ao particular da interpreta<;ao
do sonho naquilo que constitui 0 dialogo de Freud conosco.

Ai esta 0 ponto essencial - nao podemos separar da interprc-
ta<;ao 0 fato de Freud nos fornecer este sonho como sendo 0 pri-
meiro passo na chave do sonho. t a nos que Freud se endere<;a ;to

fazer csta interpretac;ao.
o exame atento deste sonho pode esclarecer esta questao tao

espinhosa da regressao, na qual nos quedamos no pen ultimo semi-
nario.

Servimo-nos dela de maneira cad a vez mais rOlineira, nao scm
que deixe de nos parecer. que estamos, a todo instante, sobrepondo
fun<;6es extremamente diferentes. N em tudo na regressiio e necessa-
riamente do mesmo registro~ como ju 0 indica este capitUlo original



a proposito da distin~ao topic a, certamente cabivel, entre a regressau
lcmporal e as regress6es formais. No nivel da regressao topica, 0

carata alucinatorio do sonho levava Freud, segundo 0 seli esquema,
a articula-Ia a um processo regressivo, dado que trazia certas exi-
gC:nciaspsiquicas de volta ao seu modo mais primitivo de expressao,
que cstaria situado no nivel da percep~ao. 0 modo de expressao do
soI111o'se ac11aria, assim, submetido em parte a exigencia de passar
pur elementos figurativos que se aproximariam cada vez mais do
nivd da pcrct.:p~ao. Mas por que sera que urn proeesso que habitual-
mente passa pda linha progressiva deve ir dar nestas balizas diviso-
rlas mnesicas que SaG as das irnagens? Estas imagens estao cada
vez mais longe do plano qualitativo onde se produz a percep~ao,
calla vez mais despojadas, elas tomam um caniter cada vez mais
associativo, elas estao cada vez mais no no simb61ico da semelhan~a,
oa identidade e da diferen~a, para alern, portar.to, daquilo que per-
kllce propriamente ao nivel associacionista.

Sera que a amilise que fizemos do que ha de propriamente fi-
gurativo no sonho de Irma nos imp6e semelhante interpreta~ao? Sera
que dcvemos considerar que aquilo que se da no nivel dos sistemas
associativos, RI, R2, Rs, etc., volta 0 mais perto possivel da porta
de entrada primitiva da percep~ao? Sera isto algo que nos obrigue a
adotar este esquema, com 0 que ele comporta - como Valabrega 0

fizera notar - de paradoxal? Quando falamos de passagem de pro-
cessos inconscientes para a consciencia somos, com ,efeito, obrigados
a colocar a conseiencia na saida, enquanto que a percep~ao da qual,
no entanto, cia e solidaria estaria situada na entrada.

A fenomenologia do sonho da inje~ao de Irma nos levou a dis-
tinguir duas partes. A primeira vai dar no surgimento da imagem
aterradora, angustiante, nesta verdadeira cabe~a de Medusa, na re-
\'da~ao deste algo de inominavel propriamente falando, 0 fundo
desta garganta, cuja forma complexa, insituavel, faz dela tanto 0

objeto' primitivo por excelencia, 0 abismo do orgao feminino, de
ondl.::sai toda vida, quanto 0 vortice da boca, onde tudo e tragado,
como ainda a irnagern da morte onde tudo vem-se acabar, ja que
cm rcla~ao com a doe'n~a de sua filha, que poderia ter sido mortal,
a morte da doente que ele perdeu numa epoca contigua a da docn~a
de sua filha, ele a considerou como sendo nao sei que retalia~ao do
destino por sua negligencia profissional - uma Mathilde por outra.
cscreye dc. Ta, pais, aparecimento angustiante de uma imagem que

resume 0 que podcmos charnar de revela~ao do real naquilo que
tem de menus ,penetravel, do real sem nenhuma media~ao possivel.
do rl.::aldcrradeiro, do objeto essencial que nao e mais urn objeto,
porem estc algo diante do que todas as palavras estacam e todas as
categorias fracassarn, 0 objeto de angustia por excelencia.

Na primeira fase, vemos, pois, Freud acossando Irma, recri-
minando-a pOl' nao ouvir 0 que ele quer fazer-Ihe compreender. Ek
continuava. exatamente no estilo das rela~6es da vida vivenciada, no
estilo de pesquisa apaixonada, por demais apaixonada, diremos, c
justamente urn dos se'htidos do sonho e dize-Io formalmente, ja que,
no fim, edisto que se trata - a seringa estava suja, a paixao do
analista, a ambi~ao de vencer, cram ai poderosas demais, a contra-
transferencia era 0 proprio obstaculo.

No momenta em que este sonho alcan~a 0 primeiro apice, l)

que ocorre? Sera que pod emos falar de processo de regressao para
explicar a profunda desestrutura~ao que se produz, entao, na vi-
vencia do sonhador? As rela~6es do sujeito mudam completamentc.
Ele passa a ser algo totalmente diferente, nao ha mais Freud, nao
ha mais ninguem que possa dizer [eu],1 t 0 momenta que denominei
entrada do bufao, ja que e mais ou menos este 0 papel que desem-
penh am os sujeitos para os quais Freud apela. Esta no texto -
Appell. A raiz latina da palavra mostra 0 sentido juridico que cIa
tern no casu - Freud apela para 0, consenso de seus semelhantes,
de seus iguais, de seus confrades, de seus superiores. Ponto dedsivo.

Sera que podemos, pais, sem mais, falar aqui de regressao,
e ate mesrrio de regressao do ego? Alias, e uma no~ao muito di-
ferente da de regressao instintual. A no~ao de regressao do ego ~
introduzida por Freud nas li~6es classificadas sob 0 titulo de Intro-
duriio a psicamilise. Ela coloca 0 problema de saber se podemos in-
troduzir, sem mais, a no~ao de etapas tipicas do ego, com urn de-
senvolvimento, com fases, com urn progresso normativo.

A questao nao vai ser resolvida hoje, mas voces conheccl11
uma obra que sobre este assunto pode ser considerada como funda-
mental, a de Anna Freud sobre 0 Eu e os mecanismos de defesa.:P!

E for~oso reconhecer que, no estado atual das eoisas, nao podemos,
de modo algum, introduzir a no~ao de urn desenvolvimento tipico,
estilizado, do eu. Seria preciso que um mecanismo de defesa, unica-
mente pOl' sua natureza, nos indica sse, casu um sintoma Sc vinculas-
se a ele, em· que etapa figura no desenvolvimento psiquico de um



cu. Nao hc'i nuda aqui que possu ser posto numa tabcla - como se
fez, talvez em demasia, para 0 desenvolvimento das rcla<;6es instin-
tuais. Atualmente, somos totalmente ineapazes de fornecer destes
diferentes mecanismos de dcfcsa, que Anna Freud nos enumcra, um
esquema genetico que se assemclhe, por mcnos que seja, aquelt:: que
pode ser dado do desenvolvimento das rcla<;6es instintuais.

E a isto que muitos autores tendcm a suprir. Erikson nao dei-
xou de faze-lo. Sera que, no cntanto, para cntendcr esta guinada do
sonho, a passagcm de uma fase para outra, precis am os recorrer ;}
isto? Nao e dc um estado anterior do eu que se trata, porem, litc-
ralmente, de uma decomposi<;ao cspcctral da fun<;ao do cu. Vcmos
apareeer a serie dos. eus. Pois, 0 eu e eonstituido pela seric das
identifiea<;6es que representaram para 0 sujeito urn marco essencial
em cada momenta historico de sua vida, e de modo dependente das
circunstancias - voces VaG eneontrar isto no Das fell und das Es,
que vem em seguida ao Alem do principia do prazer, ponto pivo que
estamos alc;an<;ando, dcpois de termos fcito este grande rodeio pelas
primeiras etapas do pens amen to de Freud.

Esta decomposi~ao espectral e cvidcntemente uma decomposi-
<;ao imaginaria. E para isto que quero ten tar agora chamar a aten-
<;ao de voces.

A ctapa do pensamcnto de Freud que segue a TrawndeutulliJ
-: aquela em que, correlativamcnte aos Escrilos teenieos, que estuda-
mos no ano passado, sc elabora a tcoria do narcisisrno com 0 artigo
Zur Eilljiil(l"Ung des Narzissmlls, ao qual nao pUdClllOS deixar de nos
referir.

Se a teoria de Freud, que nos mostra 0 narcisismo como estru-
turando todas as rcla<;6es clo homem com 0 mundo exterior, tiver urn
sentido, se tivcrmos de tirar disto as conscqUencias 16gicas, ha de ser
de maneira que converja seguramente com tudo 0 que nos foi dado
sobre a elabora<;ao da apreensao do mundo pelo vivente, no decurso
dcstes ultimos anos, na linha do pensamento dito gcstaltista.

A estruturac;ao do mundo animal e dominada por um certo
numero de imagens fundamcntais que dao a cste mundo suas linhas
de for<;a principais. As coisas sc dao de maneira totalmcntc difercn-
tc no mundo do homcm, cuja estrutura<;ao esta aparentemente muito

nl:utralizada, extraordinariamcnte clesvinculada - no que diz respei-
to ~lS suas preaisocs. Pois bem, a no<;ao freudiana do narcisismo nos
fOfl1ecc lima categoria que nos permite, contudo, entcncler que existe
c em 4ue consiste uma rela<;ao entre a estrutura<;ao clo mundo ani-
mal c a do mundo humano.

o 4 ue foi que tentei fazer en tender com 0 estadio do espelho?
Que aquill> que existe no homcl11 de desvinculado, de despeda<;ado,
de anjrquico, estabelece sua rcla<;ao com suas percepg6es no plano
uc: uma tensao totalmente original. E a imagem de seu corpo que -:
o principio de toda unidade que ele percebe nos objetos. Ora, clesta
propria imagel11, ele so percebe a unidade do lado de fora, e de
mancira antecipada. Devido a esta rcla<;ao clupla que tem consigo
ll1eSl11O,e sempre ao redor da sombra errante do seu proprio eu
que vao-se eSlluturando todos os objetos de seu mundo. Tcrao todos
urn earater fundamentalmente antropom6rfico, podemos ate dizer
cgomorfico. f: I1esta percepc;ao que e evocada para 0 homem, a todo
instante, sua unidade ideal, que, como tal, nunca e atingida e que a
todo instant<.: the cscapa. 0 objeto, para ele, nunea e definitivamente
a derraLl~iro objeto, a nao ser em eertas experiencias exccpcionais.
Mas est<.:se apresenta, entao, como um objeto do qual 0 homem esta
irremcdiavelmente separado, e que Ihemostra a figura mesma de
sua deiscencia dentro do mundo - objeto que por essencia 0 des-
troi, 0 angustia, que nao pode. alcan<;ar, no qual nao pode verdadei-
ramcnte encontrar sua reconciIia<;ao, sua aderencia ao mundo, sua
complcmentaridade perfeita n.o plano do desejo. 0 desejo tern um
carater radicaJrnente rasgado. A propria imagem do homem forne-
ee uma mcdiagao, sempre imaginaria, sempre problematica que nao
se acha, pois, nunca completaillente efetivada. Ela se mantem atrave::;
de uma sucessao de experiencias instantfmeas, e esta experiencia, ou
bem aliena 0 hOl11cll1de si proprio ou bem vai dar nUI'~a destruigao,
lIuma nega<;5.o do objeto.

Caso () objcto petcebido do lado de fora tenha sua propria
uniJadc, esta coloca 0 homem, que a ve, em estado de tensao, por-
que ele percebe a si mesmo como desejo, e desejo insatisfeito. In-
vcrsamente, quando ele apreende sua unidade, C, ao contnirio, 0

l11ulldo que, para e1e, sc decompoe, perde seu sentido, e se apresenta
sob Ulll aspecto alienado e discordantc . .e esta oscila<;ao imaginaria
que da, a toda percep<;ao humana, a subjacencia drarnatica na qual
c vivida, na medida em que ela interessar realmente urn sujeito.



Logo, nao tcmos de buscar numa regressao a razao dos surgi-
mentos imagimirios que caracterizam 0 sonho. E na medida em que
um sonho vai tao longe quanto pode ir no ambito da angustia, e que
uma aproximac;:ao do rcal derradeiro e vivenciada, que assistimos a
esta decomposic;:ao imaginaria, que e apenas a I'cvelac;:ao dos COIll-

ponentes normais da pcrcepc;:ao. Pois, a perccp<;ao e uma relac;:~i()
total com um detcrminado quadro, onde 0 homcl11 semprc sc reco-
nhccc em algum canto, e, par vezcs, se ve ate mesmo em diversos
pontos. Sc 0 quadl'o da relac;:ao com 0 l11undo nao se acha dcsrcali-
zado pclo sujeito, e por comportar elementos quc representam ima-
gens diversificadas do seu eu, e que sao, igualmente, pontos de arri-
mo, de estabilizac;:ao, de inercia. E justamente assim que nas supcr-
vis6es ensino-Ihes a interpretar os sonhos - trata-sc de reconheccr
onde esta 0 eu do sujeito.

lei encontramos isto na Traumdeutung, onde em multiplas oca-
si6es Freud reeonhece que e ele, Freud, que esta representado pOl'
fulano ou sicrano. Por exemplo, quando ele analisa 0 sonho do
castelo, da guerra hispano-americana, no capitulo que comec;:amos a
estudar, Freud diz - nao estou no sonho lei OIule se ere. 0 perso-
nagem que aeaba de morrer, este comandante que estei comigo, ele e
que e eu. No momento em que algo do real e atingido naquilo que
tem de mais abissal, a segunda parte do sonho da injec;:ao de Irma
pOe em evidencia estes compostos fundamentais do mundo percep-
tivo que constitui a relac;:ao narcisica. 0 objcto esta sempre mais
ou menos estruturado como a imagem do corpo do sujeito. 0 rc-
flexo do sujeito, sua imagem especular, sempre se acha em algum
canto em todo e qualquer quadro perceptivo, e e ele quem Ihe con-
fere uma qualidade, uma inercia especial. Esta imagem se· acha dis-
farc;:ada, por vezes ate completamente. Mas no sonho, por se acha-
rem aligeiradas as relac;:6es imagin:hias, ela se revela facilmente a
todo instante, ainda mais quando foi atingido 0 ponto de angustia
onde 0 sujeito depara com a experiencia de seu rasgamento, de
seu isolamento com relac;:ao ao mundo. A relac;:ao humana com 0
mundo tern algo de profundamente, inicialmente, inauguralmente lc-
sado.

Eis 0 que se depreende da teoria que Freud nos da do narcisis-
mo, visto que este quadro introduz um nao sei que de sem saida
que marca todas as relac;:6es, e muito especial mente as relac;:6es Ii-
bidinais do sujeito. A Verliebheit e fundamentalmente narcisica. No

plano libidinal, 0 objcto nunca c apreendido senao atraves do crivo
da relac;:ao nartfsica.

o que oeorre quando vemos 0 ~ujcito substituit-se ao sujeito po-
licefalo? - CSla multidao de que cu falava da ultima vez, uma mul-
tidao no sentido frcudiano, aqucla da qual fala Massenpsychologie
und Ich-A na/yst', constituida pela pluralidadc imaginaria do sujeito,
pelo espalhamcnto, pdo desabrochamento das diferentes identifica-
c;:6es do ego. Isto nos aparccc, de infcio, como uma abolic;:ao, uma
destruic;:ao do sujcito como tal. 0 sujcito transformadonesta ima~
gem policefala parcce tel' a vcr com 0 acCfalo. Sc hei uma imagem que
110S poderia represcntar a noc;:ao freudiana do inconsciente e justa-
mente esta de urn sujeito acCfalo, de um sujcito que nao tern mais
ego, que e extrema em relac;:ao '10 ego, descentrado em rela<tao ao
ego, que nao e do ego. E no entanto, ele e 0 sujeito que fala, pois
IS cle quem faz proferir a toeios os personagens que estao no sonho
estas [alas insensatas· - que justamente tomam seu sentido destc
seu carater insensato.

De fato, 110 momento em que se faz ouvir, na maior das cacofo-
nias, 0 discurso dos mCIItiplos egos, a objec;:ao que interessa a Freud
e sua propria culpa, no caso, em relac;:ao a Irma. 0 objeto e destrui-
do, se e que se pode dizer, e sua culpa, e ucla que se trata, e com
efeito destrufda com eie. Como na hist6ria do caldeirao furado, aqui
nao houve crime, ja que, primeiro, a vftima - 0 que 0 sonho diz
de mil maneiras - ja estava morta, ou seja, ja estava docnte de uma
doen<ta orgfll1ica que Freud justam~nte nao podia tratar, segundo, 0

homicida, Freud, cra inocentc de qualquer inten<tao de cometer 0
mal e, terceiro, 0 crime, de que se trata, teve um efeito curativo, jei
que a doenc;:a que e a discnteria - ha urn jogo de palavras entre
disentcria e difteria - e justamcnte 0 que livrani a doente - 0 mal
todo, os maus humores, irao embora com cla.

Nas associac;:6es de Freud, isto evoca urn incidente burlesco qut
Ihe foi dado ouvir nos dias que antcccdcram seu sonho. E um me-
dico, de verbo afiado e oracular, ao mcsmo tempo profundamente
distraido - os medicos conservam atravcs do tempo esse carater
de pcrsonagens de comcdia quando se acham nesta func;:uo de dar
consultas -, c um medico que opina sobre um caso em que se lhe
faz notar que 0 slljeito tem albumillHl na urina. Elc replica de chofre
- pois muito hem, a alblllllina se elilllinard.



t, nisto com efeito, que 0 sonho vai dar. A entrada em fun~i"w
do sistema simb6lico em seu mais radical, mais absoluto emprego,
aeaba abolindo tao eompletamente a a~ao do individuo, que elimi-
nLl, da Il1CSl11afcita, sua rda~ao tfi:lgica com 0 mundo. Equivalcnte
pLlradox~ll c absurdo de Tilda a que e real e racional.

A considcru~ao estritamentc filos6fica do mundo pode, com
efeito, coloe~\r-nos numa especie de ataraxia em que qualquer indi-
viouo sc aeha justifieado em fun<;ao dos motivos que 0 fazem agir,
e que sao concebidos como se 0 determinassem totalmente. Qual-
quer a<;ao, por ser artimanha da razao, e igualmentc valida. 0 em-
prego extrema do eantter radicalmente simb6lico de toda vcrdadc
faz, pois, com quc a rcla<;ao com a verdadc perea sua agudeza. No
mcio do andamcnto das coisas, do funcionamento da razao, 0 sujci-
to se aeha dcsde 0 infcio da jogada, nao sendo rnais do que um peao,
impclido para dentro deste sistema, e excluido de toda participa<;ao
que seja propriamente dramatica e, par eonseguinte tnlgica, na rca-
Jiza<;ao da vcrdade.

Eis ai algo de extremo, que se da no limite do sonho. Este ino-
centameniO total, Freud reconhece ai a anima<;ao secreta deste sonho,
a meta perseguida por aquilo que ele denomina desejo estruturantc.
Eis 0 que nos leva a colocar a questao da juntura do imagimlrio e
do simbOlico.

Esta fun<;ao mediadora do simb6lico, ja Ihes deixei entrevc-Ia
na ocasiiio em que, tentando encontrar uma representa<;ao mecanis-
tica da rela<;ao inter-humana, eu tomara emprestado das experien-
cias ll1ais reccl1tes da cibernetica. Supunha eu urn certo numero des-
tes sujeitos artificiais captados pela imagem de seu semelhante. Para
que 0 sistema nao se resumisse numa vasta alueina<;ao eoncentrica
cada vez mais paralisante, para que pudesse girar, era preciso que
intervicsse UIl1 terceiro regulador, que deveria colocar entre eles a
distancia de uma certa ordem comandada.

Pois bern, reencontramos a mesma coisa sob urn outro angulo
- toda rela<;ao imaginaria se da numa especie de voce au eu entre
o sujeito e 0 objeto. au seja - Se for voce, niio sou. Se for eu,
e voce que /laO e.40 E af que 0 elemento simb6lico intervem. No pIa-
no imaginario, os objetos nunc a se apresentam ao homem a nao ser

em rcla<;6es esvacscentes. Ele reconhece at sua unidade, mas unica~
mente de fora.,' E na medida em que ele reconhece sua unidade num
objcto, ele se scnte desarvorado em rela<;ao a este ultimo.

Este desarvoramento, este despeda<;amento, esta discordfmcia
fundamental, esta nao-adapta<;ao essencial, est a anarquia, que abrem
tadas as possibilidades de deslocamento, ou seja, de erro, caracte-
rizam a vida instintual do homem - a pr6pria experieneia da anali-
se nos. mostra isto. Alcm do que, se 0 objeto nunca e apreenstvcl
senao como miragem, miragem de uma unidade que nunca pode ser
reapreendida no plano imaginario, toda a rela<;ao objetal s6 pode
ficar como que paralisada por uma incerteza fundamental. E jus-
tamente isto que se reencontra num monte de experiencias, as quais,
chama-Ias de psicopatol6gicas, nao quer dizcr nada ja que elas estao
em contigiiidadc com muitiplas expericncias que san qualificadas de
normais.

E ai que intervem a rela<;ao simb6lica. a poder de nomear os
objetos estrutura a pr6pria percep<;ao. a percipi do homem s6 pode
manter-se dentro de uma zona de nomina<;ao. E pcb nomina<;ao que
o homem faz subsistir os objetos numa certa consistencia. Se csti-
vessem apenas numa rela<;ao narcfsica com 0 sujeito, os objetos nao
seriam nunca percebidos senao de maneira instantanea. A palavra,
a palavra que nomeia, e 0 identico. Nao e a distin<;ao espacial do
objeto, sempre pronta a dissolver-se numa identifiea<;ao ao sujeito,
que a palavra responde, mas sim a sua dimensao temporal. a objeto,
num instante constituido como uma aparencia do sujeito humano,
um duplo dele mesmo, apresenta, entretanto, uma ccrta pcrmanen-
cia de aspecto atraves do tempo, que nao e indcfiniclamentc dUfClvcl,
ja que todos os objetos sao perecfveis. Esta aparC:ncia, que perdura
um certo tempo, s6 e estritamcnte reconhecfvel pOl' intermedio do
nome. a nome e 0 tempo do objeto. A nOlllina<;ao constitui um
pacto, pelo qual dois sujeitos ao meslllo tempo concordam em ['(;-
conhccer 0 mesmo objeto. Se 0 sujeito humano nao denominar -
como 0 Genese diz ter side feito no Paraiso terrcstn.~ - as especies
mais importantes primeiro - se os slljcitos nao sc cntenderem sobre
este reconhecimento, nao havenl mundo alglllll, nem 1l1esmo percep-
tivo, que se possa manter pOl' mais de um instantc. A juntura esta
ai, a surgi<;ao ~ cia dimensao clo simb61ico em rcla<;ao ao imaginario.

No sonho da inje<;ao de Irma, e quando 0 mundo do sonhador
est a mergulhado no maior caos imaginario que 0 discurso entra em



jogo, 0 discurso como tal, iI1llcpendcntemente de seu sentido, ja que
e urn diseurso insensato. Parcce, entao, que 0 sujeito se descomp6e
e desaparece. Ha neste sonho 0 reeonhecimcnto do carater funda-
mentalmcnte accfalo do sujcito, passado um certo limite. Este ponto
esta designado pdo AZ da formula dn trimetilamina. f: af que, nestc
momento, se acha 0 [eu] 1 do sujeito. E nao e sem humorismo ncm
sem hesita<;ao, ja que isto 6 quasc UIJ1 WiIZ, que eu Ihes propus 'ver
af a derradeira palavra do sonho. No ponto em que a hidra perdcu
as cabe<;as, uma voz quc nao c scnao a voz de ninguem faz surgir
a formula da trimetilamina, como a derradeira palavra daquilo de que
se trata, a palavra de tudo. E esta palavra nao quer dizer nada, senao
que e uma palavra.

Isio, que tem um carater quase delirante, com efeito 0 e. Diga-
mos que 0 seria se 0 sujeito sozinho, Freud sozinho, tentasse ao ana-
lisar seu sonho, cncontrar af, da maneira como um oculista poderia
proceder, a dcsigna<;ao secreta do ponto onde esta, com efeito, a so-
luc;ao do mistcrio do sujeito e do mundo. Mas ele nao esta sozinho
nao. Freud, quando nos comunica 0 segredo dcstc m.isterio luciferia-
no, nao esta sozinho confrontado com este sonho. Assim como numa
analise 0 sonho se endere<;a ao analista, Freud neste sonho ja esta
endere<;ando-se a nos;

13 e para a comunidade dos psicologos, dos antropologos, que
cle sonha. Quando interpreta estc sonho, e a nos que ele se endere<;a.
E e por isto que vcr a palavra, na dcrradeira palavra absurda do
sonho nao e reduzi-Io a um delirio, ja que Freud, por intermcdio deste
sonho, faz com que nos 0 ou<;amos, e nos poe cfctivamente no cami-
nho de seu objcto que e a compreensao do sonho. Nao c simplcs-
mente para si proprio que :Jcll<.l0 Nemo ou 0 alfa e omega do sujeito
acefalo, que representa seu inconsciente. Pelo contrario, e ele quem
fala por intermedio deste sonho, e quem se da eonta de que ~ sem
t2-lo querido, sem tc-lo primciro rcconhecido, e reeonheccndo-o uni-
camente em sua analise do sonho, ou seja, enquanto csta falando
conosco - de nos diz algo que '10 mesmo tempo e e nao c mais ele
- Sou aquele que qua ser perdoado pOl' IeI' ousado eomefar ([
saraI' estes doentes, que ate agora mio se queria eompreender e que
se proibia a si mesmo de saraI'. Sou aquele que quer .leI' perdoado
pOl' isto. Sou aquele que qua niio ser eulpado pOl' isto, pois se e
sempre elllpado quando se transgride um limite ate entao imposto a
atividade I/Umana. Quero niio ser isto. Em lugar de mim hci todos os

(Jutras. Sou Ul apenas 0 representante deste \'{IlIa, l'ago movimento
que e a busea del l'erdoi!e (}fule, eu, lI1e apago. N(/o sou mais nada.
Minha ambifiio foi maior do que eu. A seringa eslava suja, sem du-
vida. E justamente na medida em que a desejei demais, em que par-
ticipei desla afiio, em que quis ser, ell, 0 eriador, niio sou 0 eriador.
() criador e alguem maior do que cu. £. 0 meu ineonseiente, e esta
jo/a que fala em mim, para alem de mimY

Eis 0 sentidodeste sonho.

Esta analise nos permitira agora ir mais longc c entender como
Sl: d~ve conceber 0 instinto de morte, a relac;ao do instinto de morte
com 0 sfmbolo, com esta fala que csta no sujeito sem ser a fala do
sujeito. Questao que sustentaremos 0 tcmpo q lie for preciso para
que cia tome corpo em nossos espfritos, e que, pOl' nossa vez, pos-
samos tentar dar uma csquelllatiza<;ao ,da func;ao do instinto de
morte. Come<;amos a entrever por que e necessario que, para alem
do principio do prazer - que Freud introduz como sendo 0 que
rcgula a l11edida do eu e instaura a conscieneia em suas rela<;6es
com um mundo no qual ele se orienta - que para alem, 0 instinto
de morte exista. Uma dimensao existe para alem dos homeostases
do 'eu, uma outra corrente, uma outra neeessidade, que carece dis-
tinguir no seu plano. Esta compulsao a vol tar de algo, que foi
exclufdo do sujeito, ou que nelc nunca entrou, 0 Verdrangt, 0 re-
calcado, nao podemos faze-lo entrar no principio do prazer. Se 0

eu como tal se orienta e se rcconheec, e que existe um para alcm
do ego, um inconsciente, um sujeito que fala, desconhecido pelo su-
jeito. Logo, carece supor um outroprincipio.

Por que sera que Freud chamou isto de illlstinto de morte?
E 0 que tentaremQs apreender nos nossos encontros ulteriores.



PAR OU IMPAR?
PARA ALEM DA INTERSUBJETIVIDADE

Um quod derradeiro.
A maquina que joga.
Memoria e rememorafiio.
lntrodufiio a carta roubada.

Lamento que 110SS0 prezado amigo Riguet nao esteja aqui
hoje, pois vamos tocar em quest6es sobre as quais ele talvez tivesse
podido fornecer-nos algumas luzes. Vamos tornar a ro~ar pelos
dados daquilo que se chama confusamente de cibernetica, que nao
deixa, no entanto, de ser algo que nos interessa no mais alto grau
no que diz respeito a este negocinho que ja estamos levando adiante
ha dois seminarios, 0 que e 0 sujeito?, na medida em que e, tecnica-
mente, no sentido freudiano do termo, 0 sujeito inconsciente, e dai,
essencialmente 0 sujcito que fala.

Ora, esta-nos parecendo, cada vez mais claramcnte, que 0 su jci-
to que fala esta para alem do ego.

Partamos novamente do apice do sonho exemplar da inje~ao de
Irma. A busca do sonho, na medida em que ela prolonga a busca
da vespera, chega n hifll1cia a csta boca aberta no fundo da qual



Fr<:uJ v0 esta imagem aterradora e composita que comparamos com
a rl'\'c1a~ao da cabe~a de Medusa.

o excmplo destc sonho nao e umeo. Os que participaram dos
lIl<:U~seminarios no ana anterior aquele em que passararn a desen-
rol~H-se aqui podem lembrar-se do carateI' singular do sonho do
hOlllem dos lobos, do qual poder-se-ia dizer que ele tem, sobre 0

conjullto da analise deste caso, uma fun~ao analoga ao ponto de
cip;ce que discernimos no sonho da inje~ao de Irma. Com efeito,
cle intervcm apos um longo perfodo de 'analise do qual 0 proprio
Freud sublinha 0 eaniter muito intelectualizado - termo que nao
est:! no texto, mas que corresponde bem ao que Freud quer dizer -,
l:spceie de jogo analitico, que, llO entanto, constitui uma busca
;lut0ntica pOl' parte do sujeito, mas permanece pOl' muito' tempo na
superficie c como que inoperante. :E uma analise estagnante e que
se anuncia interminavel, quando aparece cnfimo 0 sonho reiterado a
proposito de uma ocasiao precisa da vida do sujeito e que adquire
todo seu valor pOl' ter-se repetido inumeras vezes a partir de uma
certa cpoca da infilncia.

Que sonho e este? f: a apari~iio, para alem de uma janela brus-
call1ente aberta, do espetaculo de uma grande arvore, nos ramo:, da
qual estao empoleirados lobos. No sonho e no desenho que 0 sujeito
dele nos legou e que Freud reproduziu, eles sac enigmaticos 0 sufi-
ciente para que possamos legitimamcntc perguntar-nos se. sac lobos
l11eSll10,pois tem singulares caudas de raposa, sobre as quais ja nos
detivcmos outrora. Este sonho, como voces sabem, se revel a de uma
extrema riqueza e as associa't6es que desencadeia levarao Freud e
s.::u sujcito a nada menos que a descoberta puramente suposta, re-
construfda, da cena primitiva.

A cena primitiva e reconstrufda a partir dos entrecruzamentos
que se operam no prosseguimento da analise, cIa nao e revivida.
:"ada surge na memoria do sujeito - teremos de interrogar-nos
sobre este tcrmo de memoria - que possa levar a falar de uma
n:ssurreic;ao da cena, porem tudo imp6e a convic~ao de que ela se
deu de fato de tal mancira. Ha, pois, a este respeito, entre esta cena
e 0 que 0 sujeito ve no sonho, uma hiancia bem mais significativa
do que a distancia normal d9 contelldo latente ao conteudo mani-
festo de -um sonho. E, no entanto, nos dois casos. ha uma visao
Llscillante. a qual suspende pOl' um tempo 0 sujeito numa eativa~ao
ollde ele se pcrde.

A vistio do sonho aparcce a Freud como a inversao da fascina-
~ao do olhar. ~ no olhar destes lobos, tao angustiantc no relato que
dele fomcce 0 sonhador, que Freud vc 0 eqi.iivalcnte do olhar fas-
cinudo da crian'ta diante da cena que a marcou profunda mente no
imaginario c dcsviou toda a sua vida instintual. Ha af como que
uma revela'tao lmica e decisiva do sujcito, onde se concentra um
nao sei que de indizfvel, ondc 0 sujcito, pOl' um instante,· est{l per-
dido, estilha'tado. Como no sonho da inje'tao de Irma 0 sujeito se
descompoe, se esvaece, se dissoeia nos seus diversos ells. Assim tam-
b-:m, dcpois do sonho do homem dos lobos, assistimos ao primeiro
comec;o cia analise, que permite dissociar dentro do sujeito uma
perscnalidade tao singularmente cOll1posita que cia marca a origin a-
lidade do estilo do caso. Como voces sabem, os problemas pendentes
dcsta analise serao tao graves que vai poder degencrar depois na
psicose. Como 0 indiquei a voe0s, podemos coloear-nos a questao
de saber se a psicose nao cstcve Iigada as proprias manobras da
an{tlise.

1\OS dois sonhos em qucstao, encontramo-nos diante de uma
csp~cic de vivc:ncia dcnadeira, diante da apreensao de um real der-
radeiro. 0 que existe de mais angustiantc na vida de Freud, suas
rela'tocs com as mUlhcres, suas rela~ocs com a morte, acham-se
te1escopadas na visuo central de seu sonho, e poderiam certamcnte
ser extrakias clai pOl' uma analise associativa. Imagem enigmatica a
rcspeito da qual Freud evoca 0 umbigo do sonho, esta rehWao
abissal ao mais desconhecido que e a marca de uma experiencia
privikgiada, cxcepcional, on de 0 real e apreendido para a!l~m de
toda Illcclia<,:ao, quer seja imaginaria, quer simb6lica. Em suma, po-
der-se-ia dizer que tais expericncias privilegiadas e, ao que parece,
no sonho especialmcnte, sac earacterizadas pela relac;ao que af se
cstabclece com um outro absoluto, quero dizer. com um Dutro para
alCm de toda intcrsubjetividade.

E muito especialmente no plano imaginario que este para alem
cia rcia~ao intersubjetiva e atingido. Trata-se de UI11 dessemelhante
esscncial, que nao e nem 0 suplemento nem 0 complemento do se-
melhantc, que 6 a propria imagem da desloca~ao, do rasgameoto
essencial do" sujeito. 0 sujeito passa para alel11 desta vidra'ta oode
sempre ve, amalgamada, sua propria imagem. E a cessa'tao de qual-
quer illkrposi~ao entre 0 sujeito e 0 mundo. Tem-se a impressao
de que ha passagem para uma especie de a-Iogica, e e justamenlc af



que comec;a 0 problema, pois vemos que nao estamos af nao. E, no
entanto, 0 logos nao perde af todos os seus direitos, ja que e af que
comec;a a significa<;ao essencial do sonho, sua significaC;ao liberato-
ria, ja que e af que Freud achou a escapatoria a sua culpa latente.
Da mesma maneira, e para alem da experiencia aterradora do sonho
do homem dos lobos que 0 sujeito achara a chave de seus problemas.

E igualmente a quesUio com que nos deparavamos na pequena
reuniao cientifica de ontem a noite - ate que ponto a relac;ao sim-
bolica, a relac;ao de linguagem, conserva seu valor para alem do
sujeito, uma vez que ele pode ser caracterizado como centrado num
ego, por um ego, para um alter-ego?

o conhecimcnto humano, e da mesma feita a esfera das rela-
<;6es da consciencia, e constitufdo por uma certa relac;ao a esta
estrutura que chamamos de ego, em torno cIa qual centra-se a rela-
<;ao imaginaria. Esta ultima ensinou-nos que 0 ego nunca e apenas
o sujeito, que ele e essencialmente relaC;ao ao outro, que ele toma
seu ponto de partida e de apoio no outro. E a partir deste ego que
todos os objetos sac olhados.

Mas e justamente pelo sujeito, por um sujeito primitivamente
desafinado, fundamentalmente despedac;ado por este ego, que todos
os objetos sac desejados. 0 sujeito nao pode desejar sem dissoJ-
ver-se ele proprio, e sem ver, devido a este mesmo fato, escapar-Ihc
o objeto, numa serie de deslocamentos infinitos - refiro-me aqui ao
que chamo, de maneira abreviada, a desordem fundamental da vida

. instintual do homem. E e da tensao entre 0 sujeito - que nao seria
capaz de desejar sem estar fundamentalmente separado do objeto -
e 0 ego, donde parte 0 olhar em dire<;ao ao objeto, que a dialetica
da consciencia toma seu ponto de partida.

Tentei forjar diante de voces 0 mito de uma consciencia sem
ego, que poderia ser definida como 0 reflexo da montanha num
lago. 0 ego aparece no mundo dos objetos como um objeto, certa-
mente privilegiado. A consciencia no homem e por essencia tensao
polar entre urn ego alienado do sujeito e uma percepC;ao que funda-
mentalmente the escapa, um puro percipi. 0 sujeito seria estritamente
identico a esta percepC;ao, se nao houvesse este ego que 0 faz, se e
que se pode dizer, emergir de sua propria percep<;ao numa relaC;ao
tensioval. Em certas condi<;6es, esta relaC;ao imaginaria atinge ela
mesma seu proprio limite e 0 ego se esvaece, se dissipa, se desorga-
niza, se dissolve. 0 sujeito e precipitado num enfrentamento com

algo que nao pode, de modo algul11, ser confundido com a experien-
cia cotidiana da percepC;ao, algo a que poderiamos dar 0 nome de
um id, e que chamaremos simplesmente, para nao fazer confusao,
de um quod, de 0 que sera que e? A questao que vamos colocar hoje
e'a deste enfrentamento do sujeito para alem do ego com 0 quod que
procura advir na analise.'

Sera que e ao menos sustentavel uma interrogac;ao sobre este
quod derradeiro, que e 0 da experiencia do sujeito inconsciente como
tal, do qual nao sabemos mais quem seja? A este respeito, a pr6pria
cvoluc;ao da psicanalise nos coloca num singular embara<;o, uma vez
que ela considera como dado irredutfvel estas tendencias do sujeito,
que, por outro lado, ela nos mostra permeaveis, atravessadas e estru-
turadas como significantes, jogando, para alem do real, no registro
do scntido, com a eqiiivalencia do significado e do significante em
seu aspecto mais material, jogo de palavras, trocadilhos, chistes -
o que vai dar no final das contas na abolic;ao das ciencias humanas,
visto que a ultima palavra do chiste consiste em demonstrar 0 su-
premo dominio do sujeito em relaC;ao ao proprio significado, ja que
cle faz deste ultimo todos os usos possfveis, com os quais hrinca,
cssencialmente para aniquila-Io.

Ha agora uma experiencia exemplar sobre a qual gostaria de
chamar a aten<;ao de voces, e que vai ser para nos urn primeiro passo
nn elucidac;ao daquilo sobre 0 que urn quis se interroga, 0 qual nao
conhecemos, neste para alem da relac;ao imaginaria onde 0 outro
csta ausente e onde aparentemente toda intersubjetividade se dissolve.

Voces sabem que na cibernetica se faz muito caso das maquinas
de calcular. Chegou-se ate a chama-Ias de maguinas de pensar, na
mcdida em que seguramente algumas sac capazes de resolver pro-
blemas de logica, concebidos, e verdade, de modo suficientemente
artificial para embrulhar por urn in stante 0 espfrito, de maneira que
nisto nos orientamos com menos facilidade do que elas.

Nao vamos entrar, hoje, nestes arcanos. Nao e com vinagre que
se apanham as moscas, e, para nao inspirar-Ihes demasiada aversao
por este exercfcio, you ten tar introduzi-Ios neste campo de maneira
mais divertida. Nunca tivemos desprezo pel a fisica divertida e pel os
rccrcios matematicos pode-s~ tirar muito proveito disto.



Dentre estas m{lquinas de calcular ou de pensar, elocubraram-
se outras, atraentes pela sua singularidade - sao maquinas que jogam,
inscritas no funcionamento e, 0 que e singular, nos limitcs, de uma
certa estrategia,

Pelo simples fato ck uma muquina poder entrar numa estratcgia,
j<t estamos no {Imago 00 problema. Pais, afinal, 0 que C uma estra-
tegia? COl1l0 C que uma maquina pock partieipar disto? Vou tentar
hoje fazer-Illes sentir as vcroaoes e!cmentares que sao vanida, \)'11'

isto.
Construiu-sc, ao que parece, uma Illaquina que Joga () Jugo de:

par au impar, Nuo garanto nada porquc nao a vi, mas prometo-Ihe,",
que daqui ate ° fim destes seminarios irei v";-Ia - nmso prL'Lado
amigo Riguet dissc-Ille que ele me contronlaria com cia. Carece ter-
se a experiC;ncia destas coisas, nao se pode fabr de uma muquinu
sem tel' puxado um pouco par cia, Selll tel' vi,to IlO que du, sem tel'
feilo dcsl'lIbcrtas ate Inesmo se:Iltimellt'lis. U u'lmulo C que a m;lquina
da qual l11es falo chega a ganhar. VucC;s eonheeeill 0 jogo, voces
ainda t0m reeordac;0es de escola. T0m-se na mao duas ou trC:s bolas
de gude, e apresenta-se a m~io fechada ao adversurio dizendo - Pur
Oll ill/par? Tenho, digamos, dll<ls bolas de gude, e se elL di~ser
impur, ell.; tem de passar uma bola para mim. E cuntinua-se.

Tratemos de considerar urn instalJte 0 que isso quer dizer. u;lIa
maquilJa que joga 0 jogo de par au impar. Nao pooemos recons-
truir tudo por nossa propria conta, porque nesta circunstiineia isso
tcria UIl1 ar llll1 tanto elocubrado. VeIl1 socorrer-nos lJlll pequeno
tcxto de Edgar Po~, do qual dei-mc canta d~ que os cibefllcl:cdS
faziam algum caso. Estc tcxto cst~\ em A carta reJII/lW/il, novela
absolutamenle scnsaeional, que poder-s~-ia al~ considerar como fun-
damental para UI11 psicanalista.

Os pcrsonagens int~n:ssados lIa busca da carta roubada, l!<lS
quais tcrei de falar-Illes novamente daqui a poueo, sao dois policiais.
Um e 0 cllcfe da policia, au seja, segundo as conven<;oes Ittcranas,
um imbccil. 0 outro nao e nada, e um policial amador, dc intcli-
geneia fulgurante, chamado Dupin, que perfigura os Sherlock Hol-
mes c outros herois desses romances COlli que nutrcm-sc VCCl:S

quando Ihes da na telila. Este aquiexpressa-se assim -

Confreci uma criarl~'a de oito WIOI, cl/ja in!alibili(/[ule IlIl j,.'gu
do par au impar cal/saWI wl//lirac:c/o I/Iliver,ml. ESle jogo e ~'il11{JIl"',
joga-se COI1lbolas de g[{(le. Um dos jO!jadvres tem na nUlo lI/ll caw

lllimero destas bolas de gude, e perg/./nta av vl/tro: "Par 01.1nao?"
5e eS1C adi\'i/lhar cato, ganhu lima bola,' se ele se enganar, penle
ullIa. A crianra de quem eS101l jalamio gunfrava lodas as bolas cia
escola. Ele linha nuturalmente um modo de wlivinhar que conslslw
1/a mera observac;ilo e na apreciarilo da fin/./ra de sew; adversario,l.
Supon/wlllos que Sell adver,l'lirio seja um perfeilO babaca e, Ie 1'(1 11-

lando a mila fechada, Ihe pergunte: "Par au fmpur?" Nosso aluno
responde: "imparl" e perdeu. Mas na segunda pro va ganha, porqlle
ele diz para consigo mesmo: "0 palerma tinha posto par cia primeiril
ve.::, e toda sua esperleza nao vai alem de faze-Io pOI' impar na s('-
gl/mla,' direi pois: impar" Diz: "Impar", e gunha.

Agora, com um adversario um pouco menos simples, ele teria
raciocinado assim: "Este menino ve que, no primeiro caso, eu disse
impar, e que, no segundo, ele vai propor-se - e a primeira irlt'!a
ql~e vai aprcsentar-se a ele - uma mera variur;ao de par pura impill'
como fez () primeiro bestalhilo,' po/'(?m ul71a segunda reflexiio vai
dizer a ele ser esta uma mwlanc:a sinlples denwis, e tinalmente vai
decidir-se a pOI' par como da primeira vez. Direito portanto: Par."
Diz par e ganl/(/. Agoru, este modo de raciocinio de nosso a[1I1l0, que
scus cOll7panheiros chanwm de sorle, - em ultima Q//(ili~e, 0 qlle
sent?

_ E simplesmenle, digo, lUna identifica~'l1O do inu'lecto de nOI"
so raciocinador CO/710 de sell adversario.

__ £ islO mesmo, diz Dupin,' e, quando perguntei a este melli-
ninho pOI' que meio efelllava esta perfeita idenlificar;ilo que fa;;Ja
lodo sell sucesso, deu-me a seguin/e resposlu.

"Quando quero saber ate que ponto alguern e circunspecto Oll
estupido, ale que ponto e bom 01.1mall, e quais silo atualmente seuS
pensamentos, componho meu rosto conforme 0 dele, tao exatamentc!
quanto possivel, e espero entilo para saber que pensares ou que sell-
timentos vao nascer em meu espirUo ou elll meu corar;ilo, como .Ie
se emparelhassem e se correspondessem com minha fisionomia."

ESla resposta do aluno deixu muilO para Iras toda a profllluli-
dade sojislica alribuida a La Rochefaucauld, a La Bruyere, a Ma-
quiaI'd e a Campanella.

_ E a idenlificar;ao do intelecto do raciocinador com 0 de sel/
adversc!rio depende, se e que 0 entendo bem, da exalidilo com Q qual
o inte!ecto do adversario e apreciado.43



Estamos aqui diante de um raciocinio que coloca um certo
numero de problemas.

A p.ri:neira vista~ trata-se de simples penetra~ao psicologica, de
uma especle de ecomnnia. a sujeito adota uma posi~ao em espelho
que the permite adivinhar 0 comportamento de seu adversario. No
e~tanto, este proprio. ~1etodo ja supoe a dimensao da intersubjeti-
vldade, em que 0 sUJelto tern de saber que na sua frente tem urn
?utro ~ujeito, em principio homogeneo a ele meSmo. As varia~oes
as quaIS ele pode estar sujeito tem muito menos importancia do que
as escansoes possiveis da posi<;ao do outro. Nao existe outro apoio
para 0 raciocinio psicologico.

Que escan~oes sao est as? Ha urn primeiro tempo em que supo-
nho 0 otltro sUJelto exatamente na mesma posi~ao que eu, pensando
o yue pense no mesmo momento em que 0 penso. Suponhamos que
a mlm me pare~a que seja mais natural que 0 Olltro mude de lema
que ~a.sse de par a impar, por exemplo. No primeiro tcmpo, aCl'edit~
que e ISto q~e ele fara. 0 importante e que pode haver urn segundo
~e~npo: malllfestando uma subjetividade mais desembara~ada. 0. su-
Jelto e com efeito capaz de fazer-se outro, e de chegar a pensar que
o o~tro, sendo urn outro ele mesmo, pensa como ele, e que the is
precIso colocar-se como terceiro, sair deste outro que e seu puro
~eflexo. ~omo terceiro, dou-me conta de que se este outro ai nao
Jo.gar ~ logo, ele engana 0 adversario. E a partir dai tome a dian-
telra, flando-me na posi~ao contraria a que me parecia, no primeiro
tempo, como sendo a mais naturaL
. . Mas, depois deste segundo tempo, voces podem supor urn ter-
ceI~o, . que torna extremamente diffcil 0 prosseguimento do mesmo
raclOcl.nlO por analogia. Afinal, alguem superiormente inteligente
~ode !ustament,e .entender ~ue a astucia consiste, malgrado ele pa-
le~er .ll1teiI.gentlsslmo, em Jogar como urn imbecil, isto e, vol tar a
pnmelra f~rmula. 0.. que isto quer dizer? 0. seguinte - se 0 jogo
do par ou Impar for Jogado no nivel da rela~ao dual, da eqiiivalencia
do outro ao urn, do alter-ego ao ego, logo voces se darao conta de
que na~ atingiram especie alguma de segundo grau, ja que voitam
por osctla<;ao ao primeiro, logo que pensam no terceiro. Isto' nao
exclui que algo na tecnica do jogo participe efetivamente da identi-
fica<;ao mitica ao adversario. Mas ha ai uma bjfurca~ao fundamentaL

, . E possiv~1 .que algo atue como uma adivinha<;ao, alias proble-
matlca, do sUJelto numa certa rela<;ao simpMica com 0 adversario.

Nao esta fora de cogita<;iio que cIa tcnha existido, esta criancinha,
que ganhaya mais amiudc do que na sua vez - 0 que e a unica
dcfini~ao que se possa dar da palavra ganhar no caso. Mas 0 fundo
da questao situa-se num registro totalmente diferente daquele da
intersu bjetividade imaginaria.

Que 0 sujeito pense 0 outro semelhante a ele, e que raciocinc
como pensa que 0 outro devc raciocinar - primeiro tempo assim,
segundo tempo assado - e urn ponto de partida fundamental sem
o qual nada pode ser pel1sado, mas, 110 el1tanto, absolutamente insu-
ficiente para permitir-nos penetrar, scja la de que mancira, ali onde
pode residir a mola do succsso. Nao cOl1sidero que a expericncia
interpsicologica esteja excluida 11(;ste caso, cia insere-se, porem, no
frclgil ambito da rela<;ao imaginuria com 0 outro. e esta suspensa a
sua propria incerteza. Dentro destc ambito, a expcricncia e complc-
tamente esvaecente. Ela nao 6 logiciavel.:.l Reportcm-se a dialetio
do jogo dos discos prctos e brancos, colocados nas costas de trcs
personagens quc dcvcm adivinhar qual C 0 seu proprio sinal a partir
do que veem nos do is outroS. Voces poderao dcscobrir algo da
mesma ordem.

Vamos tomar 0 otItro caminho, aquele que e logiciavel, que
pode ser sustentado no discurso. Ele se impoe cvidentemente a partir
do momenta em que 0 parceiro dc voces e a maquina.

Claro que voces nao tem de sc perguntar se a maquina c idiot a
au inteligente, se cIa vai jogar conforme seu primciro ou seu segundo
movimento. Inversamente, a maquina nao tem nenhum meio de se
colocar numa posi<;ao refIcxiva em rela<;ao ao seu parceiro humano.

Em ql,lc consiste jogar com uma maquina? A fision.omia da
maquina, por mais agradavel que a possamos sup or, nao pode, neste
caso, ser de auxfIio algum. Nao ha jcito de sair-se desta por inter-
medio da identifica<;ao. Somos, pois, projetados de entrada no cami-
nho da Iinguagem, da combinat6ria possivcI da maquina. Sabe-se que
se pode esperar da maquina uma scrie de liga<;oes, jogando com
excessiva rapidez gra<;as a estes sensacionais retransmissorcs que sac
as fases cletronicas e, pclas uitimas noticias, gra<;as a esses transis-
tores com os quais nos azucrinam os jornais, num intuito sem duvida
comercial, que, no cntanto, nao poe em causa a qualidade destes
objetos.



Mas anks de 110S perguntarmos 0 que a maquina vai fazer,
pagulltcmo-nos 0 que quer dizer ganhar e perder no jogo de par
ou fmp~lr.

t\UJll lancc so, isto nao (em scntido nenhum. Que a resposta
dc voces coineida com 0 que ha na mao do parceiro nao e mais
cspalllOS\) do que: 0 contrario. Num lance, isso nao tem sentido a
~lao sl~r 0 puramcnte convcncional, de ganhar ou perder. Par, im;ar,
I~SO 1l;:O tcm rl'almcnte imponflI1cia nenhuma. Lembrem-se contudo
(k quc a JlIclhor tra~ILJ(;a()do nllmero fmpar C 0 nl1I11ero d~is, 0 qual
rcgozlJa-sc por scr Illlpar,H e ell' tern teda razao, pois se ele nao
tlvesse pur que regozijar-~e par ser impar, ele tampouco seria par.
Logo: bast.a Illvcrter cste Jogo num jogo de quem perde ganha para
que flque Igualmente evideneiaclo que as coisas sac eqUivalentes.

o que c mais surpreenclente e perder ou ganhar duas vezes
scguidas. Pois. se numa jogada tem-se 50% de probabilidade de
cada lauo. tcm-se apenas 25% de probabilidade de repetir 0 lance
na se:,;ullua vez.

E, no tereeiro lance, ha s6 12,5% de probabilidade de conti-
I1UarnH13 ganh::lI1do ou perdendo.

Isto, alias, e puramente te6rico, po is a partir dai, rogo-Ihes que
Ilut~m que nao e~.amos absolutamente mais no ambito. do rcal,
porem, no cia significa~ao sil11b61ica que definimos por esses mais-
IIlt:llOS e esses lIletlOs-mais. Do ponto de vista do real, em cada lance
h;i. sempre tantas chances de ganharem quanta de perderem. A pr6-
prIa nO<;:1ode probabilidades e de chances sup6e a introclu~ao de
urn simbolo no real. f: a um sfmbolo que voces se enderecam e as
chances de V()c~s sc rcferem a um sfmbolo s6. No real, em cad a
bnc~. vDe':s t':m tantas chances de ganhar ou de perder quanta no
bnce anterior. 1\:10 ha nenhuma razao para que voces deixcm de
ganha I' del vczcs scguidas por pure acaso. Isto s6 come~a a tomar
~cntido quando voc2s escrevem um sinal, e enquanto voces nao
c)livcrcm af para escrev2-lo nao ha ganho nenhum. 0 pacto do jogo
c fundamcntal para a realidade da experiencia levada adiante.

Vejamos agora ogue vai ocorrer com a maquina.
o que e sJivertido e voces screm levados a fazer os mesmos

gestos que fariam com um parceiro. Ao empurrar um botao, voces
Ihe fazcm uma pcrgunta sabre um quod que estcl af na mao de voces,
e do qual trata-se de saber 0 que e. Isto ja Ihes indica quc este (fllod,
talvez, nao seja a realidade, porem um sfmbolo. E. sobre um sfmbolo
que voces fazcm uma pergunta a uma maquina cuja estrutura deve
tel' algum parentcsco com a ordem simb6lica, e e justamentc nisto
que cia c uma maquina de jogar, uma maquina estrategica. Mas nao
entremos 110 dctalhe.

A maquina e construfda de tal maneira que ela da uma res-
posta. Voces tinham mais na mao. Ela da como res posta metws. Ela
perdeu. 0 fato de ela ter perdido consiste unicarncnte na dcsseme-
Ihan~a clo mais e do menos.

E precise que voces aviscm a maquina que cIa perdeu, inscre-
vendo um menos. Nao tcnho a menor ideia se e assim que a maquina
funciona, mas isso pouco se me da - cIa nao pode funcionar de
outro jeito, e se funcionar de outro jeito, da na mesma.

Esta maquina, que deve em principio me derrotar, como sera
que esta jo~a c fdta? Sedl que ela vai jogar ao acaso? Isto nao tem
nenhuma significa~ao. Pode ocorrer que durante as tres primeiras
respostas cia diga sempre a mesma coisa, nao e esta a questao. E
na succssao de suas respostas que temos os primeiros fundamentos do
fenomeno.

Suponhamos que no come~o a maquina seja muito tola - que
ela seja tola ou inteligente, isto nao tem importancia nenhuma, jll
que 0 supra-sumo da inteligencia consiste em ser tolo. Admitamos
que, para come~ar, ela responda sempre a mesma coisa. Acontece
que eu, que sou inteligcnte, digo mais. Como ela me responde de
novo menos, isso mc poe na trilha. Digo a mim mesmo que a ma-
quina deve ser um pouco inerte - poderia, igualmente, dizer-mc 0

contrario - e de fato suponhamos que cIa perea de novo.
E aqui que deve for~osamente intervir na constru~;[ de minha

maquina 0 fato de term os jogado varios lances. Aqui come~a a
entrar em jogo um outro organisl1lo da maquina, que registra que
c:la perdeu tres vezes - nao tcnho certeza dist , mas p sso supcHo.
Alias, como sou inteligentissimo, ma', no cntanto, nem tao inteli-



gente assim, posso supor que a maquina mude, pura e simplesmente.
e que eu, no caso me quede algo lcrdo. Desta vez a maquina ganha.

Depois de tres vezes, tendo perdido, a maquina comec;a, por-
tanto, a reagir. 0 que sera que vou fazer'! Digo a mim mesmo que
ela talvez va perseverar, e daiinverto meu truque. Suponhamos que
eu ganhe.

Nao sou forc;ado a fazer este raciocinio, mas quero IIlostrar a
voces os seus limites. Posso dizer a mim mesmo que a maquina,
agora que ela ganhou, vai esperar 0 terceiro lance para modificar-se.
Penso, pois, que cla vai jogar mais outra vez, e jogo menos. Mas
suponham que 0 segundo organismo entre em jogo quando houve
tres vczes menos. Minha maquina, entao, joga menos, e ganha de
novo.

Fac;o-lhes notal' que a maquina ganhou duas vezes de l1Ianeira
bastante proxima. Nao c para demonstrar-Ihcs que, assim, a maquina
vai ganhar. Mas, de acordo com a complexidade do meeanismo cla-
borado e com os organismos sucessivos nos quais urn certo numero
ck informac;6es, que sac de mais e de menos, pode estear-se, deter-
minadas transformac;5es, que poderiio pOl' sua vez ser coordenadas
entre si, acabarao pOl' dar uma modulaC;ao temporal analoga ao que
se produz no enfrentamento dos dois personagens. Basta supor uma
maquina complicada 0 bastante para tel' suficientes organismos su-
pcrpostos agrupando um nUl1lcro bastante grande de antecedentes _
ao invcs de agrupar tres, ela pode agrupar oito ou dez - c scu
alcance ultrapassanl meu entendil1lento. No entanto, cia nao pode
ultrapassar sua reproduC;ao no papel, quer dizer que tambcl1l eu,
posso po-Ia a prova, desde que rcfac;a eu mesmo a combinatoria

toda antes de apalpa-Ia. Encontro-me, pois, ai numa especie de riva·
iidade com ela. ,.

Quero fazer-Ihes notal' que, nestas condic;6es, nao ha razao al-
guma para que quem ganhe seja antes a maquina do que eu, a nao
ser meu cansac;o. Reconstituindo 0 numero de organism os que estao
nesta maquina, os conjuntos pOl' ela tomados a cada instante para
determinar seu jogo, posso ser posto diante de problemas de tal
complexidade matematica que eu carec;a - apreciem 0 humoris-
1110 - recorrer a uma maquina de calcular.

Mas, por enquanto, ~ao estou jogando par ou imp aI', minha
jogada C adivinhar 0 jogo da maquina. Agora, you comec;ar a jogar
e tent~H vel' 0 que vai ocorrer.

Pode supor-se a maquina capaz de realizar um perfil psicolo-
gico de seu adversario. Porem, fiz-Ihes notal' ha pouco que este s6
funciona dentro do ambito da intersubjetividade. A questao toda
resumc-se em saber se 0 outro e suficientemente astuto para saber
que eu tamb~m sou um outro para elc, e se e capaz de transpor este
segundo tempo. Sc 0 suponho identico a mim mesmo, suponho-o
da mcsma fcita capaz de pensar de mim 0 que estou pensando dele,
e de pcnsar que eu vou pensar que ele vai fazer 0 contrario daquilo
que ele pensa que estou pensando. Oscilac;ao simples que sempre
volta. Por este unico fato, tudo 0 que e da ordem do perfil psico-
16gico fica estritamente eliminado.

Sc, ao contrario, jogo ao acaso 0 que sera que ocorre? Voces
conhecem este capitulo da Psicopato[ogia da vida cOlidiana, em que
que trata de fazer sail' um numero ao acaso. Eis uma experiencia
que certamente escapa a bem conhecida metafora do coelho a res-
peito do qual sempre recomendam que se recorde que ele foi previa-
mente posto no chapeu. Freud - com a colaborac;ao de seu sujeito,
mas e justamente porque 0 sujeito fala com Freud que isso fun-
ciona -, Freud e 0 primeiro a dar-se conta de que urn numero
tirado do chapeu vai rapidamente fazer aparecer coisas que levariio
o sujeito aquela ocasiao em que dormiu com a irmazinha, ou ainda
ao ano em que fracassou no vestibulacl2 pOl' ter-se masturbado
naquda manila. Se admitirnios estas experiencias, e precise assentar
que nao existe acaso. Enquanto 0 sujeito nao esta pensando nisto,
os slmbolos continuam acavalando-se, copulando, proliferando,
fecundando-se, trepando, rasgando-se. E quando voces tiram um,



podem projctar nclc uma fala dcste sujeito inconsciente do qual
cstumos fa lando.

Eil1 cutros icrmos, mCSlllO sc a patavra de I11jnha vida tivcsse
de scr procurada em algo de tao longo quanto um canto inteiro da
Eneida, nao.6 illlpcnsavel que com 0 tcmpJ, uma lllaquina chcgasse
a rcconSLtlil-lo. Ora, qualquer 111aquina pode rcduzir-sc a unl~ seric
de retransmissores que sac silllpleslllentc de rnais e de menos. Tudo
na ordcm silllb61ica pode ser rcprcscntado com 0 auxflio de SCIllC-
Ihante sucessao.

_ Nao se acve confundir a hisr6ria onde 0 SUJCltO II1conscientc sc
Illscrcve com sua mefIJrJria - vocabulo do qual nao serci 0 primciro
a tazcr-lhes notal' 0 emprego confuso. Pelo contnlrio, no ponto ern
qUl.: es[amos, convem que operemos uma dClllarca<;ao llluito nJtiua
L'ntrc u memoria e u rememorariio, que e da muon da hist6ria.

Cheg()u-se a falar de lllemoria para distinguir 0 vivente C0l110
tal Assi tn, diz-sc que uma substiincia viva, depois de Ullla deter-
lllinuda e.xperiencia, se revel a como tendo sofJ'ido uma transformLl-
C;J.o tal (IUl' cia nao reaginl mais it llll'Stna expcriencia da llleSl1la
IllLlnL:lrLl lJUl' antl's. lsto permanecc bastante alllbi"uo _ J"Caoir d'
lllan~ira Jifl'rente, 0 que quer dizer isto? Dentro d/que lilllites? N::i~
reaglr absolutalllente lllais, sera quc isto nao e UI1l cfeito da me-
moria? A ,expericncia mortal, definitivamente registrada, sera que c
uma mCJl1ot'Ja'? Reencontrar 0 equilibrio nos limiles de uma detcrmi-
nada hOllwostase, sera que e uma memoria? Nao ha, cm todo easo
nenhuma razao para identificar esta memoria, propriedade definlvel
da subst£lllcia viva, com a remcmora<;ao, agrupamcnto e sucessao de
acolltccil1lcntos simbolicamentc definidos, puro sfmbolo a engendrar
pOl' Sua vez uma sucessao.

, 0 CJ.ue ocorre na maquina neste nivcl, para so falar dcste. C
analogo, a r~lllcm?ra<;ao com a qual lic!amos na an{liisc. Com cfcilO,
a ~llelllot'Ja e aqul 0 resultado de integra<;6es. 0 primeiro organismo
ac!Jutorando a priJl1eira memoria c constitufdo pOl' um or;anislllo'
que agrupa os resultados portres. Este resultado, mcmorizado, cst<i
a todo Il1Slallte pronto para intervir. Porem, no inslante seguinte d-
pode muito belll niio scr absolutalllente muis 0 meSmo. £: POS~IVC~
~ue haJu Jl1uJado de conteudo, de sinal, de cstrutura. 51:: lOll erro
Introduz-Sl' 110 decurso da expcrieneia, 0 que ocorre? Nao e 0 lJUI::

VCIll dcpois que e modifieaelo, porem tudo 0 que cst a antes. Temos
Ulll etCltO ele so-depois44 - nach/riiglich, como Freud 0 cxpressa _

especifico da cstrutura de mcmoria simbolica, ou scja, da fun<;ao de
remcm orac;iio.

Penso qu~ estc pequeno apologo, com seu carater problematico,
leva voces ao seguillle - para que haju um sujeito que interroga
basta que exista 0 qllud, subre 0 qual ineide a interroga<;ao. Sera
que sequer temos de prcocupar-nos com 0 que C este sujeito e de
saber em rela<;ao a quc oulro cle se situ a? f:. totalmcnte inuti!. 0
essencial C 0 ql/od simb61ieo. Para 0 sujcito, C como uma imagem
em cspclhamenlo, mas dc OUlra ordem - nao C por nada que Ulis-
ses [ura 0 olho do cielope. 0 sujeilo, na medida em que fala, pode
cneontrar inteiramentc sua resposta, seu rctorno, seu segredo, seu
misterio, no simbolo eonstruido que as m{lquinas 11l0dernus rcprc-
sentam para n6s, ou scja algn dc ainda bem mais acCfalo do que
LJquilo que enc()ntraillos no sonho da inje<;ao de Irma.

E colocar a qucst,io das rcl'l<;oes da significa<;ao com 0 homcm

11<:i pouco l'st<ivamos cvocando A carla rOl/bacia. Neste conto
nao se faz outra coisa senao girar em torno dos problemas da sign i-
fiea<;ao, do sentido, da opiniao prceoncebida, e justamente pOl' ser
a opiniao preconeebida eOlllum, ai estn em jo,!!,o a verdadc.

Voces conheccm 0 tema da hist6ria. 0 chefe da pollcia e encar-
regado' de reencontrar uma carta que foi furtada pOl' um grande
personagem per[eitamcnte amora!. 0 tal pcrsonagem sutilizou r.sta
carta da mesa da Cflll1ara da rainha. A carta vinha-Ihe de um outro
personagCl1l, com quem mantinha relac;ocs, que tinha razocs para
cscondcr. Ela nao conscgue furtar a carta ;lS vistas t~o dcpressa
quanto gQstaria, porcll1 0 gl'sto que cia csbo<;a c suficiente para fazer
com que 0 ministro libertino, culpado e hcroi, veja a importilllcia do
pape!. Ela age cumo sc nada houvcsse, eoloea a missiva em evidcn-
cia. Quanto ao rei, que tambcm estn aI, clc c, pOI' defini<;ao, dcsti-
nado a nada notal', desde que nao se the chame a aten<;iio. f:. 0 que
perm ill' ao mini:;tro, pOl' intcrmcdio de uma manobra que consiste
em sacar de uma carta vagamente analoga, c COIOC{I-la sobre a mesa,
apoderar-se nas ventas e nas barbas - j£l que a barba CSI{l af -
dos assistentes, desta carta que vai ser para clc fonte de cOl1sidcnivcl
poder sobre os personagens regios, SCI11 que ningucm possa dizer



na~a. A rainha se da perfeitamente conta do que se passa, mas ela
esta bloqueada pela propria condiC;ao do jogci a tres.

Trata-se de encontrar esta carta. Ha especulaC;ao de todo g~_
nero entre as quais se ouve uma ressonancia a propositodo jogo
de par ou impar, que permite entender que 0 jogo da intersubje-
ti,vid.ade e tao essencial que basta que alguem esteja carregado de
tecnlca, de saber, e de rigor, para que fique fascinado pelo real,
como 0 ficam as pessoas inteligentissimas, no que elas SaG estrita-
mente imbecis. Revista-se a casa do ministro palmo a palmo, numc-
ran do cada decimetro cubico. Olham-se as coisas ao microsc6pio,
passam-se longas agulhas atraves das almofadas, todos os metodos
cientfficos SaG empregados, e nao se encontra a carta. A carta, no
entanto, so pode estar na casa, pois 0 ministro deve poder servir-se
dela a todo momento e mete-Ia nas ventas do rei. Ele nao a carrega
consigo, pois ja se mandou assalta-Io.

Toga-se af com a ideia altamente sedutora - quanta mais os
policiais agirem como policiais, menos encontrarao. Nao vai-Ihes vir
a ideia. de que a carta esteja af nas fuc;as deles, pendurada por lima
flta aClma de uma lareira. 0 ladrao contentou-se em dar-Ihe um
carater de gasto, em camufla-Ia virando-a ao avesso e pondo-lhe um
car~mbo diferente. 0 personagem excessivamente esperto, e que tem
razoes para malquerer 0 ministro, nao perde a oportunidadc de
pegar a carta e de substituf-Ia, por uma outra que provocara a queda
de seu inimigo.

Mas 0 essencial nao esta aL 0 que sera que da 0 aspecto con-
vincente desta historia tao pouco con vincente? Contudo, e de admirar
que os policiais nao tenham encontra.do a carta no decurso de todas
as revistas que deram. Para explica-Io, Poe alega a intersubjetivi-
dad~ - 0 cara supersabido vai ate 0 extremo do impensavel para
o outro, e, como tal, escapara. Mas se lerem 0 conto em seu valor
fundamental, voces VaG dar-se conta de que ha uma outra chave, que
mantcm tudo coeso e arrebata a convicc;ao, enquanto que a historia
construfda Iigeiramente de outra forma nao' nos interessaria nem por
um minuto.

Esta chave, voces af analistas, parece-me que deveriam reco-
nhece-Ia imediatamente - e simplesmente a identidade da f6rmula
simb6lica da- situac;ao nas duas etapas mais importantes de seu dc-
senvolvimento. A rainha pensou que a carta estava preservada por

estar af diante de todo mundo. E 0 ministro tambem a deixa em
evidencia, jqlgando-a assim inexpugnavel. Nao e por ser um estra-
tegista, e por ser um poeta, que ele ganha, ate a interven<;ao do
superpoeta que e 0 Dupin.

Nenhuma especie de intersubjetividade e ai decisiva, porque
uma v~z estreitadas as medidas do real, uma vez por todas definido
um perimetro, um volume, nao ha nada que permita acreditar que
no final das contas ate mesmo uma carta escape. Se, no entanto, 0

fato de nao encontra-Ia arrebata a convicC;ao, e porque 0 ambito das
significa<;6es continua existindo, ate mesmo no espl;ito de pessoas
supostas tao tolas quanto os policiais. Se os policiais nao a encon-
tram nao e s6 por estar num lugar por demais acessiveI, mas devido
a esta significa<;ao de que uma carta de alto apre<;o, em tomo da
qual estao acumulados os raios fulminantcs do Estado e as rccom-
pensas que, em semelhante caso, podem ser concedidas, s6 pode estar
cuidadosamente escondida. 0 escravo sup6e muito naturalmentc que
o senhor e um scnhor, e que, quando ele tem ao seu alcance algo de
precioso, ele 0 agarra. Da me sma maneira, cre-se que, quando se
chegou a um certo ponto de compreensao da psicanalise, pode-se
agarrar nela e dizer - Eta est a aqui, somas nos que a temos! Pelo
contrario, a significa<;ao, como tal, nunca est a hi oude se ere que
deva cstar.

o valor do apologo e dcsta ordem af. E a partir da analise do
valor simbolieo dos diferentes momentos do drama que se pode dcs-
cobrir sua coereneia, e ate mesmo sua motiva<;ao psieologiea.

Nao e um jogo de esperteza, nao e um jogo psicologieo, e um
jogo dialetico.

Hoje, as ferias estao aproximando-se, 0 dia esta bonito, vamos
fazer algo curto.

Da ultima vez, falei-Ihes da intersubjetividade dual e de suas
miragens. Ela nao e inteiramente miragern, mas olhar para 0 vizinho



e acrcditar qu<.: ck pensa 0 que <.:stal11OSpcnsando e um uro gros-
seiro. E dai q uc se deve part ir.

Mostr<.:i-Ihcs os Jilllit<.:sdo que podemos fundamentar n;;sta in-
tersubjetividadc dual, vakndo-mc deste famoso jogo de par ou impar
que fui, para Il~la invl:ntar, buscar em I'oe - e !laO 11a razao para
c1cixar de crcr que' 0 tcnha herdado da boca da erianc;a quc vClh:ia
nestc jogo.

Jog,lr niio -: t:io dificil. 0 movim<.:nto mais natural cons:"I<.: sin,-
plcsmcnte cm trocar de par para illlpar, 0 cara l11ais inteligcnte vai
fazt:r 0 contrario. Por~m, (JUm t<.:reeiro t<.:mpo, 0 que existe de mais
intclig<.:nt<.:e faz<.:rqu<.:nelll 0 imb<.:cil ou 0 assim pr<.:sumido. Ou seia,
tudo pcrd<.: sua significaC;ao. Mostrci-Ih<.:s assim qu<.: para jugar <.:~k
jogo razoavclm<.:nt<.: e prcciso tentar anular todos os goJpcs do
advcrsiirio.

o passo seguinte
afirmar que nao hi! acaso
'll: faz2-10 ao acaso.

Eu Jht~s cOllslrui no quadro 0 quc se ehama hoje em dia ,1-:
lima maquina. Era desprcllderia a formula quc scmprc pode scr dc-
preendidu naquilo quc 0 sujeilo profere ao aeaso e que reflele de
ccrta maneira 0 automatismo de rcpetic;ao,vislo que esta para aklll
do principio do prazer, para alcm das ligac;6es, dos motivos racio-
nais, dos scnlimelltos aas quais podemos ter accsso. No comec;o da
psicanali~e. este para a[cm C 0 inconscic!lte, uma vez que nao podc-
mos atingi-Io, c a transf<.:r2ncia, uma vez que cIa c verdadeirament<.:
a(.juilo que modula os senlimentos de amor e de odio, os quais nao
sac it transfercncia - it transfer2ncia e aquilo grac;as a que POdClIIOS
intcrpreta!' esla linguagcm composta por tudo 0 que 0 sujcito nos
possa apresc.ntar, linguag<.:m que, fora da psican{l1isc, fica, cm prin-
cipio, incomplela e incomprecndida. f: isso, 0 para alem do prin-
cipio do prazer. f: 0 para alcm da significac;ao. Os dois conful1(km~se.

tllIas coisas. Villa, (; cia lUio ~'er desvendada lIa cqi,l'a repetida. Po-
tler-se-ia e.\llI'ilor arillllericamente os nt~meros illdefinidamente e Ili/O

llc/wr £1 lei de repeti~'iio, se levannos em cOllla, pOl' exemplo, os
rilmos. Se rept:tilllo,l' as palavras, tal vel. seja porqlle 1/1 II as talllas fI-

mlllll cum 0 pensulllelllU illcollscienre.
Nesle casu, nt'nhllm matelluitico vai poder encollirar a raziio

das .\IICe.Hut's du mi/llt'fO, isso t'stani fora do campo da maquina.

E Illuito bu;n 0 que 0 scnhor esta dizcndo.

O. MA01~ONI: - E, pOl' 01111'0lado, se a lei for descoberta,
prodllz-se, par nte proprio fato, uma desigualdade da maneira se-
guinte - 1I1l1dos (/{h'ersarios a descobre, mas a outro mio a descobre.
Pais, III1W lei dt'scobt'fla deixa deser uma lei.

e c a hipokse freudiana cOllsistc em
no que quer que fac;amos com a illtencan

Mas c claro, com IOda certcza, meu amigo, da ultima vez, pan.!
simplificar, eu fazia 0 sujeito jogar com uma maquina.

O. ~lA01J'.:ONl: - l.I'to illtrodllZ a luta dos dui,\' slljeitos.

Mas c claro, com toda certcza. Mas estamos partindo do ele-
menlo. A simples possibilidade de fazer um sujcito jogar com lima
maquill<t ja ~ suficientcmcnte instrutiva. Isto nao equivale a dizer
que a maquina possa achar a razao de minhas vis6cs. Disse-Ihes que
nossa f6rmuL.1 pessoal podia ser Hio longa quanta um canto da
Eneidu, mas nada garantc que tal canto nos fornecessc as significa-
~6es tadas. S<.:ao mcnos cnconld.ssemos rimas, tcriamos certeza de
estar em prescnc;a da eficdcia sil1lb(5lica. Este termo, utilizado por
Claude L~vi-Strauss, cmprego-o aqui a propos ita de uma maquina.
Sera quc se pode pensar que a eficaeia simbolica e devida ao homem?
Todo 0 nosso discurso aqui eoloca isto em questao. Esta quesUio,
alias, so ficaria resolvida se pudessemos tel' idcia de como a lin-
guagem nasceu - coisa que devemos, pOl' muito tempo, rcnunciar
a saber.

Diante d,'sta efidcia simbolica, trata-se hoje de colocar em
evid2ncia uma certa inercia simbolica, caracteristica do sujeito, do
sujeit() ineonscicnte.

Vou, ncstc intuito, propor-Ihes agora que joguem de manc'lrrl
ordenada 0 jogo de par ou impar, e vamos registrar os resultados,
Eu os elaborarci durante as ferias, e veremos se podcmos tirar algo
disto.

O. MANNONl: - Sell esfor~'o para eliminar a intersub/ctlvi-
dade parece-me, con/lido, deixci-la subsistir.

Fac;o-Ihe notar que nao a climino., Tomo U1l1easo em que da
pode Scr subtrafda. Claro que eia nao c eliminavel.

O. MANNONI: - Talvez ela mio esteja sllbtraidu, porl/ue !/(/

lei de repetil;iio, d qllal obedecemos sem saber, e preciso considerar



Isto vai depenc!l;r do scguintc - sera que existe ou nao uma
difcn:nc,:a entre uma lista dc nlllllcros escolhidos de proposito, e uma
scqi.i~ncia de nlilneros cscolhidos ao aeaso? £, ao matematico aqui
prescnte, 0 Sr. Riguct, quc ineu1l1ocria de explicar-nos 0 que e uma
sequencia de numcros escolhidos ao acaso. Voc~s nem imaginam a
que ponto isto e dificil. Foi preciso gerac;6es de matematicos para
chegar a bem guardar-seil direita e it csquerda, e para que se tratasse
vcrdadeiramcnte de nlllllcros cscolhidos ao neaso.

Riguet, 0 senhor vai ser 0 ~lI1otador dcsta primeira partida.
David, ° scnhor vai jogar 0 jogo do pur ou impar com Mannoni.

O. MANNON!: - Eu, Ilestc jogo ai, trapaceio.

(logo entre 0 Sr. David e 0 Sr. Mannoni.)

O. MANNONI: - £, muito simples, totltlS us \'ezes que ell disse
ao ucaso, ganhei. Quando eu mio tinha mais lei, pert!i jrequentemell-
fe. A lei variou. NWIl dado momenta, tomei a ordem dos versos de
Mal/anne, depois, 11m Illlmero tie te/e/one, tie carro, depois 0 que
estci inscrito no quadro, 'variando vogais e consoantes.

Quantos lances 0 senhor jogou com a primeira lei?

O. MANNONI: - Foi quando ell realmente ganhei.

Isto era s6 para intercssa-Ios na coisa. Trata-se agora de obter
de eada um dc voc~s que esereva a sell gosto - voces pooem faze-Io
a toda, e creio que quanta mais a tooa for, melhor sera - pensando
que estao brineando de par ou impar com a m{lquina. Porcm pec;o-
Ihes que nao procedum como Mannoni proeedeu. Fac;am-no ao
acaso. Manifestem a inercia simbolica de voces.

A cativante exposl<;UO que voces ouviram, ontem, upresentava-
lhes 0 que poderiamos cham'll' de jogo cia imagcm e clo sfmbolo.
Que tuclo Ilcsta rela<;iio nao seia cxprcssavcl em tcrll10S geneticos e
bem 0 que sc deprecnoe dos trabalhos da Sra. DoIIO, c c nisto que
justamentc cia cst{l ulla com nosso cnsino.

Quanta ~l ctiologia cia csquizofn.:nia, como tcrapcutas temas mil
maneiras de interessarmo-nos pOl' isto. Concordo haver ai, sem duvi-
da, uma dimcnsao medica, a do diugnostico, a do prognostieo, porcm
de seu ponto de observuc,:ao cIa projda luzes vivas e profundas sobre
o fenomel1o caracteristieo dc tal ctapa de um descllvolvimento in-
dividual, e eu nunca estaria louvando em dcmasia a genialidade e a
honestidadc de sua experiencia. Nao pooemos fazer nossas catego-
rias intervirem em toda parte, mas elas permitem, no entanto, operar
um verdadciro remanejamento nosognifico, como Perrier 0 encetou.

O. MANNONI: - 0 que file incomoda e 0 senhor assimilar
o desenho, 0 graffeo, ao imaginario. Ora. purece-lIle CJue a desenho
ja e uma obsClIra elabora~'iio do imagine/ria.

Fa lei do imaginario, nao dissc que era 0 desenho, que ja c um
sfmbolo.

O. MANNONI: - Mas nao de todo, e isto que me intriga.

Corn eerteza, isso vai intriga-la enquanto nao tivermos tOlna-
do 0 dcsenho como objeto, e, todos juntos, come~ado a colocar-nos
a questao de saber 0 que e. Mas nao e este nosso objeto este ano.



o que eu clisse cia ultima vez foi no sentido de torn~r-Ihes pal-
pavel a rcla~ao do sujeito com a fun~ao simbolica. Com respeito a
isto irel1los hoje ainda mais adiante.

o simbolo surge no real a partir de uma aposta. A propria
IlC~aO de causa, no que ela pode cOl1lportar de mcdia~ao entre a
cadeia dos simbolos e 0 real, se estabelece a p:lrtir de uma apasta
primitiva - sera que isso vai ser isso ou nao? Nao c a traco de
nada que a no~ao de probabilidade chega no centro meslno da evo-
lu~ao das cicncias fisicas, como nos mostra a cpistcmologia justa-
mente em SCll desenvolvimento atual, c que a tcoria das probabili-
dades rcatualiza uma serie de problemas que foi ,mavcs da histori:l
do pensamento, durante seculos, alternativamentc posta em cvid0n-
cia e ocultada.

A aposta esta no centro de toda e qualqucr qucstao radical quc
trate do pensamento simbolico. Tudo se resull1e no to be or not to
be, na cscolha entre 0 que vai ou nao sair, no par primordial do
mais e do menos. Mas, presen~a assim como auscncia conotarn au-
sencia ou presen~a possiveis. Logo que 0 proprio sujeito chega ClO
ser, ele 0 deve a urn certo nao-scr sobre 0 qual elc crgue seu set".
E se eIe nao e, se ele nao e algo, e que clc tcstcmunha, evidentemente
de alguma ausencia, mas elc perrnancccn1 scrnpre devedor desta aLl-

scncia, quero dizer que ele tera de dar a prova disto, na falta de
dar prova da prcsen~a.

:t 0 que confere seu valor a estc encadeamcnto de pequenos
mnis e de pequenos menos que cnfileiramos no papd elll diversas
condi~6es experimentais. 0 exarne dos resultados rccolhidos tcrn urn
valor concreto - mostrar ccrtos dcsvios da curva dos !wnhos c das
perdas. ~

Como vimos da ultima vez, jogar e ir no encal~o de uma re-
gularidade presumida que, num sujeito, se furta, mas que dcve tra-
duzir-se nos resultados por um desviozinho de nada na curva das
probabilidades. Pois, e justamente 0 que tende a revelar-se nos fatos,
mostrando que pelo simples fato do dialogo, por mais cego que seJa,
nao existe puro jogo de acaso, porem ja articula~ao de urna fala'

('.'~Jl Dutra. Esta rub c ,t{l inclusa no Lito de que, mcsmo para 0

uje;to que joga ~ozinho, seu jogo so tem sentido se ele anunciar
jlI'evialllenle 0 q:I': e!c pcnsa que vai sair. Pode-se jogar sozinho cara
()u curoa. Porcm. do ponto de vista da fala nao se joga sozinho -
j:'1 n,isle a articula<;Clo de trcs sinais, comportando UIll ganho ou um
plTUido, sobre 0 qua! apan:ce'ddineado 0 proprio ~entido do rcsul-
l:ldu. Em outros tcrmos, nao ha jogo se nao houver questao, nao
IiJ qllcstaO se nao hllU\,CT estrutura. A questao c composta, organi-
I,td,l p.:b estrutura.

o jogo do slmbolo reprcsenta e orguniza, em si mesmo, indc-
p..:nuentemcnte das p:li'liCllbridades de seu suporte humano, este alga
qUL' se chama lun sUjcito. 0 slljeito humano nao fomenta este jogo,
,-,Ie Willa seu lugar c d.:scmpenha ai 0 p:.lpd dos pequcnos mais e dos
pequ.:nos menos. Ek proprio IS um elcmento nesta cadeia que, logo
LjU": 0 dl'senrolada. sc orguniza segundo leis. Assim, 0 sujeito esta sem-
pre cm diversos pIanos, preso em redes que se entrecruzam.

Quulquer coisa de real scmprc pode sail'. Porem uma vez cons-
lilulda a cadcia silllbolica, a partir do momento em que voces intro-
tlulCIll, sob forma de unidatles de sucessao, determinada unidade sig-
nificttiva, nao podc mais sair qualqucr coisa.

Convenhumos agrupar' por tres os mais c os menos que podem
aprc~cntar-sc, e cknolllinul' 1, 2 ou 3 as scqli~ncius conforme seu tipo.

+
+ +

ESla mcra tran~forma~CLO faz cmergir' kis cxtremamente pre-
cisus. Os 1, os 2 e os 3 nao podem suceoer-sc em qualquer ordem.
Ulll 1 jamais podcra succder a um 3, jamuis Ulll 1 apresentar-se-a
depois de tcr saido um I1llll1CrOImp;)r, scja qual for, de 2.45 Porem,
apos Ulll numero par de 2, e possivel que saia urn ]. Um numcro
inddinido de 2 sempre e possivel entre I e 3.



dual de rcflexo. Isto alicen;a-se sobre a ideia de que haveria meio
de discernir 4 apreensao do idiota da do homem inteligente.

SJlicntci 0 quanto este ponto de vista e fragil, e ate mesmo total-
mente alhcio aquilo de que se trata, pela simples razao de a inteli-
£cncia consistir, no caso, em se fazer de idiota. No en tanto, Poe e
um bomem cstupcndamcnte avisado, e basta que lei am 0 conjunto
do tcxto para vcr 0 quanto a estrutura simbolica da historia ultra-
passa c de longe 0 alcance deste raciocinio, por urn instante sedutor,
porcm exccssivaJi1cnte fraco, que so tem aqui a funr;ao de um conto-
do-vig:irio.

Gostaria que aquclcs que leram a Carta rOl/bada, depois de
eu ta comcr;ado a falar dela, levantassem a mao - nem mesmo a
metade da sala!

Pcnso que voces sabem, no cntanto, que sc trata da historia de
uma carta roubada, em circunstfmcias sensacionais e exemplares, his-
toria que um infeliz chefe da pollcia vem contar, 0 qual desempenha
o p3pcl, c1assico ncsse genera de mitologias, daquele que deveria
achar aquilo que hi para ser procUl'ado, mas que nao pode deixar
de entrar pelo cano. Em suma, este chefe de pollcia vem pedir ao
chamado Dupin para tini-Io da encrenea. Elc, Dupin, representa 0

personagem, mais mitico ainda, daquele que entende tudo. Mas a
historia ultrapassa de muito 0 registro de comedia ligado as imagens
fundamcntais que condizem com 0 genera da deteer;ao polieial.

o augusto personagem, euja pessoa ap::uecc delineada mais
atras na hist6ria, pareee nao ser outra senao uma pessoa regia.
A cena se passa na Franr;a' durante a monarquia restuurada. A auto-
ridade nao se aeha eertamente nesta epoca revestida deste caniter
sagr::do que pode dcla afastar as maos atentatorias dos audaciosos.

Um ministro, elc lllcsmo homem de alta linhagem, de grande
desenvoltura social, c que possui a confianr;a do casal regio, pois se
eneontra a falar dos assuntos de Estado na intimidade do rei e da
rainh3, surprcendc 0 embarar;o desta ultima, que acaba de tenlar
dis~iJllul:lr ao seu au gusto parceiro a prescnr;a sobre a mesa de alga
que C nada menos do que uma carta, da qual 0 ministro diseerne ime-
diatamcnle 0 sobrescrito e 0 scntido. Trata-se de uma corresponden-
cia ~ecreta. Se a carta fica ai, atiradacom il1diferenr;a sobre a mesa,
e ju~tamente para 0 rei nao notar sua presenr;a. Eo com sua desaten-
~ao, senao com sua cegueira, que a rainha joga.

A partir dai voces podem compor outras unidades signific~ti-
vas, que apresentam intervalos entre dois destes grupos.

Passagcl11 de 3 para 2 I
Passagem de 1 para 2 j- ----") ~
Passagem de 2 para 2 ---~) y
Passagem de 1 para 1 1
Passagem de 1 para 3 ? ----') a
Passagem de 3 para 3 J
Retorno de 2 para 1 I
Retorno de 2 para 3 .r ----7 ()

, Voces VaG verificar que depois da rcpctigao de um granJe
numero de a, se tfnhamos antes um f:l, s6 pode sair um S. Eis uma
organizar;ao simb61iea primitiva que ja pcrmite ultrapassar as meta-
fonts que empreguei, no outro dia, ao falar de uma memoria inter-
l1a ao sfmbolo. De certa forma, a serie. dos a se recorda que ela nao
pode expressar outra coisa senao um S, se um ~ ocorreu, pOl' mais
longe que seja, antes da serie dos a. .

Voces vcern as possibilidades de demonstragao e de teoremati-
zar;ao que se depreendem pelo simples uso destas series simbolicas.
Desde a origem, e independentementc de todo vinculo a urn liame
qualq.uer ?e .causalidade s~posta real, 0 simbolo ja funciona, e gem
~o~ Sl propno ~uas necess1dades, suas estruturas, suas organizar;6cs.
E Justamente dlStO que se trata em nossa disciplina na medida em
que ela consiste em sondar' em seu alicerce qual e 0 alcance no
mundo do sujeito hurnano, da ordern simb6lica. '

o que pode ser imediatamente apreensivel nesta perspectiva c
o que chamei de imisr;ao dos sujeitos. Vou ilustra-la a voces, ja que
o acaso no-Ia ofereceu, com a historia da Carta roubada, na qual pc-
gamos 0 exemplo do jogo de par ou impar.

Este exemplo e introduzido pelo porta-voz do sentido do conto
e ele e suposto fornecer uma imagem elementar da relagao intersub~
jetiva, fundamentada no seguinte - 0 sujeito presume do pcnsa-
mento do outro em funr;ao das supostas capacidades de astucia dis-
simular;ao, estrategia deste ultimo, que seriam dadas numa relar;ao



o ministro, qu~ nao tem os olhos na algib~ira, repara naquilo
J\: qu~ se trata, e entrcga-se a urn joguinho que consiste primeiro
em divertir a platcia, elll scguida em tirar do bolso uma carta que,
por aeaso, cle tem e cuja Jparencia C vagamente a do objcto - j,i
se pode desde entao dizer, do objcto do litigio. Ap6s te-Ia manuseado,
ele a coloca n~glig~nleJl1Cnte sobre a mesa ao lado da primcira carta.
Feito iSIO, aprovcitando a desatcnc;~o do personagclll principal, res-
ta-Ihe apenas pegar tranqi-iilalllcnte csta ultima, e coloca-la no bolsa
SCI11que a rainha, que desta cena nao perdeu um so detalhe, possa
fazer 0 que quer que scja a nao ser resignar-sc a vcr partir, diante de
seus proprios olhos, 0 documcnto comprometedor.

Poupo-Ihcs 0 resto. A rainha que I' a lOdo custo recupcrar este
instrumento de pressao, senao de ehantagem: Ela poe a polfcia na
jogada. A policia pOl' ser feita para nada aehar, nao acha nada. E 0
Dupin quem resolve 0 problema e descobre a carta lei onde ela est,i,
isto e, no apart amen to do ministro, no lugar mais evidente, ao alcan··
ce da mao, apenas disfarc;ada. Parece, e claro, que ela nao deveria
tel' cscapado as investigac;oes dos policiais, po is, se achava compreen-
dida na zona de seu exame rnicroscopico.

Para dela apossar-se, Dupin manda disparar um tiro fora de
casa. Enquanto 0 ministro vai a janela para vel' 0 que estcl acontc-
cendo, Dupin vai fl carta e a substitui rapidamente pOl' outr,a, que
contem os seguintes versos:

Eis at descortinado aquilo que nos c narrado,
Ha duas grandes cenas - nao no senti do em que dizemos cena

prjmitiva --, fa cena da carta roubada e a da carta reavida, e ainda
c,:nas acessorias. A cena CIll que n carta c rC;lvida esta desdobrada,
ji que, ao te-Ia descoberto, Dupin nao a retoma imcdiatamente -
e-lhc preciso prcparar sua cilada, sua pequcna cabala e tambem a
carta a substituir. H{l tambcm a cena ill1aginuria do fim on de se ve
pcrder-se 0 pcrsonagem cnigm{ltico da hist6ria, este singular perfil
lie all1bicioso de quem [icamos a nos perguntar qual seria a ambi<;:ao.
Scr{l que c simplcsmente um jogador? Ele joga com 0 desafio. Sua
meta - c nisto cle seria um vcrdadciro ambicioso - parcel' ser a
de Illostrar atc onde ele podc ir. Para ondc, lliio lilc importa. A meta
lIa ambi<;:io se csv,le(;e cum a prupria essC:neia ell' seu exercicio.

Quais s:io os personagens? Podertamos eont(l-!oS nos dedos da
m:w. l-L! as personagens reais - 0 rei, a rainha, 0 mini~tro, Dupin,
() chere da polieia e (l agente provoeador quc da um tirinho na rua.
11<"1 tamb~m os que niio apareeelll no palco c fazel1l os barulhos de
bastidm. Eis as dr(//1/(/li [J1.'T.\'OI/(e, Llas quais da-se em geral 0 cata-
logo llO illtcio de uma pe<;a de teatro.

Sera que n:lo h(I, uma outra maneira de fazer isto?
Os personagens em jugo podem ser dcfinidos de outra maneira.

Elcs podell1 scr ddin:c!os a partir do sujcito, mais exatamente a partir
da rc1ac;ao que a aspira<;:flo do sujeito real pela necessidade clo en-
cadcam(~nto simb01ico dctcrmina.

Partamos dn primcira cena. Ha quatro personagcns - 0 rei,
;1 rainha, 0 ministro, C 0 quarto, quem sedl'?

un dessein si ii/neste,
Sit n' est digne d' A tree, est digne de Thyeste.4<;

Estes versos sac tomados do Atree et Thyeste de Crebillon pai
e tern urn alcance que vai muito alem daquele de ter-nos dado 0

ensejo de reler por inteiro esta bem curiosa tragedia.
Este episodio e bastante singular, se the acrescentarmos a nota

de crueldade com a qual 0 personagem, aparentemente 0 mais desa-
pegado, 0 mais imparcial, 0 Dupin da fabula, esfrega as maos e ju-
bila ao pen sa I' no drama que ell' nao vai deixar de desencadear. Aqui.
nao e apenas Dupin quem fala conosco, porem 0 narrador, miragem
do autor. Veremos 0 que esta miragem significa.

o drama vai rcbentar no seguintc, 0 ministro, desafiado a pro-
var seu poderio, pOl'que a partir de entao vao-Ille opor resistencia,
um belo dia sacara da carta. Vao-Ihe dizer - Mostre-a -, ele dir~'1
- Ei-ta. E ele .vai desabar no derris6rio, se nao desabar no tragico.

Claro, 'a carta e nao aquclc que a envia. Apesar de seu nome
ser pronunciado la peIo fim do romance, ele s6 tem mesmo uma
importancia ficticia, enquanto que a carta e, com efeito, um perso-
nagem. E, inclusive, e a tal ponto um personagem que tudo nos
pcrmitc idcntifica-Ia ao csquema-chave que encontramos, no fim do
sonho da injec;ao de Irma, 11a formula da trimetilamina.

A carta e aqui sinonimo do sujeito inicial, radical. Trata-se do
simbolo a deslocar-se em estado puro, no qual nao se pode tocar sem
~e ficar imediatamente presQ em seu jogo. Assim, 0 que 0 canto da
Carla rOllbada significa e que 0 dcstino ou a causalidade nao c nada
que: se possa dci'inir cm fUI1c;ao <.IaexistC:ncia.



Quando os personagens se apoderam desta carta, pode-se dizc!
quc algo, que sobrcpuja e de muito suas particularidades individuais,
os pega c os arrasta. Sejam quem for, a cada etap~ da transformac;ao
Silllb0!jca da carta, eks serao unicamente definidos pela sua posic;ao
cm rclar;ao a este sujcito radical, pcla sua posic;ao num dos CH;j.
Esta posic;<lo nuo e fixa. Na medida em que cles entraram na necessi-
dade, no movimento proprio a carta, cad a qual se torna, no decurso
das slIcessivas ccnas, funcionalmente diferente cm rclac;ao a realidade
cssellcial quc cia constitui. Em outros termos, se considcrarmos csta
historia cm seu aspecto cxemplar, a carta e, para cada um, seu in-
cOllsciente. E seu inconsciente com todas as conseqiiencias, ou seja,
a cada momento do circuito simbolico, cada qual torna-se um outro
humClll.

£, 0 quc vou tentar mostrar-Ihes.

o que constitui 0 fundo de to do drama humano, de todo drama
de l<:Jtro cm particular, e 0 fato de haver liamcs, nos, pactos esta-
bclecidos. Os saes humanos ja estao ligados entre si por com pro-
missos que determinaram 0 lugar deles', 0 nome deles, a css~ncja
dcles. Um outro discurso, outros compromissos, outras falas che-
gam entao. E certo que ha pontos em que e precise ir as vias de fato.
Todos os tratados nao se constituem simultaneamente. Alguns SaD
contraditorios. Se se faz a guerra, e justamente para saber que trata-
do sera valido. Grar;as a Deus, a guerra, por muitas vezes, nao ~
feita. Mas os tratados continuam funcionando, 0 ane! circulando
entrc as pessoas em varias direc;oes ao mesmo tempo, e, por vezcs.
o objcto de um jogo de passa-anel encontra 0 de um outro jogo de
passa-anc!. Ha subdivisao, rcconversao, substituic;ao. Aquele que se
compromete a jogar 0 passa-anel numa determinada roda deve dis-
simular que joga tambenl numa outra.

N ao e por acaso que vemos aparecer af personagens regios.
Eles sc tomam sim bolicos do carater fundamental do compromisso
cunstituido no infcio. 0 respeito do pacto que une 0 homem a mu-
Iller tcm um valor esscncial para a sociedade inteira, e este valor sc
acha. dcsdc sClllprc, encarnado ao maximo nas pessoas do casal regiu.
que joga47 Estc casal e 0 simbolo do pacta mais importante, que faz
concurdar 0 clemcnto macho com 0 elemento femea, e e1e desem-

penha tradicionalmente urn papel mediador entre tudo 0 que nao
conhecemos, 0 cosmos e a ordem social. Nada sera, a mais justo
titulo, considerado como escandaloso e repreensfvel do que aquilo
que the causa dano.

E certo que, no estado atual das relac;oes inter-humanas, a tra-
dic;ao fica posta no segundo plano, ou pdo menos velada. Voces se
lembram da fala do rei Farouk, segundo a qual, de ora em diante,
so ha cinco reis s()bre a terra, os quatro reis do baralho e 0 rei da
Inglaterra.

o que e, afinal, uma carta? Como e que uma carta pode ser
roubada? Ela pertence a quem? A quem a enviou, ou a quem e des-
tinada? Se disserem que pertence a quem a enviou, no que sera
que consiste a dadiva de uma carta? Por que e que se manda carta?
E se pensarem que ela pertence ao destinatario, como e que, em
determinadas circunstfll1cias, voces devolvem as cartas ao persona-
gem que com elas os bornbardeou durante uma parte da existencia
de voces?

Pode-se estar seguro, quando se torna urn destes proverbios atri-
bufdos a sabedoria das nac;oes - sabedoria que e assim denominada
por antifrase - de deparar-se com uma estupidez. Verha volant,
scripta manent. Ja .pensaram que uma carta e justamente uma fala
que voa? Se pode haver uma carta roubada, e porque uma carta C
uma folha volante.48 Sao os scripta que volant, enquanto que as falas,
infelizmente, permanecem. Elas permanecem ate quando ninguem
mais se recorda delas. Exatamente como depois de quinhentos mil
sinais na serie dos mais emenDs, 0 aparecimento dos a, ~, y, 0 per-
manecer:l determinado pelas mesmas leis.

As falas permanecem. 0 jogo dos simbolos, contra isto voces
nada podem fazer, e e por isso que e preciso tomar muito cuidado
com 0 que dizem. Mas a carta, a letra,40 essa vai embora. Ela pas-
seia sozinha. Insisti com freqiiencia para fazer 0 Sr. Guiraud enten-
der que podia haver sobre a mesa dois quilos dc linguagem. Nao e
preciso que haja tanto - uma folhinha de papel velino e igual!llentc
uma linguagcm que al esta. Ela esta al, e so cxiste enquanto 1ll1gua-
gem, cIa e a folha volante. Mas ela e tambemoutra coisa, que t~m
uma fun(,:ao particular, absolutamente inassimilavel a ncnhum obJe-
to humano.

Os pcrsonagcns desempenham, pois, seu pape!. Ha um per so-
nagem que trerne, a rainha. Sua func;ao consiste em nao poder tremer



para alem ell; llill certa limite. 5e da tremes~:l: s6 um bocadinho mai,;.
se 0 reflexo do !ago que cia representa - pOl'quc cIa c a (mica que
verdadeirUlllcllte tem plena cunscicncia da cena - se perturbasse Uill
POllCO mais, ela tkixaria ele ser a rainha, seria completamente ri-
dicula, e nos nao pcderi<lmos nem scqucr suportar a crueldade ter-
minal de Dupill. Mas cia nao pia. H;i um pcr~;onagem que nao v':
nada, 0 rei. H,t 0 ministro. Ha a carta.

Esta carla, que e uma fala cIHlen:(,:ad<l ~l rainha por algu~lll.
o duque de S., a quem cia c realmente cnderc<;ada? Visto scr um;/
fala, cIa po de tel' diversas fun<;6cs. Tcm a fUIl<;ao de um certo pacto.
ele uma certa confidcncia. Tanto faz tratar-se do amor do duque ou
de um compl6 contra a seguran<;a do Estado ou atc de uma banali-
dade. Ela csui ai, c1issimulada IlL,lma espceie de presen<;a-auscncia.
Ela esta af, mas nao est<i ai, cia s6 est{l ai cm seu valor proprio.
em rcla<;ao a tudo 0 que cia amea<;a, a tudo 0 que cia vio!:J, a tudo
de Cjlle cIa cscarnccC', a tudo ci que cia poc cm perigo ou cm sus-
pellso.

Esta carta, Cjue nuo tem 0 mesmo sentido em todo lugar, C uma
verdade que nuo convcm publicaI'. Assim que cia passa para 0 bolso
do ministro, cIa nao c mais 0 que era antes, seja la 0 que for quc tcnh'l
sido. Ela naa c mais uma carta de amor, uma carta deconfideneia.
o anuncio de um acontecimento, cia e uma prova, e se caso for uma
prova material. Se imaginarmos este pobre rei, picado por alguma
tarantula que dele faria um rei de maior gra<;a, 11111destes reis, nao
bonacheir6es, capazes de dcixar passar a coisa e em seguida enviar
sua digna esposa diante de altos juizl~s, como isso se viu em determi-
nados momcntos da hist6ria da Inglatcrra - scmpre a Inglaterra _.
nos nos damos conta de que a identidade do destinatario de ullla
carta e tao problem,itica quanta a questao de sabcr a quem ela per-
tenee. Em todo easa, a partir do momenta cm que cIa sc acha entre
as maos do ministro, cia passa a ser, ern si mesma, outra coisa.

o ministro faz, entaD, Um tro<;o bastante singular. Voces VaO-JllC
dizer que e a nccessidadc das coisas. Mas pOl' quc nos, analist;J,;,
nos deteriamos nas grosseiras apareneias das motiva<;6es?

Queria sacar do I1lCUbolso UJlla carta da cpoca para mostrar
a voces como isso se dobrava e naturalmcnte csqueci-a elll casu.
Era uma epoca em que as carlas cram bern bonitas. Dobrava-sc
mais ou menos assim - e punha-se 0 sincte au 0 lacre.

o minisll'O quc, em sua l"spcrtcza, quer que a carta passe des-
pcrecbid;J, redobra-a para 0 outro lado e amarrota-a. E muito pos-
sivd, ao redobri-la, fazcr aparecer uma superficiezinha nua e plana
sobre a qual pOdl>'C por um outro sobrescrito e urn outro sinete,
negro ao invcs de vermclho. No lugar da letra alongada do nobre
senhor VCI1luma ktra fcminina que enderl"<;a a carta ao proprio mi-
nistro. E c sob esta forma que a carta jaz no porta-cartas, on de 0

olho de linee (.k Dupin nao vai deixa-la escapar porquc, como n6s,
elc n1l.:ditou sobrc 0 que vem a ser uma carta.

Esta transforlll,lI;iio nao fica suficientemente explicada, para nos
analislas. pdo fato de 0 ministro que reI' que nao a reconhe<;am.
Nao c de UI1ljcito Cjualquer quc eIe a transformou. A esta carta, que
nao sabcllIos 0 que era, elc faz com que, de certa maneira, ela lhc.
scja remctida sob sua nova e falsa aparencia, especifica-se ate pOl'
quem - pur UI11personagem feminino de sua linhagem, que tl"m a
lelra fcminina e l11iLltb - e ell" faz com que cIa Ihe scja reme:ida
COlli seu prl)prio sinel\::

Eis UIlla curiosa rl"la<;ao consigo mesmo. Ha uma subita femi-
Iliza\~io da carta e, ao mesmp lempo, da entra ll.uma rela<;ao nar-
cisica - j<i 4 lie agora cia lhe e endere<;ada com esta letra feminin<l
rcquintada e leva sell proprio carimbo. f: lima especie de carta de
amor que ele se manda a si mesmo. E muito obscuro, inddinivel, nflO
Cjuero fon;ar nada. e, 11<1verdadc, se falo desta transforma<;ao, e par
cia ser correlativa de algo muito mais importante que diz respcito ao
comportamcnto subjetivo do proprio ministro.

Dctcnhamo-nos nestc drama, vejamos 0 que 0 amarra.
Em que 0 fato de a carta estar em posse do ministro e assim

tao ooroloso que tudo surge do fato de a rainha precisar, com abso-
IUla urgcncia, recupcra-Ia?

Como 0 faz notal' um dos interlocutores inteligentes - 0 nar-
rador. que IJlllbcm c testelllunha -, estc neg6cio so tcm alcance sc
a rainha souber que estc documento esta em posse do ministro. Ela
sabe, cnquanto que 0 rei nada sabe.

Supullhamos entao, que 0 ministro se comporte com uma scm-
vergonhice intolenlvcl. Ele sabe quc e poderoso, comporta-sc como
tal. E a rainha - c prcciso crer que cla tcnha voz ativa nos negocios
- intervcm elll seu favor. Os dcscjos, que se sup6em ao podcroso mi-
nistro, SaD sali~fcitos, nomeia-se fulano para tal lugar, se Ihe di tal
cokga, Sl.? Ihe permile formar maiorias diante da Camara monarquica,



que s6 the parece por demais constitucional. Mas nada indica que 0

ministro jamais tenha dito algo, jamais pedido algo a rainha. Pelo
contrario, ele tern a carta e cala-se.

Cala-se, quando, no entanto, e portador de uma carta que
nmea<;a 0 fundamento do pacto. E portador da amea<;a de uma
desordem profunda, nao reconhecida, recaicada, e cala-se. Ele po-
deria ter uma atitude que qualificariamos de altamente moral. Ele
poderia fazer admoesta<;oes a rainha. Claro que ele seria hip6crita,
mas ele poderia colocar-se como defensor da honra de seu senhor,
como vigilante guardiao da ordem. E talvez a intriga amarrada com
o duque de S. seja perigosa para a p01ltica que cle supoe ser a boa.
Mas eIe nao fnz nada disso.

Elc nos is representado como um personagem essencialmen te
romiintico, e nao deixa de nos fazer pensar no Sr. de Chateau briand,
do qual nao teriamos a recorda<;ao de urn pcrsonagem tao nobrc,
nao tivesse sido ele cristao. Pois, se lermos 0 sentido verdadeira de
suas Mem6rias, sera que ele nao se declat'a ligaclo a monarquia por
f6 jurada s6 para poder dizer da maneira mais clara que, afora isso,
cle ncha que sao uns sacanas? De maneira que ele pode fazer figura
deste monstrum horrendum de que nos falam para justificar a ira
final de Dupin. H{l uma maneira de defender as principios, como se
ve ao se ler Chateaubriand, que is a melhor maneira de aniquila-Ios.

Por que sera que nos apresentam 0 ministro como tal mons-
tra, como urn homem sem principios? Ao se olhar de perto as coisas,
isto quer dizer que ele nao confere aquilo que detcm em seu pocler
nenhum sentido da ordem de uma COll1penSa<;ao au de uma san<;ao
qualquer. Do conhecimento que tem desta verdade sobre 0 pacto, ele
nao faz nada. Nao faz nenhuma recrimina'<;ao a rainha nem a incita
a entrar nos eixos colocando-se no plano do confessor ou do diretor
de consciencia, assim como nao vai dizer-Ihe lOma la da ca. 0 po-
cler que a carta pode conferir-Ihe, ele 0 suspende na indetermina<;ao,
nao Ihe da nenhum sentido simb6lico, joga apenas com 0 seguinte -
entre ele e a rainha se estabelece est a miragem, esta fascina<;ao re-
ciproca, que e 0 que eu lhesanunciava lui pouco, ao falar de rcla<;ao
narcisica. Rela<;ao dual entre 0 senhor e a escravo fundamentada na
amea<;a indeterminada da morte em ultimo termo, mas, neste caso,
sobre os temores da rainha.

Estes temores da rainha, se formas olhar de perto, sao muito
exagerados. Pois, como se assinala no con to, esta carta talvez seja

Ililla anna tcrrivcl, bastaria, porcm, que fosse posta ern jogo para
scr aniquilada. {E e uma arIna de dois gumes. Nao se sabe que se-
qii0ncia podcria scr dada a rcvela<;ao Lla carta pcb justi<;a retributi,
V:1, n~lOapenas de um rei, mas de toclo UIll consclho, de tQda a orga-
,1i1.·I<;aOenvolvida em semclhante escarc0u.

No final das contas, a caratcr intolcravcl cia pressao constitui-
<la pela carta c dcvido ao ministro tcr, em reb~ilo a carta, a mesma
IIlilude que a rainha - de nao fala lkla. Nao fala porque, assim
l'l 11\0a rainha, ele naa pock blar dela. E pdo simples fato de nao
puder falar ckla, elc se cncuntra, nl> tkcurso da seguntla cena, n~1
IllcSma posi~ao Cjue a rainha, e elc nao vai poller deixar dc fazer com
que Ihe furtem a carta. Isto nao c devido a espcrkza de Dupin,
porcJll a cstrutura das coisas.

A carta roubaLia tOI"llOU-SCuma carta escomliLia. POl' que sera
que as poJieiais n::o a encontrum'? Nao a cneontram porque nao
sabem 0 que c uma carta. Nao 0 sabcm porque sac a p01lcia. Todo
poder kgftimo, as..,il1l como totla csp0cie de: paLler, rcpousa scmprc
sabre 0 sfmbolo. E a policia, asslm como todos os outros padcrcs.
tamb0m repousa sobre 0 sfmbolo. Como puderall1 vcr cm pcrfodos
de agita<;ao, voces se teriam deixado prcnder que ncm carneirinhos
se um cara Ihes tivesse dito Policiu! e mostrado uma carteira, caso
eontrario, come<;ariam a quebrar-Ihes a cara tao logo ele tivessc
posto a mao em voces, S6 que a pcquena difcrcn~a que existe cntre
a policia e 0 poder c que pcrsuadiram a policia que sua eficacia rc-
pousa na for<;a - isso nao c para que sc sinta confiante, mas, pdo
contrario, para limita-Ia em suas fun<;ocs. E gra<;as ao fato de a po-
licia erer que c pcla for<;a que cIa exerce sua fun~ilo, cia e tao im-
potente quanto se possa desejar.

Quando se Ihe· ensina outra coisa, como' sc tem feito de uns
tempos para ca em dcterminadas zonas do mundo, vC:-se no que da.
Obtem-se a adesao universal aguilo que chamarcmos simplesmcnte
de doutrina. Podc-se fazer quem quer quc seja cnquadrar-se numu
posi<;ao mais ou mcnos indiferentc cm rcla<;ao ao sistcma tlos SII11-
bolos, e obtem-sc assim todas as confissocs do mundo, faz-se en-
classar pOl' quem quer que scja qualqucr ekmcnto tla cadcia simb61i-
ca, ao bel prazcr do poder dcspido clo slmbolo, ali onde certa mc-
dita<;ao pessoal faha.

A p01lcia por acrcditar na for<;a, e da mesma feita no real, pro-
cura a carta. Como cles dizcm - Procuramos pOl' toda parte. E naa



~lcharam, porljue se trata ae uma carta, e que uma carta esta justa-
lllente em lugal' nenhum.

Nao e um joguinho mental. Reflitam - pOl' que sera que eles
11,:0 a encontram? Ela esta af. Eles a viram. Viram 0 que? Uma
~~rt,l. Talvez a tenham ate aberto. Mas nao a reconhecem. POl' que?
1II1ham deJa uma descric;ao - Ela tem 11m carimbo l'ermellzo e tal

sobrescrito. Ora, cia tern urn outro carimbo e nao tern tal sabrcscri-
to. Dir-me-ao voces - E 0 texta? Mas justamente, 0 texto nao lhes
foi dado. Pois, das duas uma, ou 0 texto tem importfmcia ou nao
tenl. Se elc tem importancia, e mesmo que ninguem, salvo 0 rei,
p()ssa entend~-Io, convem, no entanto, que nao fique dando sopa.

. Voc2s cstao venda bem que s6 pode haver algo escondido na
(!"nensao da verda de. No real, a pr6pria id6ia de um esconderijo
c dc·lIr.antc - pOl' mais longe nas cntranhas da terra que alguem
teilha Ido Icvar algo, isso la nao esta escondido, ja que se ele foi,
\oc2s lambcm podcm la ir. S6 pode estar escondido 0 que e da
ordem da verdadc. E a verdade que est a escondida, nao a carta. Para
os poLciais, a vcrdade nao tern importancia, para elcs s6 existe reali-
dade, e e pOl' esta razao que eles nao encontram.

Em compcnsac;ao, ao lado de seus reparos sabre 0 jogo de par
ou impar, Dupin faz considerac;oes lingLilsticas, matematicas, reli-
giosas, especula conslantemente sobre 0 sllllbolo, falando ate do nao-
~cnlido das matcm,ilicas - pelo que apresenlo minhas desculpas aos
Illatcll1,iticos aqui presentes. T.entcm pois, diz clc, dizer um dia dian-
te de um malell1atico que talvez x ~ + px nao seja exatamentc
igual a q - e ele il11ediatamente vai desanc.1-Ios. Que nada, j.1 que
frequentel11ente entretcnho-me com Riguet d~ minhas suspeitas sobre
cqc ass unto, c nada de semelhante jamais m~ aconteceu. P~lo con-
tr,irio, 110sS0 amigo me incita a prosseguir nestas especulac;6es. En-
fim, ~ por Dupin tcr refletido um poueo sobre 0 slmbolo e a vel'da-
i..k que elc vai vcr 0 que tem para se ver.

Na cena que 110S descrevem, Dupin eneontra-se dianle de uma
curiosa eXibic;ao. 0 ministro da moslra de uma bel a indoleneia - a
qu:tl nao cng:m,t () h,lbil hOIllem, que sabe que h5 pOl' baixo disso
;t extrema vigil;lncia, a aud,icia terrivel do personagcm rOIllfmlico,
c:lpaz de ludo, para 0 qual 0 terIllO de sangue-frio, vejam isso no
Stendhal, parcce tel' sido invent ado. Ei-Io deitado, entediado, que
:,onha - ,\lada e slIjieiente, nlinJa epaca deeadente, para oellpar os
liI'WUIIIOI/OS de 1II71 grande espfrito. 0 que jazer qllando tucla vai par

{iglla abaixo? Eis 0 lema. Enquanto isto, Dupin, de oculos verdes,
olha pOl' todQ canto e tenta fazer-nos crer que 6 seu genio que lhe
permite vel' a carta. Mas nao e nao.

Assim como era a rainha que na verdade indicara a carta ao
ministro, assim e 0 ministro quem entrega seu segredo a Dupin.
Sera que n~o h5 algo como uma ressonancia entre a carta de so-
brescrito feIllil1ino e este Paris enlanguescido? Dupin Ie literal mente
aquilo que a carta virou na atitude amolecida c1este personagem do
qLlal ningucm sabe 0 que quer, a nao ser levar tao longe quanto pos-
sive! 0 exerdcio gratuito de sua atividade de jogador. Ai esta ele,
c1esafiando 0 mundo como desafiou 0 casal regio com 0 rapto da
carta. 0 que isto quer dizer? - senao que, pOl' cstar em relaC;ao a
c;lrta na meSIlla posiC;ao em que a rainha estava, nUIlla posiC;~o es-
sCllcialIllente feminina, 0 ministro sucumbe aquilo que ocorreu com
'Ia.

Voces me dirao que nao h5, como anteriormente, os tres perso-
nagens e a carla. A carta est.1 ai, h.1 dois persona gens, mas onde esta
o rei? Pois beIll, e evidentemente a policia. Se 0 ministro se sente tao
tranqiiilo, e porquc a poJicia faz partc de sua seguran<;a, assim COIllO

rei fazia parte da seguranc;a da rainha. Protec;ao ambigua - e a
protcC;;}o que cle Ihe deve no sentido em que 0 espo:o deve auxilio
c prote<;ao a csposa. e tambcm a protec;ao que cIa cleve a sua ce-
gucira. Mas um nada bastou, uma mUdanc;azinha de equilibrio, para
que no intersticio a carta fosse sutilizada. E e 0 que ocorre com 0

ministro.
E um erro de sua parte acreditar que pode fiear tranquilo relo

rato de a policia, que revista seu palacete hi meses, nao a tel' eneon-
trado. lsto nao prova nada, tal como para a rainhaa presenc;a do rei
inca paz de vcr a carta nao era uma protec;ao eficaz. Onde esti sell
crro? Esta em tel' olvidado que se a policia nao encontrou a carta,
nao e pOl' esta nao poder ser achada, e sim pOl'que a policia procura-
va outra coisa. A avestruz acredita estar em seguranga porque· ela
csta com a cabec;a dentro da terra - ele e uma avestruz aperfeigoada
que acreditaria estar protegida porque uma outra avestruz - outra-
Iruz ;,0 - estaria com a cabega dentro da areia. E ela se deixa depe-
nar 0 traseiro pOl' uma terceira que Ihe arrebata as plumas e com
cbs fabrica para si urn penaeho.

o ministJ·o cst a na posigao que fora a da rainha, a policia na
do rei, deste rei degenerado' que s6 acredita no real, e que nao ve



nada. A decalagem dos personagcns ~ perfcita. E pelo fato de ele se
tel' intel'posto na seqUencia do discurso e 'de tel' caido na posse des-
ta cartinha de nada, que c suficicnte para causal' grandcs cstrago~,
este esperto entre os espertos, este all1bicioso entre os all1biciosos
este intrigante entre os intrigantes, cste diletante entre os dilclantes:
nao vc que se Ihe vai surrupial' 0 segredo nas suas ventas.

Basta UIl1 nada, suficientemente assinalador da policia, par;
dcsviar por um instante sua atcn~ao. Com cfcito, se 0 incidente da
run atrai sua aten~iio, e pOl' elc sabcl'-se vigiado pela policia _
Como e que pode ocorrer afgo diallle de minlia casa quando estoll
com tres tiras em cat/a esquina? Nao so c1c sc fCll1inizou com a posse
da carta, mas alcm ~isto esta ldtima, dc cuja reb~iio com 0 incons-
cicnte Ihes fa1ci, Ihe faz esqllecer 0 esscncial. Voces conhccem a his-
toria do cara cncontrado nUll1a ilha deserta para onde cle se retirou
para esqucccr - Para eSCjuecer 0 que? - E.\Cjueci. Pois bem, ek
tambem esqueccu que, apcsar de estar sob a vigilancia da policia,
nao se devc, no entanto, acreditar que ningllcm va funcionar melhor.

A etapa seguinte e bastante curiosa. Como c que Dupin se cam-
porta? Notem que hit um longo intervalo entre as duas visitas do
chefe da policia. A partir do momenta em que elc tcm a carta, Dupin
tambem nao pia p<.tra ningucm. Em suma, tel' esta carta - cis justa-
mente af a significa~ao da vcrdadc que fica passeando - Ihes cab 0

bico. E, com cfeito, com quem c que de poderia tel' falado? Ele deve
estar bem atrapalhado.

Gra~as a Deus, como UIl1chefe da policia sell1pre volta ao local
dc scus crimcs, J{l VCIl10 chcfe da policia e 0 interroga. 0 outre !he
conta uma historia dc consulta gratuita absolutall1cnte sublimc. Tra-
ta-se de um medico ingles de quem se procura arrebatar a indica~ao
de uma receita - 0 que tomar lleste caso, doulor? - Tomar uma
consulta. Dupin indica, pois, ao chcfe da polfcia que honorarios nao
scriam assim tao mal vindos. 0 cara prontifica-se imcdiatamcnte e
o outro the diz - Po is bem, efa esta na rninha gaveta.

Sera que isto quer dizer que este Dupin, que ate entao era um
maravilhoso personagem, de uma lucidez quase que demusiada, tor-
nou-sc de repcnte um reles tratante? Nao hesito em vcr ai 0 resgate
daquilo que se poderia chamar de a mana ruim vinculada a carta.
E, com efeito, a partir do momento em que elc recebe hononirios
ele tira 0 corpo da jogada. Nao e so pOl' tcr passado a carta a un~
outro, mas porque, para todo mundo, seus motivos sac claros -

('I' recebeu grana, elc cai fora. 0 valor sagrado da rctribui~ao de
liP) honorario. esta indicado dc maneira manifesta pelo pano de
lUlldo dn historieta medica.

Nao q ueroinsistir, mas talvez voces me fa~am delicadamente
notal' q LIe nos tambem, que estamos 0 tempo todo servindo de por-
I l(.Ior~·sde todas as cartas roubadas do paciente, nos tambem cobra-
II\OS mais ou menos caro. Reflitam bem no seguinte - se nos nao
'oudsscmos, entrariamos no drama de Atrcu e de Tieste que e 0

d' LOdos os sujeitos que nos vem confiar a verdade delcs. Eles nos
'wHam umas historias danadas 51 e pOl' isto nao estamos nem um
pOllCOna ordcm do sagrado 51 nem na do sacriffcio. Todo mundo sabe
que 0 dinheiro nao serve simplesmente para comprar objetos, mas
que os pre<;os que, em nossa sociedade, sac calculados 0 mais exata-
llh.:nte passivel, t2m como fun~ao amortecer algo de infinitamente
mais perigoso do que pagar em dinheiro, que consiste em devcr algo
Jl algli~m.

E dislO que se trata. Quem quer que tenha esta carta entra no
cone de sombra que necessita 0 fato de ela ser destinada - a quem?
senao a quem isto interessa - ao rei. E ela vai acabar chegando
a ele, mas nao e bem assim como Dupin conta em sua historiazinha
imaginaria, na qual 0 ministro, apos algumas afrontas da rainha, e
tolo 0 bast ante para deixar explodir a historia. Ela real mente chega
!Ite 0 rei, e e scmpre um rei que nao sabe de nada. Mas 0 'persona-
gem do rei mudou no intervalo. 0 ministro que, mudado de lugar,
se tomara rainha, e ele agora que e 0 rei. N~ terceira etapa, ele'
lomou 0 lugar do rei, e ele tem a carta.

Isso, natural mente, nao e mais a carta que passou de Dupin
rara 0 chefe da poIfcia - e <;Ialpara 0 quartinho, escuro, pois que
n10 wnham dizcr-nos que a odisseia da carta esta aeabada -; e
u.na nova forma da carta, que Dupin the deu, bem mais instrumento
(jl) destino do que Poe nos mostra, forma provocante que corlfere
a historiazinha seu Indo incisivo e cruel para uso das balconistas.
Qilando 0 ministro desdobrar 0 papel, lera estes versos que 0 es-
bdeteiam.

Un dessein si funeste,
s'if n'est digne d'Atree;. est digne de Tiestes.4G

E, com cfeito, se porventura ele tiver de abrir esta carta, s6 Ihe
l'cstara sofrer as conseqUencias de seus proprios atos, comer como



Tieste sells proprios filhos. E justamente com isto que temos todos
OSdias de lidar, cad a vez que a linha dos simbolos topa em obstaculo
terminal - SaD nossos utos que veIn ao nosso encontro. Trata-se
aqui, 'de rcpentc de pagar a vista. Trata-se, como se diz, de preswr
canlas de scus crimcs - 0 quc aliCls quer dizer que, sc soubcrcm
prestar contas dclcs, nao scrao eastigados. Se ele rcalmente comctl:r
est a loucura de sacar da carta, e sobretudo se nao verificar um pouco
antes se e cia mesma que ai esta, ao ministro, s6 the restara com
efeito seguir a palavra de ordem que eu lan~ara ironicamente em
Zurich, ern resposta a Leclaire - Com" tell Dasein! :E a rcfci<;:ao
de Ticste pOl' excclencia.

Seria realmente preciso que 0 ministro tivesse Icvado it loucura
o paradoxo do jogador para que chegasse utc a sacar du carta. Scria
prcciso que ele Fosse realmcnte, utc 0 fim, um homcm sem princi-
pios, sem ncm mesmo csle principio, 0 derradeiro, este que para
a muioria dentre n6s pcrmanccc, que c simplcsmente um resqllicio
de bcstcira. Sc cuir nu paixao ele achara a rainha gcnerosa, digna
de rcspcito e de amor - c totalmcnte estllpido, porcm isso 0 sal-
vani. Se cair no odio puro e simplcs, elc tcntara desferir 0 golpe de
maneira eficaz. S6 mesm0 se seu Daseill estiver totalmentc dcsco-
lado de todu inscri<;:ao numa ordem qualqucr, ate mesmo numa
ordem Intima, a de seu escritorio, de sua mesa, s6 mcsmo neste
c,iso e que ele tera de beber 0 calice ate a ultima gota.

Tulio isto, poderiamos eonseguir escrevc-Io com pequcnos aI/a,
bela, gama. Tudo aquilo que pode servir para dcfinir os personagens
como rcais - qualidades, temperamento, hereditariedadc, nobreza -
nao tcm n~da a ver com 0 negocio. A cada instante cada um estci
dcfinido, e ate mesillo em sua atitude scxual, pelo fata de que uma
carta sempre chega a seu destino.

PERGUNTAS
AQUELE QUE ENSINA

o disclirso comum.
A realiza~aa de desejo.
o deseja de dormir.
o verba e as trip as.
A queslcio do realismo.

Hoj~, estamos prestes a chcgar no alto desta encosta, por vczes
11111 tal1tO ardua, quc esealamos estc anD. Estamo-nos aproximanclo
II, UI11eume. Mas nada nos indica que, do alto dcstc cume, tercmos
lilna vista rcall1lente panorfllnica sabre aquilo que percorremos.

Como lbes anuncici da ultima vez, you ten tar al1larrar a fun<;:ao
dll pa\avra com a da morte - nao diria da morte CO~lO tal, por-
que isto m10 qucr dizer nacla, mas cia mortc na med:da em que
I contra cIa que a vida rcsiste.

o para alel1l do principio do prazer esta cxpresso no. terl1lo
lI'iederllO/ullgszwang. Este tenl10 esta impropriamente traduzldo em
fr/lnccs par aulamatisme de refJetition,5~ e creio estar dando-Ihes urn
lllt.:lhor equivalcnte com a no<;;~ode insistencia, de insistencia repeti-
tiva, de insistencia significativa. Esta fun<;:ao est a na propria raiz cia
till 'uagcm na mcdida cm que csta ultima traz uma dimensao nova,
III ) aO mundo, diria cu, pois c justa mente a dimensao que torn a l\ln

1!llIndo possivcl na n~cdida cm que um mundo e um universo submc-
lido ;1 linguagelJ1.



Pois _bem, qU~1 e a r.ela.C;ao desta func;ao com a noc;ao a qual
a m:dltac;ao, tambem ela mSlstente, de Freud, 0 conduz, a saber a
func;ao da morte? Porque uma conjunc;ao se efetua no mundo hu-
m_ano entre a fala que domina 0 destino do homcm e a l110rte qu~
na~ sabel:10s como situar no pensamento de Freud - sera que ela
esta no mvel do real, do imaginario, ou do simb6Iico? •.

Mas, antes de amarrar estes dois tcrmos dc maneira a fazer
voc~s apree~derem uma vez mms, c ainda melhor, espero, qual e
a slgnlflcac;ao da descoberta freudiana c a ua nossa expericnc.:ia
naqUllo em. que cia nos. permite assistir ao sujeito na revelac;ao que
cle faz de SI mesmo a SI mesmo, deter-me-ei pOl' urn instante. .

Pensei ca comigo em. algo que, pOl' mais severo que seja, nao'
tcm nada de desabusado. Pensei ca comigo que 0 ensino e algo de
bastante problematico e que, a partir do momenta em que Se e levado
a tamar 0 lugar que estou ocupando aWls desta mesinha, nao existe
cxen:plo de caso em que nao se seja suficiente, pelo menos em
aparencla. Em.outros termos, como 0 fez muito bem notal' urn ,poeta
amencano chelO de merito, nunca se viu urn professor estar em falta
por ignorancia. Sempre se sabe 0 suficiente para precncher os minu-
tos durante os quais a gente se exp6e na poslc;ao daquele que sabe.
Nunca se viu ninguem ficar desprovido do que <.Iizer a partir do
momento em que ele toma a posiC;ao de ser aquele que ensina.

Isto me leva a pensar que s6 e ensino verdadeiro aqucle que
?onsegu~ dcspertar uma insistencia naqueles que escutam, este dese-
)0 de saber que s6 pode surgir quando elcs proprios tomaram a·
medida da ignorfmcia como tal - naquilo em que ela e, como tal
fecunda - e isto tambem vale para aquele que ensina. '

Antes, po~s, de trazer as poucas palavras que terao aaparencia
de ser .concluslvas para aqueles que se limitam ao aparelho formal
das COlsas, mas que, para os outros, constituirao uma abertura a
mais - gostaria que todos e cada um de voces me fize:;se uma per"
gunta que seria definida assim, como sendo a minha.
. ,. Em outras palavras, que cad a um me diga, a sua maneira, que
ldela ele se faz de aonde quero chegar. Que ele me diga, depois
de tudo que contei este ano, como se esboc;a au como para ele' se
f~cha - ou bem como ja se conclui, ou bem como ele ja esta reS1S-
tmdo a' cia - a questao tal qual eu a coloco.

£? apenas um ponto de mira, e cad a um pode permanecer a dis-
tancia que quiser deste ponto ideal. Parece-me dever Ser eu tIlatural~

1IIl'IIk, ponto de convergencia das quest6es que puderem vir-lhes a
1111'11\', maS nad,a as obriga a visa-Io. Toda pergunta que tiverem
I' \I I mc fazcr, pOl' mais que seja em aparencia parcial, local, ate
III ",iIl0 indefinida, deve, contudo, tel' uma certa relac;ao com este
1"llltJ <.It:mira.

Da mesma forma, se algo Ihes pareceu tel' sido esquivado, voces
pltd '11\, ne~te cnsejo, manifesta-Io. Sera ainda uma maneira de evocar
\ l'llillinuida<.le que Ihes podera tel' aparecido no caminho que Ihcs
III pcrcorrcr ate agora.

l'ec;o-Ihes encarecidamente que a fac;am. E assim - 'hoje nao
1IIlillilirei que a hora do seminario seja preenchida pOl' outra coisa
1\1' njo t:sta cxpericncia precisa.

Vamos proceder apelando para as boas vontades. Esta prova
I Icalmente 0 minimo que eu Ihes posso pedir - exporem-se diante
do' outros. Sc voces nao forem capazes de faze-Io como analistas,
till q ue ~ que sao capazes?

Aqucks que se sentem prontos para formular alga que ja cst,l
II I ponla <.Ia lingua au atravessado na garganta que 0 manifestem
IIlc<.l;atamcnte. lslO vai dar aos outros 0 tempo de se recuperarcm.

1

SRT A. RAMNOUX: - Eu tinha conseguido, apo~ tel' lido 0

/'opilu[o de Freud, fazer uma i(Leia do ell como de uma flinfaO-defesa
IJIICsc deveria siluar em superfkie e nao em profundidade, e que se
/'xerceria em duas frentes, tanto contra os traumas' que vem de fora,
I'omo conlra as impuls8es que vem de dentro .. Depois de suas con-
!a{mcias, niio consigo mais representa-lo assim para mim. E me
pergunto' qual sera a melhor definifiio. Penso que seria dizer que
.H' trala de urn fragmento de discurso comum. Sera que e isso? Mais
111110 pergwlla. Tinha oonseguido tambem en tender porque e que
Freud denominara aquilo de on de saem os sintomas repetitivos de ins-
til/to de morte. Tinha conseguido entende-lo porque esta repeti~ao
'Ipresenra uma especie de irlt?r~ia, e que uma inerCia e um retorno
., /III! esrado inorgcinico, portanto ao mais longfnquo passado. Assim
"l/li:l/dia eu porque e que Freud podia assimilar is to ao instinto de
m rle. Porem, apos tel' refletido sobre a ultima conterencia do se-
1I110r, vi que estas compuls8es saiam de um tipo -de desejo intinito,
mu/tifonne, sem objeto, um desejo de nada. Entendo isto muito bem,
111(1.1', enluo, 0 que ell nao entendo mais e a morte.



£ verdade que' t~do que lhes ensino e feito justamente para
colocar em causa a sltuac;ao do eu na topica tal como habitual-
mente se a imagina. Instalar 0 eu no centro cla perspectiva, tal como
se faz na orientac;ao atual cla analise, e apenas um desses retornos
a~s quais se ach~ exposta qualqucr colocac;ao em questao da posi-
c;ao do homem. E dificil fazermos uma ideia do que ocorreu cada
vez _que h~uv.e uma revisao do discurso sobre 0 homcm, porque 0

carater propriO de cada uma destas revis6es e scmprc amortccido
com 0 decurso do tempo, atenuado, de maneira que haje, como
sempre, a palavra humanismo e um saco no qual vaa apodrcccnda
devagarinho, umontoados em cima uns dos outros, os cadciveres dcs-
tes surgimentos sucessivos de um ponto de vista revolucionario sobre
o hOll1cm. E e 0 que esta ocorrendo agora no nivel cia psicanalisc.

'E;s algo que me lell1bra a leitura, hoje de manha, no jornal de
uma dessas exibic;6es Com as quais nos achamos periodicamente
~onf:'ontados, cada vez que, a respeito cle um crime um tanto quanta'
Imo!lvado, a questao da responsabilidade e evocada. Assiste-se ao
medo que cleixa 0 psiquiatra em panico, ao seu recurso desesperaclo
contra 0 .desgarr~mento, aterrorizado diante do pensamento de que
ele podena rcabnr a porta ao massacre gcral sc nao salicntassc
responsabilidade do personagem. 0 dito cujo cometeu evidentcmcnlC
algo que nao se tem 0 costume de ver, ainda que a possibilidadc
surja a todo instante - muito simplesmente esmigalhar na beira cla
est~ada e C07:er a facadas a pessoa com a qual se est a ligado pclos
mals ternos lac;os. 0 psiquiatra se encontra de repente' diantc desta
abertura, desta hifmcia, e ele e intimado a tomar partido. Algo ocor-
reu dcsta vez, do jeito como as coisas improvuveis acontecem, reve-
lando a possibilidade de que tal chance saisse. 0 psiquiatra, que no
caso deveria explicar as pessoas que nao basta dizer que 0 cara e
plenall1ente responsavel para se resolver a coisa, furta-se a isto.
Ouve-se, entao, urn discurso espantoso em que 0 sujeito toree a boca
na ll1edida em que vai enuncialldo suas palavras para dizer ao mesmo
tempo que 0 tal criminoso apresenta todas as perturbac;6espossivels
da emotividade, que ele esta sem contato, e abominavel, mas que,
bem entendido, nem por is to 0 que ele cometeu deixa de ser da
alc;ada do discurso com urn, e que ele deve incorrer no rigor das leis.

Assistimos a algo de semelhante na psicanalise. 0 retorno ao
eu, como centro e comum medida, nao est a em nada implicado no
discurso de FreUd. £ ate mesmo contrario - quanto mais seu dis-

I 111',1l :Iv~n<;:a, quanta mais 0 scguimos na terceira etapa de sua obra,
lilli', 'Ie nos mostra 0 eu como uma miragem, uma soma de identi-
III H;lll:·. f. ve{rdade que 0 eu se situa no ponto de sintese urn tanto
lllllli I: ~o qual 0 sujcito se acha reduzido quando eIc mesmo se apre-

lilli, pOrCm e tambem outra coisa, ele se acha tambem alhures,
'\ III de alhures, e justamente do ponto de onde, para alem do prin-

Ilplll do prazer, podemo-nos perguntar - 0 que c apreendido nesta
II 111111 simb61ica, nest a frase fundamental que insiste para alem de
Illdo 0 que podemos apreender das motivac;6es do sujeito?

ll~i evidentcmente discurso e, como a senhora diz, discurso
III lLlll1. Quando lhes falei da Carta roubada, dissc-Ihes, de uma ma-

1ll'Il'il que talvez possa ter side enigmatica, que esta carta, por um
II IIII ' C nos limitcs do palquinho, da Schaup/arz como diz Freud,
dll 1':tlrinho de marionetes que Poe nos mostra, era 0 inconsciente
tillS <Jivasos sujcitos que se VaG sucedendo como seus possuidores. :£
II pr6pria carta, a propria letra,40 esta frase inscrita num pedac;o de
IIIIJ)(::, na mcdida em que eia for passando. Isto fica completamente

vitklltC, dcpois da demonstrac;ao que fiz da cor que sucessivamente
I ',I 's slIjeitos VaG tomando na mcdida em que 0 reflexo da carta passa
obrc a rosto e estatura deles.

Talvez isto nao tenha dado para matar a fome de voces. Mas nao
'sCJucc;am .de que 0 inconsciente de £dipo e justamente este dis-

I \II so fundamental que faz com que, hit muito tempo, desde sempre,
II historia de £dipo ai esteja esceita, que nos a conhec;amos e que
I dipo a ignore totalmente, apesar de ele ser, desde 0 inicio, joguete
lkla. Isto remonta a muito antes - lembrem-se que 0 on'iculo
'pavora seus pais, que ele e expos to, rejeitado. Tudo se desenrola
('III fllnC;ao do Dracula e pelo fato de ele ser realmente Ul11outro que
lll/Ililo que ele realiza como sendo sua historia - ele e 0 filho de
Jocasta e de Laio, e ele vai pel a vida ignorando isto. Toda a pulsa-
~'l.I do drama de seu destino, de ponta a ponta, desde 0 comec;o ate
I) filll, e clevida a este velamento do discurso, que e a realidade sem
({UL: ele 0 saiba. .

Tentarei talvez, quando falarmos novamente da morte, expli-
l'le-Ihcs 0 fim do drama de '£dipo tal qual os grandes tragicos no-I a
"\Ostram. Seria precise que lessem antes da proxima conferencia
f:dipo em Co/ana. Veeao ai que a ultima palavra cia relac;:ao do 110-

1110111 a este discurso que ele nao conhece e a morte. £ preciso, com
deito, ir ate a expressao poetica para descobrir ate que intensidadc



pode ser realizada a identifieac;ao entre esta preteridade velada e a
morte como tal, em seu mais horrendo aspeeto. Este de.svelar nao
comporta instante algum al6m de si e apaga qualquer palavra. Se a
tragedia de £dipo rei 6 uma obra exemplar, os ana list as devem co-
nhccer tambem este para al6m do drama que a trag6dia de Edipo
em Colona realiza.

Como situar 0 eu em relac;ao ao discurso comum e ao para
alem do principio do prazer? Esta 6 a pergunta que abre sua inter-
venc;ao e a acho muito sugestiva. No final das contas, ha entre 0

sUJeito-individuo e 0 sujeito deseentrado, 0 sujeito para alem do
sujeito, 0 sujcito do inconsciente, uma esp6eie de relac;ao de espL:-
Ihamemo.

o proprio eu 6 urn dos elementos significativos do discurso
cOinum, que (; 0 discurso ineonseiente. Como tal, como imagem, ~Ie
est{l preso na cadeia dos simbolos. E um elemento indispensavel da
inserc;ao da realidade simbolica na realidadc do sujeito, ele esta li-
gada a esta hiancia primitiva do sujeito. Nisto, em seu sentido origi-
nal, ele 6, na vida psicologica do sujeito humano, a aparic;ao mals
proxima, mais intima, mais acessivel da morte.

A relac;ao entre 0 eu e a morte 6 extremamente estreita, pois
o eu e urn ponto de conjunc;ao entre 0 discurso eomum, no quaL:o
sujeito se encontra preso, alienado, e sua realidade psieologica. ,I

A rclac;ao imaginaria no homem se acha desviada na medida
em que 6 nela que se produz a hiancia pOl' onde a morte se preseo'·
tifica. 0 mundo do simbolo; cujo proprio fundamento e 0 fenomeno
da insistcncia repetitiva, 6 alienante para 0 sujeito ou, melhor, ele
e causa de 0 sujcito realizar-se sel pre alhures e de sua verdade lhc
estar sempre velada em alguma parte. 0 eu esta na interseltao de
urn e de outro.

Ha no simbolismo fundamental uma inflexao em direc;ao a fO't7
mac;ao da imagem, em direc;ao a algo que se assemelha ao mundo
ou a natureza, e que da id6ia de haver ai algo de arquetipico. Alias,
hao e precise dizer arque, e simplesmente (fpico. Por6m 0 que:i
certo e que nao se trata absolutamente deste algo substaneializado
que a teoria jungiana nos ofereee sob a denominac;ao de arquetipo;
Estes proprios arqu6tipos estao sempre simbolizados, presos no qUy,
a senhora ehamou de diseurso comum, fragmento deste discurso. Es:'
tou de acordo - 6 uma tielfssima definic;ao e e urn termo de que;'
farei usa pOl' estar estreitamente ligado a defillic;ao do eu.

Quanto a sua segullda pergunta, ercio· ter-Ihes feito sentiI' da
\'l1lima vez a djferenc;a que exis"te entre a insistencia e a inercia.

A que corresponde a resistencia no tratamcnto analitico? A uma
11\ ~rcia. Enquanto tal, ela aprescnta a propriedade de nao tel' em Sl'
IlIcsma nenhuma especie de resistencia. A resistcncia, no sentido d-:
lViderstand, obstaculo, obstaculo a lIm csforc;o, nao deve ser pro-
'urada em outro lugar a nao ser em nos mesmos. Qu?m apliea a
fnrc;a provoea .a resistcncia. No nivcl da inereia, nao ha, e.m part~
lliguma, resisteneia. A dimensao de tudo aquilo que se vll1cula a
lransferencia e de um registro tOlalmente difercnte - 6 da ordem
dc uma insisteneia.

A senhora tambem pegou l11uito bem 0 que eu quis dizer
quando, da ultima vez, evoLJuei 0 desejo, 0 desejo como e revelado
p r Freud, no nivel do inconsciente, como sendo descjo. de _nada.

Voces puderam ouvir, ontem a nOlte, expor csta ilusao, nada
I'ara entre os leilores de Freud, de recneontrar-se scmpre 0 mesma
Hignifica,do, e um significado de alcanee UIl1 tanto curto, como sc 0

t1esejo do sonho que Freud nos apanta na TrulI/lldeIllll/z[j se resu-
misse afinal sob a forma da lista, de fata curta, das pulsoes.

Nao c nada disto. Rogo-Ihes que lciam a Trul/IlldeulLln[j uma
vez pOl' todas e de enfiada para se convencerem do contrario. Apesar

,de Freud ir seguindo as mil formas empiricas que este desejo po de
I mar, nao ha sequel' lima analise que va dar na formulac;ao de um
desejo. 0 desejo, no final das contas, nunea esta ai desvendado.
'rudo se passa nos degraus, nas eta pas, nos diferentes ~scaI6~s ~a
.revela<;ao deste desejo. Alias, Freud em algull1 lugar n da Ilusao
uaqueles que, apos terem lido sua Traunuleutu1Jg, ficaram acreditan-
'do que a realidade do sonho e a seqLicncia dos pensamentos latentes
do sonho. 0 proprio Freud diz que, se fosse so isto, esta realidade
nao teria nenhum interesse. 0 que e interessante sac as etapas da
elaborac;ao do sonho, pois e ai que se revela aquilo que buseamos
l1a intepretac;ao do sonho, cste x, que, no final das contas, .e de-
sejo de nada. Eu desafio voces a me trazercm. I:em qu~ s.eja um
s6 trecho da TraumdeLltung que concIua - 0 sUjelto dcse]a IstO.

Objec;ao _ E as sonhos das criun{:as? "£ 0 unico ponto d~
mal-entendido na Traumdeutung. Voltarei a ele, e lhes mostrarel
que este ponto de confllsao vell1 desta propens~o, que, ~xiste em
freud, a recorrer freqiientemente a um ponto de vIsta genetlco e que
6 de sua obra 0 que mais caducou. A objec;ao e rcfutavel. Funda-
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lIlC:llalmcntc, quanuo Freud fala d d .
c;iks simbojicJs desdc 0 sonh . ,0 c1s,CJocomo mola dus formu-
t' 0 ak 0 c liste passando datos da psicopatolo":a da v'u' ,,' por to os o~'" I a cotlUlana trata1l1OIllcnto cm que aguila ( . t" " '.' ,-se semprc Jaqucle, . , jue a lavCS do slIl1bolo . d' , "alnua nlo C . q d vem a cXlstcncia

< , cue, portanto n10 pod' d· f 'nOl1lcado, ,. L:, e orma a Igumn, SCt

. Dizcndo isto dc outra maneira atc' d,' ,
o que cxiste c inomin:lvel E" ' as aguIlo que c nomeado,

, Justamcnte por se' '.todas as rcssonanci'ls qu r JOommuvcl, com
< e pOSsam dar a este '

ap:lrcnta ao inomin:lvel par I",' " nome, que IStO se
R ~l", , excc encla, IStO e, u morte.
c Clam a Truul7ldelltung voces:-, ,

passu, Tudo 0 quc d' no ,.' I' vaG dUI-se l:onta dlsto a ca'dae ll1cavc e revclado > t'
ciLJbor:lc;ao do sonho Esta el' b ' _ .' es a sempre no nfvelda, . a olac;ao e unn : b I' -
1I.:IS tudas que s50 as d' ' '" _ < S.11l 0 Iza~ao, Com suas

" <I slgnltJCa~ao Fahva Ih d'nOlte, '10 evOcar '1 partjl"ao ' 'f' , . <' - es IstO ontem a- '~ sIgn] lcatlva a polivale "<;ao c todos as ternlOS d - F" ncw., a condensa-
J

e que Icud se serve .'E > ,(a sobrcdcterminal"ao au 'd' I, . semple da ordem,. am a (d ordcm da mot' - , '.A p:.lI'tir clo mo ' Ivn~ao slgnlflcativamento em que 0 uescJ'o " , , • - .
e1c c'st:i prcso de ponta ' Ja entlOu <II dentro, em que

a ponta na dl'lletica d· I' .cxprc'ssa no descJ'o d> r'co h' < a a lenac;ao c s6 se
, c; t: n CClIllCnto e no r'co I '
)0, CO/1l0 atingir 0 'g "d' _ , e n lCCllllcnto do dese-ue am d nao era)

Por quc e qu~ . t' .e IS 0 sena a mortc') .'E d" ',.Sua pCl'llUl1ta 0 que me ' 0 que L:IXOno limIte de
-, prova que a senhora entendcu 0 que eu disse.

2

. SR, VALABREGA: - A respeilo do
dlur du sOl/ho 0 I', ,- , que 0 senhor acabade

, S COIJ JIW I'erdadelros (If' Ie'
luclo U senhor lem ' • ' 1f1Cl. relO que par um

1azao e/71 colocur cnf bdo sonflU, ase so re a elnborariio

Fr.:uu uiz [ormaJmcnte gue isto e a
SOIl/)O, unica coisa Importante no

SJ{, VALABREGA: - No CllIw/Io nr • ., .
('Ie IWI//Jelll eliz (jue hci 110 / " .10 e a ullIen COl.la, ja que

son 10 {/ realFarao d I ' C '
senhor lelll r(Fiio em "01. ~ 0 (eseJo. re/O que 0
, ~" ocm 0 (/cenlo sobr I b -
e lIa ela!Jorarilo (jue se pocl 'I. ' .. , e a e a orar;ao, porque
Ie ae Jar a slglll!lcal"· I /lill'('ri" clt(ll'es dOJ sonh ' 'I" ,.ao (0 son 10, Se nao
, OJ, /( eta que Freud ref 1 f' .

l:nl/'('/(il/{U, (/ realizariid d I '_ u ou su IClenlemenle.
o (/!sejO I/ao cleve ser negligenciada. Po-

,!t··se enconlrar urn exemplo dela niio 56 nos sonhos das crianr;as,
111111' lambern, nos sonhosafucinalorios.

E a mesma questao. Sera que da para 0 senhor ficar nistu?

SR. YALABREGA: - Niio, claro, quando 0 sonho clzega na
IIllIeinarao, /lao se pode ficar nisto - isso reenvia a loda uma elabo-
111('00, e e preciso falar como 0 senhor 0 estei fazendo. Mas hei tam-
h,1/1la considerar;iio do desejo de dorm iI', pelo qual hei, hoje em dia,
'11/1 recrudescimento de interesse, :£ ao mesmo tempo urn dos mo/i-
l'U,l' primeiros e urn dos mati vas derradeiros do sonho. Freud nao
/(//a de e/aborariio secundaria, s() existe elaborar;iio no sonho que
,'sla presenle, e sendo COil/ado. Atem dislo, de maneira terminal, hil
II desejo de dorm iI', que e uma das significar;oes terminais do sonho.
J'o;' cOlISeguin/e, realizar;ao do desejo numa ponta e desejo de dormir
1/(1 ou/ra. Creio que as interprelar;oes mais modernas que es/iio apenas
/Ildicadas na Traumdeutung au em oulros textos pasteriores, a inter-
/Irclarilo do desejo de dormir como desejo nardsico, vao justamenle
1/ Sle sen/ido. Ha eluas realidades no sonho, a realizarao do desejo,
I/lle 0 senhor parece dissolver urn bocadinho e a elaborarao signi-
/icanle.

o senhor fala nn realiza~ao do desejo de dormir. You retomar
inicialmente 0 primeiro destes term os

o que pode querer dizer· a expressao rcaliza~ao do desejo?
Parcce que 0 scnhor nao ficou impressionado com 0 fato de que
I'caliza~ao comporta realidade, e que, pOl' conseguinte, s6 poderia
haver aqui rcal iza~ao metaf6rica, ilus6ria, Como em qualquer satis-
fill;ao alucinat6ria, n6s aqui s6 podemos situar a fun~ao do desejo
LIeuma forma muito pi'oblcmatica. 0 que e 0 desejo a partir do mo-
menta em que cle e mola da alucinac;ao, da ilusao, de uma satisfa~ao
que e, portanto, 0 contrario de uma satisfac;ao? Se dermos ao termo
de desejo uma definic;ao funcional, se ele for para n6s a tensao posta
em jogo por um cicio de reaIiza~ao comportamental seja la qual
for, se 0 inscrevermos num cicio biol6gico, 0 desejo vai dar na satis-
fa~ao real. Se ele vai dar Duma satisfa~ao alucinat6ria, e que, entao,
cxiste af urn outro registro. 0 desejo se satisfaz alhures e nao numa
satisfa~ao efetiva. Ele e a fonte, a introdu~ao fundamental da fan-
tqsia como tal. Existe af uma ordem outra que nao vai dar em
nenhuma objetividade, mas que define por si mesma as quest6es
colocadas pelo registro do imaginario.



~R. V ALABREGA: - [; pOl' isto que Freud recorre ao usa do
concello de d,sfa~'ce, e ~or ~sso que, logo depois da primeira propo-
sl~ao, 0 sonho e a rcalIzac;:ao do descjo, ele recorre ClOusa do eon-
cello de desejo como realiw{:ao disfarrada. Nem POl' 'iSIO deixa de
ser uma realizarao real, [Jorcm realizada de maneira disfarrada.

o .termo de disfarce e apenas uma l11etMora, que deixa intacta
a quest.a? de sab~r 0 que e satisfeito numa satisfac;:ao simb6lica. Ha,
com ,efelto, c1cseJos que nunca encontrarao outra satisfac;:ao senao
atrav~s do fato de serem reconhecidos, isto e, confessados. No caso
do pas.~~lro. que acaba cedendo seu lugar junto a sua parceira em
~onsequencIa ~as manob~as de um adversario, pode-se vel' ~urgir de
~epente um cUldadoso allsar de pen as, que e uma ectopia do corte-
~amento. Falar-se-a, no caso, de engate num outro circuito, podendo
II' d.ar num. Clc.lo de resoluc;:oL:s que oferecem a imagem de uma sat is-
fac;:ao Substltutlva. Sera que a satisfac;:ao simb6Iica e da mesma ordem?
o pr?blema esta to do af. A Iloc;:ao de disfarcc nao nos permite d~
manelra alguma, apreende-Io. '

.Quanto ao. ou~ro termo que 0 senhor abordou ainda agora, 0

deseJ~ de dornllr, e claro que e importantlssimo. Freud 0 eolacol!
esp:cralmente em conexao com a elaborac;:ao secundaria, no ultimo
~apltulo ~a parte sobre a elaborac;:ao do sonho, que diz respeito a
mtervcnc;:ao do ego como tal no sonho.

. Creio que af ha ainda duas coisas que e precise saber distin-
g~I':' ~ fato ,de precisar 1~1antcr ~ sono pOl' um certo tempo, pre-
clsao que.e suposta subJacente a durac;:ao do sono, a despeito de
to,das as e,xcltac;:oes exteriores e interiores que poderiam vir pertur-
b~-l~ .. S,era.. que esta p~ec.isao aparece no eu, sera que ela participa
da vlgJlancla que este UltU110exerce com a finalidade de protegeI' 0

estado'de sono? E, com efeito, uma das emergencias da presenc;:a
do eu no sonho, mas esta longe de ser a {mica. Se 0 senhor se recorda
do capItulo ao qual esta-se referindo, e la que aparece pela primeira
vez no pensamcnto freudiano a noc;:ao de fantasia inconsciente. Tudo
0, que e do registro do eu enquanto instancia vigilante se produz no
mvel_ da elab~rac;:ao secundaria, porem Freud nao pode separa-Io da
func;:,:o fantasrante na qual este eu esta integrado.

Existe ai uma scrie inteira, l11uito nuunc;:ada de relacionamentos
para dis~inguir fantasia, sonho e deva;leio, e co'nforme uma espccic
de relac;:ao de espdhamento, num certo momento, trocam-se os pa-

1'1 II, 0 devilncio, tal como aparece no nivel do eu, e satisfac;:ao
1I11/',ill:lria, i)us6ria, do desejo, tcm uma func;:ao bem localizada,como

II dl~~C ainda agora a Srta. Ramnoux, na superficie. Qual e a rela-
n ·nlr.: cstc devaneio do eu e um outro, situado em outro lugar,

III tl.:llsao'? :£: a primeira apari~ao na obra de Freud da no~a6 de
f Illlasia incol1scicnte. Isto e para voces verem a complexidade do
dl"'l'jo de manter 0 sono.

T;1[vez scja nestc nivel que se evidencie ao maximo 0 jogo de
• ·ollde-.:scondc do eu, e que nos cause bastante difieuldade saber
flild . de csta. Afinal. e unicamcJ\te no nivel do eu que vemos apare-
(1'1 a fun~ao do devancio na estruturac;:ao do sonho. E e tambem
llllicamente a partir do eu que extrapolamos para pensar que existe,
1'111 algum lugar, um devaneio sem 0 eu, que existem fantasias incons-
('j ·ntl.:s. Paradoxalmente, a noc;:ao de fantasia inconsciente, de ativi-
elide fantasiastica, s6 e promovida fazendo-se 0 desvio pelo eu.

3
SRA. C. AUDRY; - Minha pergunfa e muito vizlnha da de

Clelllence. Ralllnoux, pois eta tambem ineide sobre 0 eu. Se 0 eu
l/Ill jragmenlo de diseurso eomum, ele 0 e na analise, Previamente

() aJuilise, ele e apenas pura miragem imagindria. Dai, a analise
('lJuil'ale a lIflla desmislifieariio deste imaginario previo. Vamos
chegar no seguinte - realizada a desmistificarQo, encontramo-nos
elll presenra da morte. Resta apenas esperar e eontemplar a morte.
Minha pergullta pode pareeer por demais positiva ou utilitaria, mas
e assim.

POl' que nao? No £dipo em Colona, Edipo diz 0 seguinte
Sera que e agora,' que niio sou nada, que me tomo urn horn em? E 0

fim da psicanalise de :£:dipo - a psicamilise de Edipo so acaba em
Colona, no ~omcnto em que ele arrane'a a propria eara. :B este 0

momento essencial que confere sentido a sua hist6ria e, do ,ponto
de vista de :£:dipo, e um acting-out, e ele 0 diz - Decerto, estava
colerica.

SRA. C. AUDRY; - Sera que e entre Nao sou nada e a
mone, ,que deve passar aquilo que pode substituir-se a urn huma-
Ilisma?

Exatamentc. E cste algo, diferente ao fio das epocas, e que
lorna este termo, humanismo, de manejo Hio dificil.



SR. DURANDIN: - Eu talvez pudesse fazer /lIna pergUI1((/,
mas nao e muiro legilimo faze-La, porque mlo assisti regularmcnle
aos seus seminarios.

Quanto a mil11, YOU pedir-lhe explica<;ocs sobre sua desverba-
fizar;c/o de ontem a noite.

SR. DURANDIN: - Nao e nenhum bicho de sete cabe~';;s, .
esse meu negocio de desverbalizar;ao .. Isso se inscreve um POIICOnos
dados imediatos da consciencia. A finguagem nao e apenas expres-
sao de algo que ja se conhece, e modo de comunicar;ao. Ela e 0 ins-
trwnento consoante 0 qual 0 pensamento da crianr;a se forma. Pelo
fato de a crianr;a viver em sociedade, sua maneira de dar (j recorle
do mundo se efetua POl' intermedio da linguagem, dai 0 realisllw
verbal. A credila-se haver algo la onde houver uma pafavra, e se Ilc/O
houver palavra nao se acredita que exista algo, e a gente nem se de;
o Irabalho de procurar.

Trate pois de dar corpo ao que 0 senhor acaba de produzir.
o senhor evocava ontem a noite 0 seguinte tipo de pergunta _ Serif
que dei isto pOl' generosidade ou POl' covardia?

SR. DURANDIN: - Sao pergwztas que meu doenle me fa;:.l
frequentemente. Nao seria possivel responder a ele, pois as duas
coisas en Ire as quais ele hesita sao coisas ocas, que nao correspoll-
dem a realidade. Ele precisa etiquetar 0 que sente e pensa, e mesmo
se fosse menos oco, este precisar colocar as coisas e etiqueta-las e,
contudo, algo de congelado, de meio morto. Na maioria dos casos
trata-se de pensamenlos ja prontos. E na medida em que se obriga
um sujeito a tomar contato, em que se the responde de forma ev(/si-
va, para encoraja-lo a continual'. . . .

o senhor considera que basta retirar-lhe sua foupa comprada
pronta para que ele tenha um terno feito sob medida?

SR. DURANDIN: - Nao basta. Mas e preciso encorajd-lo (l

olhar-se nuzinho, a tomar consciencia disto. Isto nao suprime a im-
portancia. da fala que vira depois. Talvez a expressao desverbafiza-
r;ao nao fosse feliz. 0 que me pareceu importante e nossa linguagem

\/'/ () mohle flO (JlIal se fort/w!H /lOSSO pensamento, /lOSSOSCO/lCltilu.l,
/l1I1',\'1I ulilizar;c1o do IIIIIIU/O.

o que diz parccc supor haver duas especles de penSamCl1l0,
1I11lickque 0 scnhar chama tie pronlinho e aquele que nao 0 seria.
II que 0 proprio dos pensamentos que nao estao prontinhos code
1111t) scrcm exatalllcnte pcnsamentos, c sim pcnsum;::ntos desverbali-

Ido~. 0 senhor pegou um cxcmplo que e scnslvcl em nossa expericn-
1111, estas questoes que 0 sujeito se coloca no registro da lJsicologia
11('La Rochefoucauld - sera que 0 bem qlle fat;o. eu 0 fat;o para
IIIllIha p/'()[Jria gh5ria all bem l'isQndo UI1l alem?

SR. DURANDIN: - E justanzeflle esle regislro ai.

Mas por que e que 0 senhor ere haver al algo que se possa ligar
I uma fala oea ou vnzia? Nao aeha que a questao perillanece per-
l'ilamcnte autcntica? 0 senhor se coloca no registro em que La
I{ chcfoucauld sc coloca, e nao e a troco de nada quc, nesta epoca.
() cu se torna uma questao tao illlport;lntc. Seja Ii a que for que 0

'nhor fa<;u, seja hi qual for a forma de manejar 0 pensamento, isto
r - quer Ihc dcsagrade au nilo - selllpre de forIlla falada, a qucs-
tao conservara todo seu valor. Porque, na mcdida em que 0 sujeito

, coloca no rcgistro do cu, tudo fica, de fato, dOl11inado pela rela<;ao
Ililrcfsiea. Sera quc nilo e 0 que evocalllos quando dizcmos, por exem-
plo, que, eIll qualquer cspecic de dom, cxiste uma dimensao narcIsi-
'n nao eliminavel? 0 senhor ach,l que abandonando a questao 0

,'ujcito vai acabar pOl' nchar seu call1inho? De que jeito?

SR. DURANDIN: - Reformulando-a, e lomando consciencia

Mas de que jeito? Quais sao as idcias que 0 scnhor tem sobre
a maneira como ele pode refonnular a qucstao?

SR. DURANDIN: - Se de se coloca a questao em termos de
geflerosidadlt OIl covardia. e provavelmente porqlle ele leva 0 COI/-
{;eito a serio, como coisas.

Ele pode leva-los a serio sem toma-Ios como coisas.

SR. DURANDlN: - Nao e la muito comodo.



SR. DURAN?!N: - Neste caso um exercicio de linguagem
pod~ ser 11m exerclclo de reformll/ariio do pensamento. E a partir de
(jlle? A partir da experiencia do fato de que se cai, entao, em coisas
/1m .IaIllO misteriosas e inefciveis, Trata-se, ajinal, da realidade. Da
rea/u/ade tOl1la-se COllscierlcia ao recorta-/a, ao articula-la, Mas no
CIl/(lIltO, da jci e a/go antes de ser nomeada. '

Ela e inominavel.

SR. DURANDIN: 0 que OCo"e nas trip as e inominavel,
Illas acaba por llomear-se.

. 1v~as tUd~ 0 que 0 senhor sente, inclusive nas tripas, como diz
a Ju:tlsslmo tl.tulo, nao pode tomar nem mesmo sua sequencia de
rcac;oes vago-sJIllpaticas, a nao ser em func;ao da cadeia de quest6es
que 0 senhor tiver introduzido. :E nisto af que 0 senhor e .um homem.
TOdas as _particularidades, todas as esquisitices, 0 proprio ritmo de
s~as rea~oes vag.o-simpaticas depende da maneira pela qual as ques-
tocs se mtroduzlram em sua historia historizada-historizante, desde
que sabe falar. Isso vai bem alem da formac;ao de adestramento.

Para evocar um tema frequentemente presente em Freud _ e
en~ f~nc;ao do carater significativo sob 0 qual se apresentara pela
pnmelra vez 0 fato de ter feito nas calc;as que poden! fazer com
'lye ocorra que, a seguir, numa idade em que isso ja nao se faz
11.1als,0 senhor recomece. Esta soltura foi interpretada como urn
sIgno, q.uer 0 senhor tenha ficado com cara de tacho, quer ela tenha
flcado llgada a uma emOc;ao erotica - releia 0 Homem dos lobos.
EJa tomou um valor na frase, um valor historico, um valor de Sll1l-
bolo, que vai ou nao continuar tendo. Mas, em todo caso, e a partir
do val.or qu~ a _reac;~o de suas trip as tomou da primeira vez, que
uma dlferenclac;ao Val dar-se no nlvel das tripas e do tuba digestivo
c qu~ para. sempre a cadeia dos efeitos e das causas vai ser outra:
Se nao for IS to que a psicam'ilise nos ensina, ela nao nos ensina abso-
lutamente nada.

. N~ fil;al das contas, 0 pensamento contido no termo de desver-
bahzac;ao e 0 seguinte - todas as falas do sujeito so estabelecem
falsos problemas. Sera que podemos sequer imaginar que esta idelu
possa ~raz~ a solu~ao d~quilo que jaz na questao que 0 sujeito se
co~oca, Sera que nao sena 0 caso, pelo ccmtrario, de faze-Io entender
ate onde esta dialetica do amor proprio, em ocorrencia, fez ate enU\u
parte de seu discurso? Que e de maneira autentica que ele esta colo-

I III 10 sua questao, porquanto 0 seu eu desempenha este papd af
1111' suas rehlc;6es hllmanas, e isto uevido a sua historia, a qual e
1'1(·c.:isofaz0-lo restituir eOlllplcta?

Na posic;ilo do obsessivo, por exelllplo, tudo 0 que e da ordcl11
Ilu dOIll se aeha tomado nesta redc narcisica da qual cle nao pod~

III'. Ser;i que nao scria preciso esgotar, ate seu derradeiro termino,
II lialCtica do narcisisI110 para elc achar a safda disto? Sedl quc 6
JlI cc.:iso faze-Jo bater em relirada de tal maneira quc de nUllca mai5
Illicuk uma palavra ou, pelo contrario, seria antes preciso lcvar 0

dls 'urso ate seu derradeiro termino de maneira a arrastar junto :l

llist'l:ia toda? A historia fundamental do obsessivo c ele estar il1-
I\'iramente alienado num mestre, num senhor, cuja morte espera,
I'll) saber que ele ja est a morto, de maneira que ele nao pode dar

Illll passo. Nao scria levando-o a perccber do que e que ele e rcal-
1III.:Ilte0 prisioneiro C 0 escravo, do scnhor morto, do l11estre morto,
qllL: 0 senhor poderia esperar a sOluC;ao? Nao e impelindo-o a aban-
d()Jwr seu discurso, porem incitando-o a prossegui-Io no mais alto
",rllu de seu rigor dialetico, que 0 senhor podera faze-lo entcnder
I' )1110e que da fica sempre, de antemao, frustrado de tudo. Mais clc
llutorga a si meSl110 coisas, mais e ao outro, a este morto, que ele
L' outorga e de se acha cternal11ente privado de qualquer gozo da
l'(lisa. Se cle nao entender cste passo, nao ha chance algun1a de 0

l'llhor poder jamais sail' desta algum dia.
o senhor diz a ele que e um fino recorte .. E daf? Acredita que

'~Ita fiJosofia tenha em si mesma um valor catartico? Certamente nao.
.' 'jn qual for 0 seu desprezo pel a questao, nao podera deixar de
I) 'orrer 0 fa to de 0 senhor ve-Ia l~eproduzir-se eternamente. Nao ha
IIIZaO alguma para 0 sujeito chegar a nao ter mais 0 eu dele, a nao

'I' numa posic;ao extrema tal como a de :Edipo no final de sua exis-
I Ilcia.

Nunca ninguem estudou os derradeiros momentos de um obses-
Iv . Valeria a pena. Talvez baja neste momento ai uma revelac;ao.

." 0 senhor quiser obter uma revelac;ao um pouco mais precoce, cer-
t \1\1cnte nao vai ser pOl' intermcdio do abandono da fala

SR. LEFi::BVRE-PONTALIS: - Sinto um certo mal-estar.
FII/a-se I1lllito aqlli do simb61ico e do imaginario, porem nao Sf! tern



falado muilO do real. E as li/lillli/,\' pergulllas mOslram que se per-
dell 11m pouco 0 real, () Cjue Co/elle A udr)' di::Ja e digno de repara
- aiJl(/a bem que f::dipo mio soube ado demais 0 que so soube no
jim, pois foi preciso que mesmo ussilll e/e preencliose sua vida, Que
bom, ver que um monle de coisas (jlle se cOlI\iderul'a de illicio como
sell do reu/ ('Sltl nUt/1i/ rede, Illlln sistema com lilli/lip/as en/radas, no
qual eu j figura WII /ugor. (J/I(/e serel (jlle esta realidade se situa senao
num mOl'imenlu emre todus eSlas dimens6es'! Dizendo ainc/a de oUlra
maneira, bem Cjue e preciso qlle 0 reconhecilllenlo do desejo passe
pOl' um calO mlmero de mediar6es, de aV(l/ares, de /urmaroes inw-
ginririas, de ignore/ncias 011 de desconheciinentos de orelem simb6/i-
ca . .c' iSIO, o/illal, 0 que 0 senhor c!li/maria de realidode'!

SCIll dllvida algurna. E 0 que toclo J11undo chama de realidade.

SR. LEFEBVRE-PONTALIS: - Exisle, conludo, na realida-
de, nao como coisa, porem como categoria, como norma, algo mais
do que exisle nas OUfras ordens. A rea/idade nao e 0 conjunto do
simbolo.

Vou-Ihe fazer uma pcrgunta. 0 scnhor j,i sc cI;,;uconta de como
C raro UI11amor naufragar nas qualicladcs ou nos dcfeitos reais da
p~ssoa amada?

SR. LEFEBVRE-PONTALIS: - Nao lenho certeza de poder
respoJl(ler /1(/0. Nao tenho certeza de que seja uma ilusao retros-
pectiva.

Dissc yuc era raro. E, cf;,;tivam;,;ntc, quando se chega a este
ponto mais parece ser da ordel11 dos pr;,;textos. Acredita-se que esta
rcalidade t~nha sido tocacla.

SR. LEF.tBVRE-PONTALIS: - Mus islO vai mllito longe.
1.1.1'0eqllil'a/e a dizer que nao exisle nll/lCa concelll-'ao verdadeira, que
nunca se l'ai senao de correlivos em corretivos, de miragens em
miragens.

Creio, com cfeito, que e 0 que ocorre no registro da inters'lbje-
tividade na qual toda a nossa experiencia se situa. Sera que ern urn
momento qualquer tomamos num real tao simples quanta estes lirni-
tes das capaciclades individuais, que sc tcm em vista a!ingir nas
psicologias?

() que, alia~, ja nao 6 fJcil de ating:r, pois 0 ambito da .mcdi-
ill 'Oilsec;ue rnu\to dificilmente nortear-se na ordem das quaiJda,des
llilivilluais, a partir do momenta ern que SaG colocadas num mvel

11111 1::lIto elcvauo, e que se procUl'a acllar um certo numero de cons-
I Illl'i:IS - e 0 que se chama de constitu:c;:oes. de temperamentos,

II.IV~S uo que tcnta-se qualificar as uifcrcnc;:as individuais como
I II, Apesar de tudo, nao Ihes vou dizer que a psicologia espontanea
I ll'ja impugnada por impotencia fundamental, j,l que c_ada um, na
1III'dlua em que c psic610go, 'da notas aos seus contcmporaneos, e que
I I'\pc:ri~ncia prova que ele e perfeitamente cap~~ disto. Bem que se
I 11l',,,aa alguma coisa ao se interrogar uma coletlvldade ac~rca de um
ii, IL'l'Il1illauo individuo, c ao se pedir a cada um que lllc de uma nota
1'111 ,I lals e tais qualidaues ou defeitos su~ostos, .

t\jo cstou, pois, impugnando caducldade fundnmental a apro-
1111.1<;ao00 real Ila intersubjetividade. Mas enfim, 0 drama humano
11111l)tal fica fora do campo destas apreciac;:6es. 0 drama de cada

lilli, aquilo com que caua um tem de lidar e que produz de.termina-
dllS ;,;kitos, patol6g:cos em certos casos ou simplesmente aiJenantes,
" de l;ma oruem totalmcnte diferente destas apreciac;:ocs do real, que
1\'111 IJ sua utilidade.

Nao estou, pois, colocando cm questao a cxistencia do real.
J II limitic;:oes reais de todos os tipos. E perfeitamente verdade que
I'll nao posso carregar csta mesa com uma s6 mao, ha um monte de
Illi~as mensuraveis.

SR. LEFf:BVRE-PONTALIS: - (J senhor .1'6 ve 0 real em
1/'/1 l/.Ipeclo de w/l'ersidade, como 0 que resiste, 0 que e incomodo.

Esta mesa, nao me incomoda nao poder ergue-Ia, ela me forc;:a
I fazer um rodcio, c evioente mas nao me incomodo de fazer um .
IIHkio - nao crcio que seja cste 0 sentido do que Illes ensino qucll1-
dll distingo 0 simb6lico, 0 imaginario e 0 real. .

A p-artc esscncial da experiencia hurnana, aquela que e pro-
prialllent;,; f,l1ando e:xperiencia do sujeito, aquela. que faz com que
II sujeito exista, situa-se no nivel em que 0 simbolo surge. Para em-
Jll ega r UIl1 tcrmo que tem ressonancias na formac;:ao do pensamento
('il.:ntifico rcssonancias baconianas, as tabuas de presenc;:a - nunca
~ . pensa ~isto - supocm que surja uma dil11cnsao totall1~ente diferen-
II' da do real. 0 que voces conotam como prcsenc;:a, voces 0 colocam
'obrt: 0 pano de fundo de sua inexistencia possivel. A ideia que



estou adiantando aqui, apresento-a a voces de forma sensivel, ja
que cstou responelenclo a alguem que me esta colocando a questao
do realismo, e que nada tern de um idealista. Esta totalmente fora de
cogita<;ao dizer que 0 real nao existia antes. Mas dele nada surge
que seja eficaz no campo do sujeito. 0 sujeito, na mcdida em que
existe, em que se mant~m na exislcncia, em que coloca a questa(}
de sua existcncia, 0 sujeito com quem voces diall)gam na analise e
que saram pela arte da fala, sua realidude esscncial fica nu jun<;:lo
da realidade e do aparecimento das tabuas de presen<;a. Isto nao
quer dizer que seja ele quem cria todas elas. 0 que me malo el11
Ihes dizer e que, justamente, elas ja estao feitas. 0 jogo ja esta joga-
do, os dados ja foram lan<;ados. Ja foram lan<;ados, com a seguinte
ressalva, podemos retom.i-los em mao, e lan<;a-los mais, ainda. Ha
muito tempo que a partida esta encetada. Tudo 0 que saliento a
voces ja faz parte de uma hist6ria sobre a qual pode-se pronunciar
todos os oH'iculos possfveis e imaginaveis. E por isto que os augures
nao podem-se olhar sem rir. Nao e porque eles dizem - Voce e um
farsante. Se Tiresias se achar em presen<;a de um outro Tiresias, ele
vai rir. Mas justamente ele nao pode achar-se em presen<;a de UI11
outro, pOl'que ele e cego, e nao e sem razao. Sera que voces nao
sentem que ha algo de irris6rio e risfvel no fato de os dados ja
estarem lan<;ados?

SR. LEFt::BVRE-PONTALIS: - Isso niio responde a millhu
perguflta.

N6s a retomaremos. Mas 0 que e surpreendente e ate que ponto
uma vacila<;ao - apenas aparente, ja que pelo contrario isso deixa
as coisas numa notavel estabilidade, em outro lugar que nao ali onde
voces tern 0 habito de procura-Ia -, uma certa vacila<;ao nas rela-
~6es ordinarias entre 0 sfmbolo e 0 real pode lan<;a-los num certo
desatino. Em suma, se tivesse de caracteriza-los - nao e de voces
pessoalmente que estou falando, porem das pessoas da epoca de
voces -, diria que 0 que me surpreende e 0 numero de co isas nas
quais creem.

Encontrei, para uso de voces, urn edito de 1277, curiosfssimo.
Nestas epocas de trevas e de fe, era for<;oso reprimir as pessoas que,
nos bancos da escola, na Sorbonne e em outros lugares, blasfemavam
abertamente durante a missa o'nome de Jesus e de Maria. Voces nao
fazem mais isso - isto nao Ihes passaria mais pela ideia, de blasfe-

Do PEQUENO AO GltANDE OUTKO

d J'sus e de M'uia Quanto a mim conhcci pessoas
IIIIII os nomes e l: ' '. '. f _ d que pu-
1111111cntesurrc<}listas que antes sc tenam f~lto enorcar 0

1,11'11' tun poema blasfemat6rio contra a Ylrgcm, po~que pensavam
. d t do poderi-l aconteccr-Ihcs alguma cOlsa.

,\111' Iipcsar e u ' . _ _ -I s que joga-
Os castigos mais severos eram edltados contra. ,~(~uec _ -;as

1111dados em cima do altar durante 0 santo-sacnflclo. E~t~s. COl
1111Illrecem sugerir a existcneia d,e uma dimensao de eflcaclu que
ill "i1armente faz falla em nossa epoca. ..'

I Nao e por naria que Ihes falo de dados e Ihes fa<;o Jo~ar 0 Jogo
1\11 par ou fmpar. Sem duvida alguma 11;,1 um certo esea.ndalo e~

I" 'ogo elc dados cm cima da mcsa do altar, e mnda ~aJs
111\II um J " f- t de is to ser posslvel
illllllite 0 santo-sacrificio. Porem, crclO que 0 , a 0 . bl' d do

'cStl'tUI' a idcia de uma capacidade mUlto malS a Iter a a
1111'1I . . E 0 que mera-
'pll' se cre no meio ambiente ~~ .qual pal:t~c~pamos.
Illl'llk se chama de uma posslbJlidaelc clltlea.



Para fala~ do desejo, uma nOC;ao se impos em primeiro plano,
I Ilhldo. Sera que esta noc;ao, 0 que cIa implica, e adequada para 0

11/\ ,'I l)ndc sc estabelece a ac;ao de voces, isto e, 0 da fala?
1\ libido permite falar do descjo em term os que comportam

11111'objdivac;ao rebtiva. E, pOl' assim dizer, uma unidade de medi-"I lJLJ~:ntitaLva. Quantidade que voces nao sabem medir, que nao
111"11\0 que e, mas que scmpre supoem como estando af. Esta nOC;ao

'illllilitativa permite a voces unificar as variac;6es dos efeitos quali-
I i1lyns e dar coa~ncia a sua sucessao.

qeilOs qllalitalivos, vamos entender dircito 0 que isso quer
oil 1'1'. ll:l estauos, h<i mudanc;as de cstado. Para explicar sua suces-

III • suus transformac;oes recorremos, mais ou menos implicita-
IIl1llti:, ~l noc;ao de um limiar e, da mesma feita, a de um nivel e de
11111\ cOl1stancia. Voces supocm uma unidade quantitativa, indifcren-
Ilildu, L: capaz de cntrar em relac;oes de cquivalcncia. Se ela nao
I'lid r descarregar-se, encontrar sua expansao normal, espraiar-se,
III Illh.TaO ul trapassamcnlOs a partir dos quais outros estados mani-
I d II-~c-:lo. Fa! a r-sc-a, en tao, das transformac;oes, regressoes, fixa;-
1111', ~ublilll~iC;6cs da libido, termo unico, concebido quantitativa-
1I11111l:.

t\ nOC;aode libido foi sendo pouco a pouco extraida da experien-
IIII rlcudian:.l e, no infcio, cIa ni:io comporta este emprego elaborado.
~II', logo que <:la aparece, iSIO e, nos Tres ensaios, ela ja tem pOl'
IllIil;all unificar as diferentes estruturas das fases da sexualidade. Re-
I' 111'1ilbc-J11que, se esta obra e de 1905, a parte que se refere a libido
tlill.l de 1915, ou seja, aproximadamente da epoca em que a teoria
" I', I:lSCS se complica de modo extremo com a introduC;ao dos inves-
IllIll'll! s narcisicos.

!'ortanto, a nOc;ao de libido e uma forma de unificaC;ao do
t 11111pl>dos ekitos psicanaliticos. Goslaria~ agora, de lhes fazer notal'
'III' :>Cll .::mprcgo se situa na linha tradicional de qualquer teoria
I \lllll) l~ll. que tenha tendencia a ir dar nUI11 mundo, terminus ad
11'/"/11 da fisica classica, ou num campo unitario, ideal da ffsica eins-
li'lllillllil. Nos nao estamos no ponto de poder transpor nosso pobre
I IIl1piliho para 0 campo da fisica universal, mas a libido e solida-
1111till mcsmo ideal.

N:to C a trcco de nada que este campo unitario e chamado de
I II/ ie'l) - e 0 sujeito ideal e (mico de uma theoria, intuic;ao, ate

o DESEJO) A VIDA) E A MORTE

A libido.
Desejo, desejo sexual, instinta.
Resistencia da analise.
o para alem de Edipo.
A vida s6 pensa em morrer.

Vamos levar, hoje, urn pouco mais adiante a questao das rela-
90es entre a n09ao freudiana de ins tin to de morte e 0 que chamei
de insistencia significativa.

As perguntas que voees me colocaram da ultima vez nao me
pareceram mal ori~ntadas - elas incidem sobre pontos muito scn-
sfveis. a prosseguimento de nosso caminho vai responder a Qm cerlo
numero delas, e tentarei nao me esquecer de fazer com "que voces
o constatem quandoocorr~r.

Estamos chegando a uma encruzilhada radical da posic;ao freu-
diana. E urn ponto em que quase qualquer coisa po de ser dita. Mas
esta qualquer coisa nao e uma coisa qualquer, visto que, 0 qUl: quer
que se diga, sera sempre rigoroso para quem sou bel' ouvi-lo.

Com efeito, 0 ponto em que estamos chegando nao e outro
senao 0 do desejo e 0 que dele se pode formular a partir de nossa
experiencia -:- urna antropologia? uma cosmologia? nao ha palavra
para isto.

Ainda que af seja 0 centro daquilo que Freud nos convida a en-
tender no fenomeno da doen9a mental, e algo que em si s6 e tao
subversivo que ~6 se pensa em dele se afastar.



mcsmo contcmplac;ao, cujo conhccimento cxaustivo nos permitiria,
ao que se sup6e, engendrar tanto todo seu passado como todo sell
futuro, E evidcntc que nao existe nisto af nenhum lugar para aquila
que scria uma realizac;ao nova, um Wirken, uma ac;ao propriamcntc
falando.

Nada se acha mais afastado da experiencia freudiana.
A experiencia frcudiana parte de uma noc;ao diametralmentl:

contraria a perspcctiva tcorica. Ela come<;:a por cstabelccer um mun-
do d~, de~ejo, Ela 0 cstabelece antes de toda e qualquer especic de
e~pe,nencw, antes de qualquer considerac;ao sobre 0 munclo d'as apa-
rencws e 0 mundo das essencias. 0 desejo e instituido no inkrior do
mundo freudiano onde nossa cxperieneia se desenrola, elc 0 consti-
tui, e isto nao pode ser apagado em instante algum do mais minimo
manejo de nossa expericllcia.

o mundo freudiano nao e um mundo das coisas, nao e um
mundo do ser, e um mundo do desejo como tal.

Tende-se a fazer desta famosa relac;ao de objeto, com a qual por
ora nos, deleltamos, um modelo, pattern da adaptac;ao do sujcito a
seus obJetos normais. Ora, este termo, na medida em que nos puder-
mos servir dele na expericneia analitica, so pode adquirir senticlo a
partir das noc;6es de evoluc;ao da libido, de estadio pre-genital, (I-;
estactio genital. Sera que podemos dizer que e da libido que dcpend~
a estrutura, a maturidade, 0 aprimoramento do objeto? No estldio
genital, supoe-se que a libido fa<;:a surgir no mundo um objeto novo,
uma outra estniturac;ao, um outro tipo de existeneia do objeto, que
efetiva sua plenitude, sua maturidade. E isto nada tern a ver com 0

que e tradicional na teoria das rela<;:6es do homem com 0 mundo --
a oposic;ao do ser a apareneia.

Na perspectiva classica, te6riea, ha entre sujeito e objeto coap-
ta<;:ao, co-nascImento, co-nascimento:l0 - jogo de palavras que con-
serva todo seu valor, pois a teoria do conhecimento est~ no amago de
qualquer elaborac;ao da rela<;:ao do homem com seu mundo. 0 Sll-

jeito tern de adequar-se com a coisa numa relaC;ao de ser com ser --.
relac;ao de urn ser subjetivo, porem bem real, de um ser que sabe
que ele e, com urn ser que se sabe que e.

E num registro de rela<;:6es totalmente diferente que 0 campo da
experiencia freudiana se estabeleee. 0 desejo' e uma rela<;:ao de ser
com falta, Esta falta e faIt a de ser, propriamente falando. Nao e falta
disto ou daquilo, porem faHa de ser atraves do que 0 ser existe.

:sta falta acha-se para alem de tudo aquilo que possa apresen-
I , IIi. Ela nunca e apresentada senao como um reflexo num veu, ,A
1111111(\_ porem, nao mais em seu emprego teo~ico de qua,ntidade
1I'I.1Illitativa _ fica sendo 0 nome daquilo que amma 0 confhto fun-
d 11IH:ntalque se acha no amago da a<;:ao humana. . .

'r.:mos neeessariamente que, no centro, as COlsas esteJam
1111,,,no al solidas, estabelecidas, a espera de serem reconhecidas, e
'I"' 0 c01:flito esteja a margem. Mas 0 que a experiencia freudi,~na
1111' 'nsina, senao que 0 que ocone no campo chamado da ~ons~len-

I I. i~to e, no plano do reeonhecimento dos objetos, t.ambem e en-
I 1I11lUOrcom rclac;ao aquilo que 0 ser busca? Na medlda em que a
11\lldo cria as diferentes estadios do objeto, os objetos nunca sao, .
/1"/11 isso _ salvo a partir do momento em que sefla ISSO mesmo,
I"I:as a uma matura<;:a.o genital da libido, cuja experi~n.cia" em
1I1,dis.:, conserva um earater que, e preciso reco~he~er, e l~efavel,
I qll~ a partir do momento em que se quer artlcula-lo, cal-se em
11Illradic;ocs de todo tipo, 'inclusive no impasse do narcisismo:

o desejo, func;ao central em toda experiencia humana, e ?esejo
d' IIl1da qu.: possa ser nomeado. E, ao mesmo tempo, este deseJo que
I H;ha na origem de qualquer especie de anima<;:ao. Se 0 ser fosse
'I' 'I\lIS 0 que e, nao haveria nem sequer lugar para se falar de:e. 0 ser
• I oc a existir em fun<;:ao mesmo desta falta. E em fun,c;ao desta

IlIllII, na experiencia de desejo, que 0 ser chega a urn sentlmento de
rln relac;ao ao ser. J:. do encalc;o deste para-a16m, que nao e nada,

III' de volta ao sentimento de urn ser consciente de si, que e ape~as
I'll proprio reflexo no mundo das coisas. Pois, ele e 0 companhelro

.\,) seres que estaO ai diante dele, e que, com efeito, nao sabem que

III l.
o ser eonsciente de si, transparente a si mesmo, que a teoria

III sica poe no centro da experiencia humana, aparece: nesta pers-
Jl' 'Iiva, como uma maneira de situar no mundo ~os obJetos este ser
III' lkscjo que nao poderia ser visto como tal, a nao ser na sua faHa,
Nr 'ta falta de ser, ele se da conta de que 0 ser The falta, e q~e 0 ~er
t",1iI ai, tm todas as coisas que nao sabem que 5800. E ele s~ Imagma
((IIIlO UIl1 objeto a mais, pois nao ve outra diferen<;:a. Ele dlZ ,- Eu,
\11/1 a(jude que sabe que sou. Infelizmente, mesmo que ele salba que
• , llaO sabe absolutamente nada daquilo que e. Eis 0 que faHa em

11111114uer ser.



Em suma, hi uma confusao entrc 0 poder dc ere<;ao dc uma
afli<;ao fundamental atravcs do que 0 ser se eleva como prcsen<;a
sobre fundo ce ausencia e aquilo quc chamamos comumente cIe poder
cIa conscicnc;a, tOI1l~1dade consciencia, 0 que e apenas ul1la forma
neutra e abstrata, e ate mesmo abstrat:vada, do conjunto das mira-
gens possiveis.

As rcla<;ucs entre os se;'cs human os se cstaoe:ccel1l realmente
para aqu~.m do campo da conscicncia. E 0 cIescjo que cfl:tua a estru-
tura<;ao primitiva do mundo humano, 0 lLsejo coma incomcicnte.
Quanto a isw c precise considerar 0 tali1anho cIo passo de FreuJ.

Revolurao copernidana, no final das contas, "6 uma mctafora
grosseira, como voces estao vendo. Claro qu~ Copemico fez uma
revolu<;ao, mas no mundo dus coisas que sac dekrminada:; c dclcr-
minaveis. Eu diria quc 0 passo de Freud constitui uma revolu<;ao no
scntido contrario, porque a cstrutura do mundo anleS de Copernieo
era· just::lInente assim por haver nela previa men Ie muito do homelll.
E a bem da vcrdade, nunca a decantaram complctamcnt·c, ainda que
o fizessem bastante bem.

o passe ql.\e Freud nao se explica pel a mera experiencia, ja ca-
duca, do fato de tcr de tratar fulano ou sicrano. Ele c n::almente cor-
rclativo de uma revolu<;ao que se estabekce no conjunto do campo
daquilo que 0 homem podc pensar de si proprio ou dc sua experiGn-
cia, no conjunto do campo da filosofia - ja que temos de chama-Io
pelo scu nome.

Esta revoluC;ao faz entrar 0 homem no mundo como criado!.
Porem este corre 0 risco de ver-se c0J.11pletamente desapossado de sua
cria<;ao pOl' esta mera astucia, sempre posta de lado na teoria class i-
ca e que consiste em dizer - Deus nao 6 enganador.

Isto e tao essencial que, a este respeito, Einstein ficara no mcs-
mo ponto que Descartes. 0 Senhor, dizia ete, e certamente um es-
pertinho, mas ele nao e desonesto. Era essencial para sua organiza<;ao
do mundo que Deus nao fosse enganador. Ora, sobre isso, justamente,
nada sabemos.

o ponto decisivo da. experiencia freudiana poderia resumir-se
no seguinte - lembremo-nos que a consciencia nao e universal. A
cxperiencia moderna despertou de lima longa fascina<;ao pel a pro-
pricdade da consciencia, e considera a existencia do homem na es-
trutura que Ihe e propria, que e a estrutura do desejo. Eis 0 unico
ponto a partir do qual se pode explicar que haja homens. Nao

Iillill '11Senquanto rebanno, porcm homens que falam, com esta rala.
'111l III(roduz no, mundo algo que pesa tanto quanto 0 real todo.

11,\ uma ambiQi.iidade fundamental no uso quc fazemos do termo
Ii, dvsejo. Ora, n6~ 0 objetivamos - e temos m~smo d: faze~lo nem
'1"1 ~,eja s6 para falar dele - ora, pelo contrar~o,. no:, 0 sltuamos
.1111111 selloo primitivo em rela<;ao a qualquer Objctlva<;ao. _

Na realidade, em nossa expericnc:a, a desejo sexual nao km
111111ue objetivado. Nao e uma abstra<;ao, nem t.~mpouc~ um.x~epu-
I lillI, como ficou sendo a no<;ao de for<;a em 1Jslea. Nao ha duvlda
.Ii que elc nos senT, e que c bem comodo, para descreve~ um de-
li IlIlil1aoo cicio biologieo, ou l1lais exatal1lente um certo numero de:
\ 1\ I()~ mais ou nh:nos ligados a aparclhos biol6gicos. Porem tcm~ ..;

II.' lidar com UI11sujeito que estu ai, realmentc dcseja'~te, ~ 0 ~csejo
d. que se trata c anterior a qualquer cspccic de eonceltualtza<;ao ..
1\11111 e qualqucr cOl1ceitualiza<;ao sai. dele. A prova de. que a analtsc
11.1 ·(.l1duz justumcnte a tOl11<11'as coisas desta forma e Clue a .m~ll()r
I'll tv daquilo sobre 0 qual 0 sujeito cre: tcr a certeza rdlctlda. e para
I1II apcnas a uisposic;ao superficial, racionalizada,. secunoanamenk
III'dir;eaJa, daquilo quc seu descjo fomenta, que da a curvatura cs-
\ Ilcial ao seu mundo e a sua a<;ao.

'e estivcssel110s operando no mundo da cleneia, se bastasse 11l~-
Ii II liS condic;oes objetivas para obter efeitos diferentcs, se 0 desej.o
I' Illll sel!.uissc ciclos objetivados, so nos restaria abandonar a ana-

I (', om~o C que 0 desejo sexual assim dcfinido poucria ser influcn-
I lid) por uma cxpericncia de fala, a nao ser entrando no pcnsa-
1IIIIIlo magico? _

Que :,t libido scja determinante no cOl11portal11ento humano, ~a.o
ill Freud quem descobriu isto. AristotcIes ja fornecia sobre a .hls.tert-
I II llma tcoria fundamcntada no fa to de 0 utero ser um blChll1ho
1111'vivia dentro do corpo da mulher, e que mexia forte p.aea quando
II jl' Illc davam de comer. Se dc tomou este cxcmplo, eVloentementc
I que nao quis tamar Dutro mllito mais cV~d:ntc, 0 orgao sexual mas.-
I \dillo que nao precisa de tcorico de cspcelC alguma para chamal <1

1II'lli;i'iO com seus pinotes.
So que Aristotclcs nunca pcnsou que se po?ia dar um jClto nas

I III,OIS profcrindo discursos ao bichinho que e~ta na bamga da 1110-
IIln. Ou scja, para falar que nem um can<;onetlsta qu.c .em sua obsc~-
1I1dlideera dc vez em quando possuido pOl' uma especle de furor .~d-

Illdo que eonfinava eom 0 profctismo - isso mio cwla nodo. 1i.J1Il-



bhn 1/(10 fala, e alem do mais nao Ollve nada. Isso nao ouva a voz da
raziio. Sc uma experiencia de fala tern efeitos neste caso 6
pOl' estarmos alhures de onde Arist6teles estava. '

Claro, 0 dcsejo de que se,trata na analise nao deixa de ter algu-
ma reIac;iio com este desejo af.

.Mes,mo assim por que 6 9ue somos instigados a encarnar neste
<kscJo aI, a dcsejo no nivel em que ele se situa na experiencia
frcudiana?

o scnhor me diz, caro senhor Valabrega, que ha uma certa sa ..
tisfac;ao de dcscjo no sonho. Suponho que esta pensando nos sonho:s
das crianc;as assim como em qualquer especie de satisfac;ao alucina-
laria de desejo.

_ 1\1as Frc~d nos diz 0 que? Esla bem, na crianc;a nao ha elabo-
rac;ao de deseJo, durante 0 dia ela tern vontade de ter cerejas e, de
nOlk, sonha com cerejas. S6 que, nem pOl' is to Freud deixa de sa-
licnlar que, ale mcsmo nesta etapa infantil, 0 desejo do sonho como
() do sinloma, 6 um desejo sexual. Disto ele nunca vai abrir ~ao.
. Vcjam a Homern dos lobos. Com lung, a libido se afoga nos
lllicresses da alma, a granqe sonhadora, 0 centro do mundo, a encar-
naC;ao eterea do sujeito. Freud se op6e totalmente a isto, num mo-
mento, ~o entanto, extraordinariamente escabroso, em que ele tern
a t~ntac;ao de submeter-se a reduc;ao jungiana, pois se da conta,
entao,. ?e. que ~ perspectiva do passado do sujeito talvez seja apenas
fa~llaSlasllca. ~IS aberta a porta para passar-se da noc;ao do deseJo
o.r:ent,ado, eatlvado por miragens, a noc;ao da miragem universal.
Nao e a mesma coisa.

Que Frcu.d p.reserve 0 termo de desejo sexual cada vez que se
l:atar do descJo, Isla toma seu pleno significado nos casas em que
fIca palente que se trata de outra coisa, de alucinac;ao das precis6es 10

p.o~ cxel:1plo. '!" coisa parece bem natural - por que 6 que as p're-
CISOCS nao senam alucinadas? Acredita-se nisto tanto mais facilmen-
k. que existe .uma especie de miragem no segundo grau, chamada
Jl1lfagem da mlragem. Ja que temos a experiencia da miragem, 6 bem
natural que ela esteja af. Mas a partir do· momento em que se for
pensar, 6 preciso admirar-se da existencia' das miragens e nao ape-
nas do que elas nos mostram.

;\ gente nao costuma deter-se sufieientemente na alucinagao do
111i/IOda erian<;a au do esfomeado. Nao reparamos num pequeno

1I1111111c, 6 que quando a crianc;a desejou cerejas durante 0 dia, ela
II (ll sonha apenas com cerejas. Para citar a pequena Anna Freud, ja
'11H' 6 deIa que se trata, em sua Iinguagem infantil em que faltam
I I Iins CCI:1S0antes, cIa sonha tambem com pUdim, com bolo, assim
I 1111100 personagem que esta morrendo de inanigao nao sonha com
I '('Idea de pao e 0 copo d'agua que Ihe proporcionariam a satisfa-

I 11\1. cle sonha com rcfeic;6es pantagru6Iicas.
O. MANNONI: - Nao e 0 mesmo sonho, 0 das cerejas e ()

'/1/ holo.
o desejo de;:que se trata, mesmo aquele que se diz nao ser ela-

11I11'ltdo,jei esta para alem da eoaptac;ao da precisao. At6 mesmo a
1IIIIb simples dos desejos 6 muito problematico.

O. MANNONI: - 0 desejo nao e 0 mesmo, ja que ela COllla
, .I'onho.

lei sei que 0 senhor ouve admiravelmente 0 que digo. Claro,
Iqui s6 se trata disso, porem is to nao 6 evidente para todos, e pro-

1'111'0levar a evidencia lei onde ela pode atingir 0 maior numero de
Jll'ssoas possivel. Deixe-me fiear no niveI em que estou-me mantcndo.

No final das contas, neste nivel existencial, s6 podemos falar
IIlk'qlladamente da libido de uma maneira mitiea - e a gcnilrix,
It iIIlinum divumque voluplas. Edisto que se trata em Freud. 0 que
I It[l aqui de volta era outrora expresso ao nivel dos deuses, e 6 pre-
, IH ) algumas precaLH;6es antes de fazer disto um signa algebrico. Sig-
IlllS algebricos sac extremamente \1teis, por6m, desde que se Ihcs
I 'stitllam as dimens6es que. Ihes SaG pr6prias. E 0 que tento fazer
quando Ihes falo de meiquinas.

Em que momento Freud nos fala de urn para alem do princfpio
tlo prazer? No momenta em que as analistas enveredaram no ca-
Illil1ho daquilo que Freud Ihes ensinou, e acredita1l1 saber. Freud diz
II 'I s que 0 desejo e 0 desejo sexual, e eles aereditam. Eis justa-
III 'lIte 0 engano deles - por'que nao entendem 0 que isto quer dizer.

Par que a desejo 6, na maioria das vezes, algo diferente daquilo
que pareee ser? Par q)le ele 6 aquilo que Freud chama de desejo
l xual? A razao disto permanece velada, tao velada quanto 6 para

!Illude que sofre 0 desejo sexual, a para al6m que ele busca por
tl'llS de uma experiencia submetida, na natureza inteira, a todos.
ON cngodos.



Sc ha algo que, nao s6 na experiencia vivida, mas tall1bcm na
cxpcricncia l:xpcrilllental, manifcsta a cficacia do engodo no com-
portall1ento animal, C justall1ente a -expericncia sexual. Nada e mais
taeil do que enganar um animal quanto as conotac;:6cs que fazcll1 de
UIll objeto qu,l!quer, aquilo ao que' cle vai dirigir-se como se fossc em
direc;::;o a Sl:U parceiro. As Ges/al/en cativantes, os mccanismos de
dcseneadeamento inJtos inscrevcJl1-se no rcgistro do cortcjamcnto c
do aeasalamento.

.Quando Freud sustenta quc 0 dcscjo sexual esta no amago do
desCJo humano, todos aqucles qUl:' 0 scguem acreditam, acreditam t800
forte que cles se convencem de que c de uma total simplicidade, e
de que resta apenas fazcr a cicncia disto, a cicncia do desejo sexual,
for<;a constante. Basta por de lado os obsUieulos, e isso deve fun-
cionar sozinho. Basta dizer ao pacientc - 0 senhor nao se da conta
Illas 0 objeto est{l ai. Eis 0 quc se aprcscnta, numa primeira aborda~
gem, como scnelo a' interprctac;ao.

.. S6 qu.c niio funciona. Nesta hora - c a virada - diz-sc que 0
sUJcllo reslste. Por que c que se diz isto'! Porque Freud talllb~m 0

disse. Mas (;ll1lbcm nao se entendeu melhor 0 qUL:quer dizer rcsis/ir
{~O ,qu,c sc enkndeu desejo sexual. Pensa-se que: c prcciso empurrar.
b c al que 0, analista suculllbe: L:k proprio ao cngodo. Mostrei-lhes 0

que significava a insislcncia no quc tange ~io sujeiio que sofre. Pois
bem, 0 analista se coloca no mesmo nivel, ele insiste a maneira dele
de um jcito cvidcnteillente bem mais besta, ja que cste e conseiente:

Na perspectiva que acabo de abrir-Ihes, sao vocC:s que provo-
carn a resistcncia. A resislcncia, 110 sentiuo em que voces entcndem,
~l.saber uI~la rcsistencia que resistc, s6 rcsiste porque voces a pres-'
Slonarn. Nao 1101 resisteneia por parle do sujeito. Trata-se de libertar
a insistencia que existe no sintoma. 0 que, ncste caso, 0 pr6prio
F:T~d ch~m,a ~e i',lIJrcia nao ,6. uma reslstcncia - como qualqucr es-
p~cle de mCl'Cla, e uma esp.ecle de ponto ideal. Voces e que a su-
poem, para poderem entcnder 0 que esta aconleccn'Uo. Voces nao
cst:IO engallados, casu ni:!o sc esquec;am de que a hip6tese e de voces.
lsso quer simp!csmente dizer que ha um processo, e que para enten-
d~-lo, voces imaginam um ponto zero. A resisti':ncia s6 comc<;:l a
parlir do momcnto em que deste ponto zero voces tcntam. com cfei-
10, fazer 0 sujeito ir mais adianle. .

1',11loutros tamos, a resistencia e 0 estado atual de uma inter-
I I h. ,10 do sujei,to. E a inaneira pela qual, naquele dado momento,

I IlIl'IIO iIltcrprcta 0 ponto em que ele esta. Esta resistencia e urn
1'"1111\ ideal abstrato. Voces c que chamam isso de resistencia. Isso

1111 I ',illlplesmente dizer que eIc n800 pode ir adiante mais depressa,
'111,11110a isso, voces n800 podem dizer nada. 0 sujeito est a no ponto

I I 'lIlt: est{\. Trata-se de saber se ele vai mais adiante ou nao. Esta
II1I1que elc nao tende, de maneira nenhurna, a ir mais adiante, mas
I I IIll'IIOSque ele falc,' pOl' Il'lenor que for 0 valor daquilo que ele
II \ I, 0 que diz e a interpretac;:ao dele no momento, e a continua-
III iiI> que diz C 0 conjunto das suas interpretac;:6cs sucessivas. A rcsis-

I 1111,1 C, propriamente falando, uma abstrac;iio que voces colocam
II Iklltl'O para sc orientarem. Voces introduzem a ideia de urn ponto
111111Ill, que chamam de resistencia, e de uma for<;a, que faz com
Ii" I S va adiante. Ate ai esta perfeitamente correto. Mas se dai
filII III l:hcgar a idcia de que a resistcncia deve see liquidada, como se

I II· ••..' a loda hora, cairao no absurdo puro e simples. Depois de
10 11'111criauo uma abstra<;8oo, voces dizem - e preciso fazer desapa-
"1 /.,. l'.I'/a abs/rw;iio, e preciso que new haja inercia,

(':xiste apenas uma resistencia, e a resistencia do analista. 0
11I"Ii~tarcsiste quando nao entende com 0 que ele tern de lidar. Nao
/lII'lll!..; COI110 que elc tem de lidar quando cre que interpretar e

1IIII'oI1arao sujeito que, 0 que ele deseja, e tal objeto sexual. Enga-
1111','. 0 que ele imagina aqui como sendo objetivo e apenas pura

dlJlpks abstrac;:8oo. Ele e que esta em estado de inercia e de
II hlcncia.

Trata-se, pelo contrario, de ensinar 0 Slljelto a, nomear, a ar-
I I lilliI', a fazer passar para a existencia, este desejo que esta, literal-
IIlllill', para aquem da existencia, e por isto insiste. Se 0 desejo nao
till' I <.lizer seu nome, e porque, este nome, 0 sujeito ainda n800 0 fez
Illl',ir.

Que 0 sujcito cheguc a reconhecer e a nomear seu dese]o, cis
II I a~ao cficaz da analise. Mas nao se trata de reconhecer algo
'I'll' e'taria ai, ja dado, pronto para ser coaptado. Ao nomea-Io, 0

Iljl'ilO cria, faz surgir uma nova presenc;a no mundo. Ele introduz
I I!ll'senc;a como tal e, da mesma feita, cava a ausencia como tal.

)' .1 penas neste nfvel que a a<;ao da interpreta<;8oo e concebfvel.
J<i que, como num balanceio, e sempre entre 0 texto de Freud

I I 'xperiencia que nos situamos, voltem ao texto, para verem que



o Alem situa rcalmcntc 0 dcsejo para alern de qualqucr cicIo m'·
tintual que possa ser definido por suas condi~oes.

Para dar corpo ao que estou tcntando articular e1iante de VOCL:S,

disse-Ihes quc tinha urn exemplo, que peguci porque mc caiu cntn.:
as maos - 0 cxernplo de tdipo quando cle se realizou, 0 parLi
<110mdc Edipo.

Que felipo scja 0 heroi patronfmico do complcxo de Edipo,)
nao c um <lcaso. Poderia ter-se cscolhido um outro, js. que todos os.
hcrois da mitologia grega tem alguma rela<;ao com este mito, cles
o encarnam sob outros fll1gulos, mostram outros aspectos. Nao c sem
razao que Freud foi guiado em dire<;ao a este af.

fdipo, em sua propria vida, e todo intciro este mito. Ele pro"
prio nao ~ nada senilo a passagem do mito a existencia. Que elc
tenha ou nao existido, pouco se nos da, js. quc, de forma mais OU
mCllos refletida, cle existe em eada urn de nos, csta em toda parte~
e existe bem mais do que se houvesse real mente existido.

Pode-se dizer que uma coisa existe ou nao existe realmente.
Fiquei todavia surpreso ao vcr um de nossos colegas, a proposito
da cura-padrao,;ji opor 0 termo de realidade psiquica ao de reali-
dade verdadeira. Contudo, penso ter posto voces num estadodc
sugestao suficiente para que este termo Ihcs pare<;a uma contradic;:a'J
in adjecto.

Quc uma coisa exista realmente ou nao, pouco importa. Ela
pode perfeitamente existir no sentido pleno do termo mesmo que nao
exist a realmente. Toda exist en cia tem, por defini?ao, algo de tao
improvavel que, com efeito, a gente fica perpetuamente se inkrro-
gando sobre sua realidade.

:f:dipo, pOl·tanto, existe,' e ele realizou plenamente seu c1estin'o.
Ele 0 realizou ate este termino, que acaba nao sendo mais que algo
de identico a uma fulmina<;ao, a um rasgamento, a uma lacenlC;:~lo
por si proprio - em que ele nao e mais, absolutamente mais nada.
E e neste momento af que ele diz esta frase que eu lhes evocava da
ultima vez - Sera que e no momento em que nuo sou nada que. me
torno um homem?

E uma frase que arranquei de seu contexto, e e preciso que ell

a recoloque nele para evitar que voces tirem daf alguma ilusao, a

tin I. por exemplo, que 0 termo homem teria, neste caso, uma q~al.
1'1 I :,ignificac;ao. Ele nao tem estritamcnte nenhuma, na ~edlda
III 1111 em que Edipo atingiu a plena realiza<;ao da fala dos ~raculos:
I'll pi c1csignavam seu destino antes mesmo de ~le ter ~ascldo. FOI
11111 de seu nascimento que disseram a seus pals as COlsas que fa-

1111 \'Ie ter de ser precipitado em dire<;ao a seu destino, isto e,
1'11~IO pendurado por um pe, logo que tivesse nascid,o. E. a partir

I I' ato inicial que cle realiza seu destino. Tudo esta, pOlS, desde
III \1) escr;to, e realiza-se ate 0 fim, inclusive ate que Edipo, ~traves
II 'l'lI ato, 0 assumisse. Eu, diz ele, nuo tenho llada com lstO. 0
"" 1/ de Tebas, em sua exalta{:iio, me deu esta mulher como recol11-
"'/I'll pOl' ell te-lo livrado da Esfinge e, este julano, eu nuo ,sabia
/1/"/1/ era, ell lhe quebrei a cara, ele estava velho - 0 que e que
/I (WSSO fazer? bati nele urn pouco forte, diga-se de passagern que
II ,./'(/ forpldo. '

I:le ace ita seu destine no momento em que se mutila, mas ek
II II ilceitara no momento em que aceitou ser rei. :f: na qua~idade
IIi I \.j que ele Lltraipara a cidade todas as mald:<;oes, e. que ha uma
1111 kill dos dcu~es, urna lei das retribui<;oes e dos castlgos. :f: abso-
1111 lI11l'ntc naturLl! que tudo recaia sobre Edipo ja que ele e 0 no
'11111;l! ua fala. Trata-se de saber se ele vai aceitii-lo ou nao. Elc
1'111':;1, contudo, que e inocente, porem elc 0 accita ate 0 fim ja
li"i' ,'I' c1ilac.:cra. E elc pede que Q' deix~m sent.ar-se em Col,ona, .no
I. I 1IIIn sagrauo das Eumenides. Ele aSSUl1 reahza ~ .fala a~e 0 f1m.

\':nquant.o isto, em Tebas, continuam os falatonos. Dlz-se, en-
1\11, 11\) povo de Tebas - Esperem ar! Voces pas,:aram um ~ouc()
1111 //Icdidas. Que' £dipo se castigasse, estava mUlto bem. So que
I'll .I' U acharam nojento e 0 enxotaram. O/'a, a \'ida futu/,a de Tebas
,I. (I'I/rte justamenle desfQ fala encarnada que voces nuo sOL.lberam
I., Pllhecer quando, no enlanto, ela estava ai, com seus efeltos de
.11//('/·rwlleIlIO, de anular;uo do homem. Voces 0 exi/aram. Que Tebas
I. mide se voces nuo 0 trouxerem de volta, se nao for dentr~ dol'
Itlllltl',\' do lerril(Jrio, pelo menos justo ao lado, para que ele nuo
Ih",I' /',Ieape. Se a fala. que e () destino dele, se mandaI', cia lambe!J1
I, I',' T'lljunto () destino de \'oces. A ten as arrecadara a soma de eX/5-
1, I/I'ill vertladeira que ele encarna, e ela munir-se-a contra voces de
1,1r/1/,I' as supcrioridades, e conhecera todos os triunios. ..

Corrcm em seu encal<;o. Ao saber que vai receber V1slta. em-
bll IIdores de todo tipo, sabios, politicos, fanaticos, 0 filho, Edipo



diz cntao - Sera qlle Ii no momenta em que mio sou nada Ii que
me torno 111/1 homem?

E af quc con1C<;a 0 para aICm do· principio do prazer. Quando
a fala realizou-se eompletamcntc, quando a vida de Edipo passou
inteiramcnte para dentro de seu destino, 0 que e que rest a de t:dipo?
E 0 que t'dipo em Colona nos mostra - a drama cssencial do des-
tina, a absoltua auscncia de caridnde, de fratcrnidadc, do que quer
que seja que se rdira aos cham ados sentimentos humanos.

o tema de £dipo em Colomi sc rcsumc a que? 0 coro diz -
Mai,I' vale, no final das contas, IlIlnca ter naseido, e se se nasee, mor-
rer a l1lai.l· depressa possivel. E Edipo chama sobre a postcridade e
sobre a cidade pcb qual ele [oi of en ado cm holocausto a mais radi-
cal das maldic;6es - leiam as maldic;6es endf>rec;adas a Poliniees,
seu filho. .

Alem do mais, h5 a negac;ao da fala, que se faz dentro do recinto
a beira do qual 0 drama todo se desenrola, lugar onde nao e per-
miticlo falar, ponto central onele 0 silencio e imprescindivcl, pois ai
rcsidcm as deusas vingativas, as que nao pcrdoam c quc tornam
a apanhar 0 ser humane em cada esquina. Fazem Bdipo sair um
pouco clai cad a vez que se trata cle tirar dele duas au tres palavras.
pois se ele as proferir neste lugar, 0 Ilegocio vai fiear preto.

o sagraclo tem sempre suas razocs de ser. Por que 6 que ha
sempre um lugar oncle 6 preeiso que as falas parem? Talvez para
que elas subsistam neste recinto.

o que ocorre entao? A morte de Bdipo. Ela se dei em condi-
c;oes extremamente partieulares. Aqucle que, de longe, aeompanhou
com 0 olhar os do is homens, que VaG em direc;ao ao centro do lugar
sagrado, se volta, e aeaba nao vendo senao UIn dos dois homcns a
velar a face com 0 brac;o numa atitude de horror sagrado. Tem-se
a impressao cle que e algo que nao e muito bonito de olhar, uma
espeeie de volatizac;ao da presenc;a daquelc que proferiu suas derra~
deiras palavras. Creio que 0 £dipo em Colona faz aqui uma alusao
a nao sei 0 que que era mostrado nos misterios, que estao, 0 tempo
todo, 'por detras disto aqui. Toclavia para n6s, se eu quisesse uma
imagem, iria ainda busea-Ia em Edgar Poe.

Edgar Poe fieou sempre beirando 0 tema das relac;6es da vida
e da morte c de maneira que nao deixa de ter a1cance. Em rcsso-
naneia com esta liquefa<;ao de Bdipo, eolocarei a Hist<3ria do sen!zor
Valdemar.

'II ata-s-: de uma experiencia sobre. a manuten<;ao do sujeito
111111 da fala, por, intermedio daquilo que, entao, se denomina 0

I 11'111'\ iSIllO, forma de teoriza<;ao da hipnose - bipnotiza-se alguem
I ,II I!nilo mortis para ver no que vai dar. Pega-se um homern no
1IIIIIIll (.k sua vida, ele tem apenas urn pedacinho de nada de pul-

I II • fora disto esta tudo morrendo. Foi-lbe explicado que se ele
'I" : '1',-: ser um beroi da bumanidade, bastava que acenasse ao bipno-
t I ,dill, Sc se pcgasse a coisa nas boras que precediam a exalac;ao
II L II ultimo suspiro, poder-se-ia ver. B uma linda imagina<;:ao de
till II, que vai bem mais longe do que nossas timidas imagina<;6es
III d l'as, se bem que fac;amos todos os esfor.c;os neste sentido.

() sujeito, com efeito, falece, e permaneee, durante alguns me-
, 1I111l1 estado de agrega<;ao ,suficiente para que seja ainda aeeitii-
I Ulll cadaver em eima de uma eama que, de vez em quando,

I IIll pllra dizer. estoLi morlO.,. "
Esta situac;ao, com 0 auxilio de artifieios de to do tlPO e de

dllllllCS para se tranqi.iilizarem, dura ate 0 momento em que se pro-
dL' ao despertar grac;as a passes contrarios aqueles que adorme-

I Ill, • obtcm-se alguns grit os do infeliz - mexam-se, au bem voces
/II' rt'llt!ormecem au bem voces se apressem, isto Ii medonho.

lla seis meses que ele disse ja estar morto, mas quando 0 des-
1'111HIlI,0 Sr. Valdemar nao e senao uma liquefa<;ao nOJenta, uma
III H que nao tem nome em lingua nenhuma, a apari<;ao nua, pura

Illplcs, brutal, desta figura impossivel de se olbar de frente, que
I I por detra,s de todas as imagina<;oes do destino bumano, que est a

I'll II al6m de qualquer qualificaC;ao, e para a qual a palavra earnic;a
lI11solutamente insufieiente, a reeaida total desta espeeie de empo-

IHIIIl'IIto que e a vida - a bolha se esboroa e se dissolve no liquido
1'IIIIilcnto inanimado.

1': disto que setrata no caso de Edipo. Edipo, tudo 0 denota,
dl 'Id' 0 inieio da tragedia, nao e mais do que 0 refugo da terra,
IIIHll:ilho, residuo, coisa esvaziada de qualquer apareneia espeeiosa.

f:dipo em Colona, cujo ser se aeha todo inteiro na fala formu-
Illd I por seu destino, presentifica a conjun<;ao da morte e da vida.
I 1(' vive uma vida que e morte, que e a morte que esta af exatamente
I lIillllixo da vida. B tambem ai que nos leva 0 longo texto no qual
III lid nos diz - Niio ereiam que a vida seja uma deusa exaltante
'IIII' .llIrja para ir dar na mais linda das formas, nem que haja .na
\ 1'/'1 (j mais minima for9a de aprimoramento e de progresso. A Vida



e 11m empolamento, um bolar, ela nao se caracteriza par nada q mio
ser - como outros que nao Freud tambem a escreveram _ por suo
a{Jlidiio a morte.

A vida e is to - urn rodeio, um rodeio obstinado, em si mesmo
lransitorio e caduco, e desprovido de significa9ao. Par que e' que,
neste ponto de suas manifesta90es que se chama homem, alga s~
produz, quc insiste atraves desta vida, e que se chama sentido? Nos
o chamamos de humano, mas sera assim tao certo? Sera que c tilo
humano assim, este sentido? Urn sentido e uma ordem, is to e, um
surgimento. Urn sentido e uma ordem que surge. Uma vida insist~
para entrar n(?le, mas talvez ele expresse alga de totalmente para
alem desta vida, ja que quando vamos a raiz desta vida, e par detras
do drama da passagem para a existcncia, nao achamos nada scnall
a vida conjugada COm a morte. £ af que a dialetiea freudian~1
nos leva.

A teoria freudiana pode, ate certo ponto, parecer explicar tudo,
inclusive 0 que se refere a morte,' no ambito de uma eeonomia libi-
dinal fechada, regulada pelo principio do prazer e a volta ao equili-
brio, que comporta rela90es de objClo definidas. A coalescencia d:1
libido Com atividades que Ihe sao aparentcmenle contrarias, a agres-
sividade por exemplo, fica por conta da ·identifica9ao imaginaria. Ao
inves de partir a cabe9a do outro, que se acha diante dele, a sujeito
sc identifica, c volta contra si proprio, esta dace agressividade, con-
ccbidacomo Uma reJa9ao libidinal de objeto, e fundamentada na-
quilo que se chama de instintos do cu, isla e, as precisoes deordCI11
c de harmonia. Tem-se de comer - quando a guarda-comidas cst,}
vazio, papa-se 0 semelhante. A aventura libidinal se acha af objc-
tivada na ordem do vivente, e supoe-se que os comportamentos dos
sujeitos, a interagressividade delcs, estao condicionados e sac expli-
c{lvcis par um desejo fundamentalmente adequado ao seu objcto.

A significa9ao de Alem do principia do prazer e que isso nuo
basta. 0 masoquismo nao e Um sadismo invertido, 0 fcnomcno cia
agressivicladc nao se explica simplesmente no plano da identifica9ao
imagin,hia. 0 que Freud nos ensina com 0 masoquismo primordial
e que a derracleira palavra da vida, quando ela foi desapossada de
sua fala, so pode ser a maldi9ao derradeira que se expressa no fim
de E:dipo em Colona. A vida nao quer sarar. A rea9ao terapeutica
negativa Ihe e fundamentalmente pr6pria. Sarar, alias, 0 que e'?

d alhures e que 'I dll:l~'au do sujeito par uma fala que vem e

II \v\','~a. . I t alienada,
A vida, du qual somos cativos, vida .essencl~ men e _

I\'I\I~ vida no outro, esta, como tal, conJugada a morte,. ela se~l
~ .; t' e so e puxada para dentro de circUltos ca a

1,'tOlna a mol' 1.:, . . uilo ue Freud chama de
11I:liorcs e com maJOres rodeJOs, por aq q

1'1111'111S do mundo externo. , . .
A vida s6 pensa em descansar 0 mais po.ss:v.el enquanto ~sp;er~. a

t· 12 0 que come 0 tempo do nene no ImCIO de sua eXlstenclU,
1'.11/:11'\:, horarios que apenaslhe deixam abrir um olhinho Ide vez C~l~
I II \lido. :f: preciso puxa-Io para fora daf, p~ra que ele a cance es ~
1'1111\0 pclo qual nos pomos em concorda~cla c07 0 ,I~::~~'f:r:v~
Iill IllVd do dcscjo de sono, Valabrega, 0 qua 0 ,s t _ >

III Illltro dia que 0 desejo scm nome pode aparecer, e por .tra ar ~e
I , .• . • d rra e 0 est ado vital maISI, IJI11~staclo intcrmedIaflO - esta mo 0 'I t I

M d n I' son lOr a-11111111.11.A vida so pensa cm morrer - orrer, on I ,

I' , '01110 disse um certo senhor, justamcnte no momento em que
, 111I1<I\'adisso - (0 be or /lot to be.

I: 't' to be or /lot to be e uma historia completal11ente verbal.
.~ C , e Shakespeare\JIII '()l11ico primoroso ten tara 1110strar-nos como e qu .1 >

' bel'a - to be 61' not ... , e c e1IIIlIra isso. cnquanto c09ava a ca ":l' • , ~

1 IIIl1cr;ava - to De or not ... to be. Sc e engra~ad~, e porque nesk
1III1I1IC11toa dil11ensao toda cia linguagem aparec~ delJneada, 0 sonho
, I) t.:liiste se colocam no mesmo ,nfv~1 de surglment~. . 'd-

TOl1lcm esta frase, que nao e eVldentemente mUlto dlvertl a
\ flli I' \'(/taia nao ler naschlo. :f: bastante surpree~dente .saber que no

11111lor dramaturgo cia Antiguidade, isto a?urecla. delmead~ n~rW'a
. 'elioiosa Voces imaoinem se se dlssesse lSS0 na mlssa. Os

"\ Iitunia I ~. ,'" d' M' valeria nao ter'1IIic,lS CIlcarreoaral11-se de fazer troc;a IStO. als
b t . to ocon'e apenas limaI"/I,(·;tlil - InfeliZlllente, responde 0 au 1'0, IS •

",' em cem mil.
, .. ?Ilor que e que isto e espmtuoso. . , . .

I'rilllciro, porque brinca com as palavras, elemento. te~~leo 111-

t1J~Jl·l1savel. Mais valeria ni10 ter nascido. Cla:o! Isto slgmflca q~e
. . 'I da qual nao ha absolutamente na a11111I1Ul113 unldade lInpensave, . 'f 't

I di/.cr antes de cia passar a existcncia, a partIr do que, com I.: el 0,



isso pode inslstlr, mas poder-sc-ia concebcr que nao il1S1SlisSc,e quc
tudo voltasse ao repouso e ao sih~ncio universal, como diz Pascal,
d?s astros. E verdade, sim, pode ser no momenta em que se esUi
dlzendo, mais valeria nao tel' nascido. 0 que e ridiculo e dize-Io e
cnt~·a.r na ordem do calculo dus probabilidades. 0 espirituosa so C
csplr;tuoso pOl' ~stur suficientemente proximo a nossa existcncia para
~1I1ula-Ia pelo nso. E nesta zona que as fenomenos do sonho, da
psicopatologia da vida cotidiana, do chistc se colocam.

E muito importante voces lercm 0 Chiste e silas relar,:oes com
o inc~nsciente. Fica-se estupefato diante do rigor de Freud, POl'em
c1e nao fornece cxatamente a ultima palavra, que tudo 0 que pertencc
propria mente ao espirituoso permancce no nivel vacilante ondc a
fala se cncontra.

Tomem a mais idiot a das hist6rias, aquela do homcm quc
numa padaria, pretcnde que nao tem nada com que pagar -clc
estc'.ldeu a mao c pcdiu um doce, elc dcvolve a doce c pede um copo
de hcor, ele 0 toma, peclem-Ihe que paguc 0 copo de licor e ele diz
- Dei um doce no lugar. - Mas este doce, 0 senhor tambem nao
tinha pago. - Mas nao 0 comi. Ha troca. Mas como pode a troca
come<;ar? .

Foi preciso que num dado momenta algo entrasse na roda da
troca. era prcciso, portanto, que a troca ja estivesse estabelecida.
Isto equivale a dizer que, no final das contas, sc esta sempre pa-
gando 0 copinha com um doee que nao se pagau.

As historias de casamenteiros, que san absolutamente sublimes,
sao engra9adas tambem pOl' esta razao. Aquela que 0 senhor me
apresentou tern uma mae insuportavel. - Escute, nao e com a mae
que 0 senhor l'ai-se casar, e com a filha. - Mas acontec~ que ela
nao e excessivamente bonita, e nem mais tiio jovem. - Ela lhe sera
tanto mais fiel. - Mas ela nao tem muito dinheiro. - 0 senhor
quer que. ela tenha todas as qualidades. E assim pOl' diante. Aq~ek
que conJunta, 0 casamenteiro, conjunta num plano totalmente dife-
.rentc do da realidade, ja qu~ 0 plano do engajamento, do amor, nall
tcm nada a vel' com a realidade. Por defini9aO, 0 casamenteiro, pago
para ~ngal1ar, nao pode nunca deparar com rcalidades grotescas.

E sempre na juntura da fala, no nivel de sua apari9aO, de sua
cmergcncia, dc sua surgic,:aO,2 que se produz a manifesta9ao do dcsc-
jo. 0 desejo surge no momento cm que se cl1carna numa palavr~.
surge com 0 simbolismo.

'laro que 0 simbolismo sc \i.:cl1contra com um certo numero
I 1\" signos natur~lis, desles lugarcs, pclos quais a sce hum~no. -S
Illvlldll. Existe ate UIl1 dcspol11ar do simbolismo na captura ll1stln-

III Ii do animal pelo animal. Porcm, 0 que constitui 0 SilTlbolismo
ilill " isso, C 0 M~rJ.:.ell simbolizanti.:, que faz existir 0 que nao existc.

1111I'llI' os seis lados de UIl1 dado, tazer rolar 0 dado - deste dado
I II I'Ola, surge 0 di.:sejo. Nao cstou dizcndo desejo hUr;'ano: pois,

1111 1IIIai das contas, 0 hOl11cm que joga com 0 dado e eatlvo do
I. I It) assim posta em jogu. Ele nflO sabe a origem de seu descjo,
I 111111' com 0 simbolo escrito nas seis faces.

1'01' quc scra quc so 0 homcll1 joga com 0 dado? Por que ser:l

Iph t)' planclas nao falam'!
Oucstoes quc deixo, pOl' hoji.:, cm aberto.
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Par que as planc/as nao falam.
A paran6ia p6s-anali/ica.
o e~quema cm Z.
!'ara atem do muro da linguagem.
Remembramen/o imaginario
e reconlzecimen/o simb6lico.
Para que se formam analis/as.

Da ultima vez, deixei voc0s numa qucstao talvez um tanto es-
tranha, mas que deeorria diretamcnte do que eu lhes dizia _ por
que sed que os planetas nao falam?

Nos nao somos nem Ulll poueo iguais a planetas, isto e, a todo
instante, palp5vel, 0 que nao nos impede de esqueee-Io. No que diz
respeito aos homens; temos semprc tl;nd~ncia a raeioeinar como se
sc tratasse de luas, calculando-Ihes as massas, a gravitac;ao.

Nao sc trata de ilusao que nos seja particular a nos sabios _
e em especial altamente tentadora para os politicos.

Esteu pensando numa obm esqueeida que nao era assim tao
ilisiveJ, porque provavelmentc nao era de autoria de quem a havia
assinado - chamava-se Mcin Kampf. Pois bem, nesta obra do
dcnominado Hitler, que perdeu 1l111ito de sua atualidadc, falava-se

II I 'lac;6es entre os homens como de relac;6es entre luas. E tema5
111I"e tcndeneia a fazer uma psieologia e uma psieanalise de luas,

"llllIdo, no entanto, basta reportar-se imediatamente a experieneia
I'll I vcr a diferenc;a.

Par exemplo, estou raramentc contente. Da ultima vez, eu naa
Illvn nadacontentc, pOl"que tentara decerto voar alto demais -
II' hater de asas talvez nao fosse 0 que eu Ihes teria dito, se tudo

II 'I",~t.: sido nluito bem prcparado. No entanto, algumas pessoas
'1IIIIplacentes, as quc me acompanham na saida, me dissel:am .quc
11,,10 mundo estava contentc. Posic;ao muito exagerada, Imag1l10.
1'1111'0 importa, disseram-me isto. 0 que, alias, na hora, nao me
I IllIvenceu. Ora bolas, pensei ca comigo - 0 principal e que voces
I "'jam conten(~s. b nisto que sou dif~ren'te, de UI.n planeta. .

Nao e simplesmente pOI' eu pensar IstO ca comlgo, mas pOl ser
\'1 !lade - 0 essencial e que voces estejam contentes. E digo mais

vindo-me confirmac;6es de que voces estavam contentes, po is bem,
I h'lIS meu, eu tambcm ficava contente. Contudo, com uma pequena
1Ill1l'gem. Nao de todo con/en/e-con/ente. Tinha havido um espac;o
I 1I11'!.:os dois. Ate me dar conta de que 0 esseneial e 0 outro estar
111l1tcnte, ficara eu com meu nao-contentamento.

Entao, em que momenta e que sou real mente eu?53 No mo-
III 'nto em que nao estou contente ou no momento em que estou con-
I nte porque os outros estao contentes? Esta relaC;ao da satisfac;ao
do sujeito com a satisfac;ao do Dutro - entendam bem, em sua
I'orma mais radical - sempre esta em causa quando se trata do
hOJl1em.

Quisera ~u que 0 fato de se tratar, neste caso, dos meus seme-
lhantes nao enganasse voces. Tomei este exemplo porque havia
lurado a mim mesmo tom'll' 0 primeiro exemplo que viess~ apos. a
l[uestao em que os deixara da ultima vez. Mas espero, hOJe, fazer-
Ihes vcr que estariam enganados se acreditassem tratar-se ai do
IlIcsmo outro que este outro, de que pOl' vezes lhes falo, este outro
que e 0 eu, ou mais exatamente sua imagem. Existe aqui uma dife-
I'enc;a radical entre minha nao-satisfaC;ao e a satisfaC;ao suposta do
lHltro. Nao ha imagem de identidade, de reflexividade, porem, reI a-
yaO de alteridade fundamental. .

Ha dois outros que se devem distinguir, pelo menos dOlS - UI11:
outro com A maiusculo e urn outro com a minusculo, que e 0 cu.

Ou~ro, e dele que se trata na func;ao da fala.5i
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o qu~ Ihes estou dizendo merece ser demonstrado. Como de
costume, . s~ posso faze-Io no nivel de nOSSa expericncia. Aqueles
que descJarJam adcstrar-se em alguns exerciciozinhos mentais desti-
nados a flexibilizar-lhes as articuluc;:6es, nunca seria demasiado re.
come~dar, seja In para 0 que for, a leitura do Parm en ides, onde a
~juesta? de um CO~10 d~ .outro foi atacad~ da maneira mais vigorosa
. contmu~d~. f: sem duvlda por esta razao que se trata de uma das

a.bras mal: ~ncompreendidas. Quando, no entanto, bastam as capa-
cldades medias - 0 que nao quer dizer pouco _ de urn decifrador
de palavr~s cruzadas. Nao se esquec;:am de que, num texto, eu Ihes
aco:lsdhel, ~a maneira mais formal, que fizcssem palavras cruzadas.
~ ~nlca COlsa que e' essencial e que no descnvolvimento dus nove
h~poleses voces mant~nham a ~tenc;:ao ate 0 fim. Trata-se apenas
dJ:t~ - pr~star, atenc;:ao: ~ a COlsa mais dificil de obter de urn lei tor
J;ledlO,. devldo as condlc;:oes nas quais se pratica esse esporte que
.c a leltura. ":~uele,, dent~e. meus alunos, que pudesse consagrar-se
a .u.n: c?mentafl? pSlcan~htlCo do Parmenides faria obra util e per-
mltma a comul1ldade onentar-se em inumeros problemas.

V~ltemos aos nossos planetas. Por que sed. que cles nao falam?
Quem e que quer articular alguma coisa?

. Ha, n~ en tanto, muita coisa a dizer. 0 curioso nao e voces nao
dlzer:,m COlsa alguma, e nao manifestarem perceber que existe um
montao, Se voces, ao menos, ousassem pensa-lo, Nao e muito im-
portante saber qual, e a razao dcrradcira. Mas 0 que e certo e que,
se se .tentar enumera-las - eu nao tinha ideia preconcebida sobre a
manelra como isso. podia ser exposto quando lhes pedi que ° fi-
zessem -, as razoes que nos apurecem estao estruturadas como
aquelas cujo funcionamcnto ja encontramos em divers as oportuni-
dades na o~ra d~ ~reud, isto e, as que cle evoca no sonho da injec;ao
de, In:la a proposlto do caldeirao furado. Os planetas nao falam _
pnmelro, po~que nao tern nada a dizer - segundo, porque nao tern
tempo para IStO - terceiro, porque se os fez calar.

As tres coisas sac verdadciras e poderiam permitir-nos desen-
volver rclacionamentos importantcs no que diz respeito ao que se
chama de planeta, au seja, 0 que tomei como termo de referencia
para mostrar 0 que nao somos.

. Fiz .a pergunta a um eminente fil6sofo, urn destes que vieram
a~U1, ~ste an~, no.s dar uma conferencia. Ele se ocupou muito de
hlstona das clenclas e formulou s9bre 0 newtonismo as mais perti-

'< 111\' C us l1lais profundas considerac;6es que possa baver. Sempre
Ill';[ Jccepciunado' ao se enderec;ar as pessoas que, segundo consta,

III l' 'pcclullstas, mas vocb VaG ver que, na realidade, nao fiquei
Ii I I'P 'ionado. A pergunta nao the pareceu levantar muita dificul-
d'1I11', Ek me respondeu - Porque nflo tern boca.

l)~ inicio, fiquei um pouco decepcionado. Quando se fica de-
I II 'ionado, a gente sempre esta enganado. Nunea se cleve ficar
Ii ('pcionado com as respostas que se recebe, pois se a gente fiear

Hilla mnravilha, isso prova que se tratava de uma verdadeira res-
1"1 ta, au seja, justo aquilo que preeisamente nao se esperava.

Es[~ ponto tern muita importaneia para a questao do outro.
II 1lI0S par demais tendcncia a ficar hipnotizados pelo chamado sis-
II Ilia dus luas,'c a modelar nossa ideia da resposta sobre aquilo que
11I1.lginamos quando falamos de estimulo-resposta. Se obtivermos a
II' posta que esuivamos esperando, sera que e realmente uma res-
IHlsta'? Eis ainda urn novo problemil, e nao YOU meter-me por en-
'Ill Into nesta brincadeirinha.

No final das contas, a resposta do fil6sofo nao me decepcionou.
r illgucm e fon;ado a entrar no labirinto da questao por nenhuma
dus tr0s fazoes que enunciei, ainda que vamos voltar a eneontra-las,
p ,•.que sao as verdadeiras. Entra-se igualmente por qualquer res-
PO\ta, e a que me foi dada e extremamente aclaradora, na eondi~iio
d' sc saber ouvi-la. E estava em muito boas condic;6es para ouvi-Ia,
Jil que sou psiquiatra.

New tenho boca, ouvinlos isto no inicio de nossa carreira, nos
primeiros servic;os de psiquiatria em que chegamos que nem uns de-
ulrvorados. No meio deste mundo miraeuloso, encontramos velhis-
il1las senhoras, velhissimas solteironas, cuja primeira declara<;:ao

junto a nos e - Nao tenho boca. Elas nos informam que tampouco
{\;m estomago, e que, ademais, nao morrerao nunca. Em suma, elas
I"m uma reln<;:ao muito grande com 0 mundo das luas. A uniea di-
krw<;:a e quc, .para estas velhas s~nboras, vitimas do sindrome
I:hamado de Cotard, ou delirio de negac;:ao, no final das contas, e
~crduJe. Aq uilo a que elas se identifiearam e uma imagem a qual faHa
toda e q unlquer hifmeia, toda e qualquer aspirac;:ao, to do vazio do
cJl.:sejo, isto e, 0 que constitui propriamente a propriedade do orificio
bucal. N a medida em que se opera a identificac;:ao do ser a sua pura
~. simples imagem, nao ha tampoueo lugar para a mudanc;a, ou seja,

. ,



para a morte. E justamente disto que se trata na tematica delas -
elas, ao mesmo tempo, esUio mortas e nao podem mais morrer, ela~
sac imortais - como 0 desejo. Na medida em que aqui 0 sujeit0
se identifica simbolicamente com o' imaginario, realiza, de certa
maneira, 0 desejo.

Que ocorra tambem 0 fate de as estrelas nao terem boca e serel1l
imortais, isto e, de outra ordem - nao se pode dizer que seja ver-
dade, e real. Esta fora de cogitac;ao as estrelas tercm boca. E, para
nos, ao men os, 0 termo imortal tornou-se, com 0 tempo, puramentl:
metaforico. E ineontestaveJmente real que estrcIa nao tern boca,
mas ninguem nem sonharia com isto, no sentido proprio cIo verbo
sonhar,G8 se nao houvesse seres providos de um aparelho de proferir
o'simbolico, isto e, os homens, para faze I' com que se repare nisto.

As estrelas sac reais, integralmente reais, nao ha nebs, el11
principio, absolutamente nada que seja da ordem de uma alteridade
para com clas proprias, sac pura e simplesmente 0 que sao. Que
a gente as encontre sempre no meS1l10 lugar, cis uma das razoes que
faz com que elas nao falem.

Notaram que oscilo, de vez em quando, entre os planetas c as
cstrelas. Nao e a troco de nada. POl'que 0 sempre no mesmo lugar,
nao foram os planetas que inicialmente nos mostraram isto, porem
as estrelas. a movimento pcrfeitamentc regular do dia sideral 6 cer-
tamente 0 que forneceu, pela primeira vez, aos homens a oportuni-
dade de experimental' a estabilidade do mundo ~ambiante que os
rodeia e de comec;ar r. estabelecer a dialetica do simbolico c do real,
onde 0 simbolico jon a aparentemente do rcal, 0 que naturalmcnte
nao tcm mais fundamento do que pensar que as estrelas ditas fixas
giram realmente em torno da terra. Assim como nao se deve' crer
que os simbolos tcnham efetivamente vindo do real. Mas, nem pOl'
isto, causa menor impressao vel' a" que ponto foram cativantcs esta~
formas singulares, cujo agrupamento, no en tanto, nada vem funda-
mentar. POI' que sera que os humanos viram a Ursa MaioI' , como
tal? Por que sera que as Pleiades sac tao evidentes? POl' que Orion
e visto assim? Nao seria capaz de dizer-Ihes, po. Nao creio que se
tcnha jamais agrupado de outra maneira estes pontos luminosos -
estou perguntando iSla a voces. Estc fato nao deixou de dcsempe-
nhar scu papel nas auroras da humanidade, que, alias, distinguimos
mal. Estes signos perpetuaram-se com tenacidade ate os dias de hojc,

II qlll: fornece um exemplo bastante singular da maneira ~ela qual 0
IlilH')lico agarra. As famosas proprieclades da forma nao parecem

\liI,dlllcnte convincentes para expliear a maneira pel a qual agrupa-
lillI', as constelac;6es." .

Isto dito, teria sido baldado esfo[(;o, ja que nao ha nada de
1IIIItlil1l1entado nesta aparente estabilidade das estrelas que reeneon-
II 1liI0S sempre no mesmo lugar. Fizcmos evidenteI~\cnte. um progres-
II 'ssencial quando nos demos conta de que hav!a .cOlsas qu~, em

11l1l1penSac;ao,estavam real mente no mcsmo lugar, eOlsas que tlnham
till vistas de illicio sob forma de planetas errantcs, e nos dcmos

lOlita de que nao era s6 em func;ao de nossa propria rotac;ao, mas
'III' real mente uma parte dos astros que povo;.t 0 CCll se desloca e
\' cncontra de 11OVOscmpre no mesmo lugar.

Esta reaJidadc e uma primcira razao para que os planetas nao
I d 'm muito. Seria, no entanto, um engano erer que scjam tao mudos
II silll: Sao tao poueo mudos que, durante muito tempo, foram co~-
I\Il1ditlos com as simbolos naturais. Nos os fizemos falar, e sena
11111grande engano se a gente nao se colocasse a ques~ao de :aber
'0ll10 e que isso se mantcm. Durante muito tempo, c ate uma epo~a
IIl'l1l avan~ada, ficou-Ihes 0 residua de uma espccie dc eXist~n.cJa
'Illbjetiva. Copcrnico que, no cntanto, fizera. dar um passo decI.s\vO
Ill>deslinde da pcrfeita regularidade do movlmento dos astros, all1da
I",lava a pensar que um corpo da Terra que estivesse sobre a Lua
Illl dcixaria de fazer os maiores esforc;os possiveis para voltar para
l'I\Sa, au seja, para a Terra, e que, inversamente, um corpo lunar
II: 0 teria sossego enquanto nao voasse de volta a sua terra materna.
n para voces verem como persistiram, pOl' mu~to tempo., estas no·
1;Ill:S, e que 6 dificil deixar de fazer seres a partIr de realldades.

Enfim veio Newton. Havia ja um momenta que ISSOse estava
prcparando' _ nao ha melhor exemplo do que a hist6ria das ciencias
para mostra1' 0 quanto 0 discurso humano c universal. Newton
I 'abou dando a fonnula dcfinitiva cm tome da qual todo mundo,
hil um seculo, ardia. Faze-Ios calar. Newton conscguiu isto dcfiniti-
vamcnte. a silencio etemo dos espac;os infinitos com que Pascal Sl?

. d . d N"wton as estrelasIIpavorava e algo que se consegUiu epols e '" -
IlaO falam, os planetas estao mudos', isto porque se os faz calar, 0
que 6 realmente a unica ruziio verdadeira, pois afinal nunca se sab~
() que podeaconteeer com uma realidade.



Por que os planetas nao falam? b verdadeiramente uma ques-
lao. Nunca se sabe 0 que pode acontecer com uma realidade ate 0

momenta em que se a reduziu definitivamente a inscrever-se numa
linguagem. So se fica definitivamente seguro que os planetas nao
falum a partir do momenta em que se Ihes arrolhou 0 bico, ou seja,
a partir do momento em que a teoria newtoniana fomeceu a teoria
do campo unificado sob uma forma que foi, desde entao, comple-
tada, mas que ja era perfeitamente satisfatoria para todos os espiri·
tos humanos. A teoria do campo unificado esta resumida na lei de
gravitac;:ao, que consistc essencialmente no seguinte - ha uma for-
mula que mantem tudo isto junto, numa linguagem ultra-simples que
comport a tres letras.

Os espiritos da epoca opuseram todas as objec;:6es - esta gra-
vita~iio e impensaveI, nunca se viu uma coisa dessas, uma ac;:ao 3
distfll1~.ia, atraves do vacuo, qualquer tipo de ac;:ao e, por definic;:ao,'
uma ac;:ao gradativa por aproximac;:6es sucessivas. Se voces soubcs-
sem ate que ponto 0 movimento 'newtoniano, quando se vai olbar
de perto, IS Ulll negocio que nao da para sacar! Voces veri am que,
operar com noc;:6es contraditorias, nao e privilegio da psicanalise.
o movimento newtoniano utiliza 0 tempo, mas ninguem liga para 0

tempo da flsica, porque nao se trata de nada quese refira a reali-
dades - trata-se da linguagem justa e nao se pode considerar 0

campo unificado a nao ser como uma linguagem bem feita, como
uma sinta;,e.

Quanto a isto estamos sossegados - tudo 0 que entrar no
campo unificado nunca mais falara, por tratar-se de realidades com-
pletamente reduzidas a linguagem. Penso que voces estao vendo aqui
a oposic;:ao que existe entre fala e linguagem.

Nao creiam que nossa postura com respeito a todas as reali-
dades tenha cbegado a este ponto de reduc;:ao definitiva, que, no
entante, e bastante satisfatorio - se os planetas e outras coisas
do genero falassem, daria uma estranha discussao, e 0 pavor de
Pascal talvez se transformasse em terror panico.

De fato, cada vez que temos de lidar com urn residuo de ac;:ao.'
de ac;:iio verdadeira, autentica, com estealgo de novo que surge de
um sujeito - e nao e preciso para isto que seja urn sujeito animado
- nos nos achamos diante de algo com que so mesmo nosso incolls-
ciente nao se apavora. Pois, atualmente, no ponto em que os avanc;:os
da ffsica prosseguem, seria um engan,o imaginar que a jogada ja est{l

Do PEQUENO AO GRANDE OUTRO

I II I, C que ja se arrolhou 0 bico ao ,ltO~o, ao. eletron. De jeito
IllilllIm. E evidentemente nao cstamos aqUl para lr no encalc;:o dos
I. v IIlCios, aos quais as pessoas nao dcixam de abandonar-sc, os

I, v lJ1cios de Iiberdade.
Nao 6 disto que se trata. E evidente que e para os lados d~l

1lilllIagem que se produz um neg6cio esquisito. E a ist~. que se
II IIllle 0 princfpio de Heisenberg. Quando se pode especlflcar UIl1
I" pontos do sistema, nao se pode formul~r os outros. Qual1(I~)

t 1\ la do lugar dos el6trons, quando se lhes dlZ de permanecerem <ll-
dl t'icarem scmpre no mesmo lugar, nao se sabe absolutamcnte malS
•!lull: [oi parar aquilo que habitualmente chamamos de sua velocl-
dllllL-. Inversamente, se lhes dissermos - esta bern, de acorJo, pOLS

,/"" entao se desloquem 0 tempo todo da mesma maneira .-, nao sc
III!' mais, de modo algum, onde estao. Nao estou cl1zendo que
IIIIH)Sficar sempre nest a posic;:ao eminentemente debochadora. Mas:
III n va ordem, podemos dizer que os elementos nao respondem all
1IIIde os interrogamos. Mais 'exatamente, se os interrogarmos em
lip.llm lugar, fica impossivel apreende-Ios no conjunto.. .

A questao de saber se eles falam nao fica resolvlda pelo 511n-

1'11'sfato de eles nao responderem. Nao se est3. sosseg~d~ .- alga
\lllde, urn dia, noS surpreender. Nao descambemos no mlsticismo -
II () thes vou dizer que os atom os e as eletrons falam. Mas por que
II IO'! Tudo se passa como se. Em todo caso, a coisa ficaria demon.s-
1IIIdu a partir do momento em que eles comec;assem a n~s mentJr.
'I os atomos nos mentissem, se tentassem bancar 0 espertlllho para
I Ilia d'e nos, ficarfamos, a justo tItulo, convencidos. Fica palpavel
till que se trata - dos outros como .tais, e ~a~ simplesmente ~a
1I1\1didaem que refletem nossas categonas a przor! e as form as mms
1111menos transcendentais de nossa intuic;:ao. .

Sao coisas em que preferimos nao pensar - se um dl~ eles
Illlllcc;:assem a nos ludibriar, vejam s6 onde irfa,m~s parar, estar.la~os
Illdiuos. Nao se saberia mais as quantas se est~, e 0 caso de dIZ~-lo,
I r. justamente nisto que pensava 0 tempo to do Einstein, sem oeLlwr
ilt, tnaravilhar-se. Lembrava cle, 0 tempo todo, que 0 Todo-po~e-
III~() 6 um espertinho, mas que certamente nao e desonesto. Allas.
I I (mica coisa que permite, porque se trata al do Todo-Podef?so
111I1-[isico, de fazer ciencia, ou seja, no final das contas, de reduzl-Io
1111 silencio, 0 Todo-Poderoso.



Em ,Sl: t:'a,tando ?esta clencia humana par excelencia, que s
chama pSlcanalIse, sera que nossa meta 16 chegar ao campo unificad
L'.transform'll' os horn ens em luas? Sera que os fazemos falar tanl
SLl para os calar?

Alias, a mais correta interpreta<;:ao do fim da historia evocad
~or, Hegel, 16 0 ~omento em que os homens terao apenas de encerra-Ia
~~~ q,ue ISto e retornar _a um~ vida, animal? Sera que homens, qu
L~Cbaral11 ao ponto de nao malS preclsar da linguagem, san animais"
G~,~ve, problema que nao_ me parece resolvido em sentido algum.
S~J~ la ~omo for, a questao de saber qual 16 0 fim de nossa pratica
l'sta no amago da tecnica analitica. A estc respcito, cllvereda-se pOi
l'frOS escandalosos,

Li. pcla primeira vez, urn artigo I11uito simpatico sobre aquilo
que s~ chama de cura-padrao,:I· Necessidade de manter intactas as
(,apac/(!{j(!es de observarao do eu, vejo isto escrito em negrito. Fala-sl:
ue Ull1 cspelho. que 16 0 analista - nada mal, mas 0 autor quisera
\'."',0 0 espelho del~, Um espelho vivo. eu me pergunto 0 que e isto.
C oltado. Sl: de. esta falando de cspelho vivo. e que ele sente que hf\
;t1g~ q ue cJaudl~a. nesta historia. Onde csui 0 essencial da analise?
~cra Cjue a analIse consiste na realiza<;:iio imagimiria do sujeito'!
CO~f~ndc-se a e,u e, 0 sUj~ito, e faz-se do eu uma realidade, algo
<.jUL: c: Como se dlZ, Integratlvo, ou seja, que mantem 0 planeta unido.

S_e cste planeta nao fala, nao e so pOl' ser real, mas tambem
~()r n2.~.)tel' kll1p~ no scntido literal - ele nao tem esta dimensao.
I or qUL'. Porque c redondo. A integra<;:ao e isto _ 0 carpo circulm
pode fazcr tudo 0 que quiser que permanece sempre igual a si
J1leSll1O,0 que 110S propoem como meta da analise e arredondar
l'Slc eu, el;lr-lhe a forma esferica na qual ele tera definitivamentt:
'lllegrado todos os seus estados disjuntos, fragmentarios, seus mem-
I~ros. e~parsos. su;~s ~tapas pre-genitais, suas pulsoes parciais, 0 pan-
l',cmO~lIO ell: seus JI1umeros e despeda<;:ados egos. Corrida para 0 ego
tllul1fante - quantos egos houver, tantos objetos havera.

~Cll1 todo mundo poe a mesma coisa sob 0 termo de rela<;:ao
~...:cbJet~. mas ~o, tomar as coisas pelo lado da rela<;:ao de objeto e
(J;JSpulsoes P~HCJalS,ael inves de situar isso em seu devido luaar no
~~al~o~o imagillari.o, 0 autor de quem Ihes estou falando, e que: n~ma
L<,;rta epcea. parccla da,r melhores passos, nao chega a nada menos
do que a CSla perversao que consiste em situar 0 progresso inteiro da

II \' IILl rela<;:ao imaginaria do sujeito com seu mais primitivo di-
I' (:rac;:as a Deus, a experiencia nunca e levada. ate seu derra-

"' Il'I'lllino, nao se· faz 0 que se diz fazel', fica-se muito aquem
II II rnctas. Gra<;:as a Deus, os tratamentos falham,37 e e pOl' isso
II Nujcito se salva. . .
~~I linha pel a qual envercda 0 autor, a quem me refena alnda

'1 I, podc-se demonstrar com 0 maior rigor que sua maneil'a de
11111'11'I' 0 tratamento da neurose ·obsessiva nao teria outro resul-
III o'l'naO 0 de paranoizar:J 0 sujeito. 0 que Ihe parece 0 abislllo,

" esta perpetuamente beirando no tratamento da ncurosc
I I iva, e 0 aparecimento da psicose. Ou seja, para 0 autor a
III III IIICrefiro, 0 neurotico obsessivo e na realidadc urn louco.

amos pOl' os pontos nos is - que louco e este? t um louco
1111 Ill' mantem a distancia de sua loucura, isto e, da m~i.or per~Llr-
11.111)imaginaria que possa haver. E um louco paranOlco. Dlzcr

flh I loucura seja a maior perturbac;:ao imaginaria, ,como tal, ~~o
joI Ill' [odas as form as de loucura - estou-me rdenndo ao delll'lo

I pllranoia. Segundo 0 autor, que estou lendo, ~udo que 0 obsessivo
II1III1lIao tern nada a vel' com sua vivencia. t pOl' intermedio do
IIl1ll11'mismo verbal, da linguagem social, que se sustenta seu equili-

I Iii I prccario, que, no entanto, e bem solido, pois 0 que e que eXi,ste
II Illilis dificil de derribar do que um obsessivo? E se 0 obsesslvo
I. I't· e seagarra, pois, com tanta for<;:a, segundo 0 diz 0 autor de
'ph III estou. falando, seria devido a psicose, a desiri.tegra<;:ao ima_gi-
II11II1do eu, estar ai pOl' detras. Infelizmente para sua demonstrac;:ao,
I 1111101'nao pode mostrar-nos· um obsessivo que ele tivess: real-

1111111'tornado louco. Nao tern possibilidade nenhuma de faze-lo
Ii I N(llidas raz6es para isto. Mas ao querer preservar 0 sujeito de
IIiL loucuras, pretensamenteameac;:adoras, ele conseguiria faze-Io

I 1" lIao muito longe dai.
A questao da paranoia pos-analltica esta bem lQnge de scr

Ililli ·il. Nao e preciso que um tratamento 37 tenha sido levado muito
111111'0'para produzir uma paranoia perfeitamente consi~tente. Qua~to
I IlIill1 eu vi isto no servic;:o em que nosencontramos. E neste servI<;:o
'i"i' lI;elhor se pode ve-lo, porque se e levado a faze-Ios passar
1111:1tciramente para os servi<;:os abertos, mas dali voltam eles ~rc-

'1I1I'II(cmente e integram-se num servic;:o fechado. Acon:ece., Para. Isto
" IiI lS preciso tel' urn born psicanalista, basta ,c~'er mUlto, fll'l11Cl;1.enk
llil psicanalise. Vi paranoias, que se pode qualIficar de pos-anahtJcas,



~ que podemos dizer que sejam espontaneas. Num meio adequad
~m que reina uma preocupa~ao muito intensa com os fatos psicol
gicos, um sujeito, na condi~ao que tenha, no entanto, certa propensu
para isto, po de chegar a envolver-se em problemas que sac sell
duvida alguma ficticios, mas aos quais da consistencia, e is to num
linguagem preparadinha - a da psicanalise, que esta dando sop
por ai. Urn delirio cronico demora em geral muito tempo para s
constituir, e preciso que 0 sujeito fa~a urn bruto esfor~o - em geral
ck leva nisto 0 ter~o de sua vida. Devo dizer que a literatura anall
liea constitui, de uma certa maneira, um. delirio ready-made, e na
~ raro vcr sujeitos trajados com isto, de confec~ao. 0 estilo, se
que posso falar assim, representado por essas pessoas tao apegadas,
de bico calado, ao misterio inefavel da experiencia analitica, .e uma
forma alcnuada disso, porem seu assento e homogeneo ao que acabo
de dcnominar paranoia.

Goslaria de propor-lhes hoje urn pequeno esquema para ilustrar
os problemas levantados pelo eu e 0 outro, pela linguagem e a fala.

Este esquema nao seria urn esquema se apresentasse uma solu-
9ao. Nao e ncm scquer urn modelo. :E apenas uma maneira de fixar
as ideias, que uma enfermidade de nosso espirito discursivo reclama.

Nao voltei a evocar 0 que distingue 0 imaginario do simb6lico,
porque penso que voces ja esUio suficientemente familiarizados com
a coisa.

Com respeito ao eu, 0 que sabemos? Sera que 0 eu e real, sera
que e uma lua ou bem uma constru9ao imaginaria? Estamos partindo
da ideia, com que, tal urn bordao, ha muito tempo, os venho ataza-
nando, de que nao ha meio de apreender 0 que quer que seja da
dialetica analitica se I}.ao assentarmos que 0 eu e uma constru~ao

im2.ginaria. 0 fa to de ele ser imaginario, is to nao retira nada a este
pobre eu ~ diria ate que e 0 que ele tem de born. Se ele nao fosse
imagmano, nao serfa~os horn ens, seriamos luas. 0 que nao quer
dizCf que basta que tenhamos este eu imaginario para scrmos ho-
mens. Podemos scr ainda esta coisa intermediaria que se chama
louco. Louco e justamente aquele que adere a este imaginario, pura
e simplesmentc.

s ~ a letra S, mas e tambem 0 sujeito, 0 sUJelto anaHtico, ou
'I, Jl ) e 0 sujeito em sua totalidade. Passam 0 tempo a enche~-
I II SlICO dizendo que 0 tomam em sua totalidade: Por que se:l~

I Illtlll? Disto, nada sabemos. H encontraram, voces, seres tota2s.
I tI\\ I. seja urn ideal. Eu nunca vi nenhum. Eu nao sou total, nao.

III voces. Se se fosse total, cstaria cad a urn no seu canto, ~otal,
II \',Iarfamos aqui juntos, tentando organizar-nos, como se dlZ. :E

\I ('ito, nao em sua totalidade, porem em sua abertura. CO~? ~e
II 1IIII\e ele nao sabe 0 que diz. Se ele soubesse 0 que dlZ nao

1111 III ~f. Ele estaria ali, embaixo, a direita.
('Iaro que nao e al que ele se ve - isto, nunc~ ocorre - nem

III 1110 no fim da analise. Ele se ve em a, e e por lStO que ele. tem
11111 \'\1. Pode acreditar que este eu seja ele, est a todo mundo nesta,

11111\ ha mcio de sair. ,
) que a analise nos ensina, por outro lado, e que 0 eu e. uma

111111111 absolutamente fundamental para a constitui~ao dos AobJetos.
I III particular, e sob a forma do outro especular que ele ve aquele
,\111, pOl' razoes que sac estruturais, ~hamamo: de seu semelhant~ ..
I I t forma do outro tern a mais estrelta rela~ao com 0 seu eu, eld
III pode ser superposta, e n6s a escrevemos a'. . , .

Existem pois, 0 plano do espelho e 0 .m~nd~ slmetnc~ dos
I II ItiS fiG e dos outros homogeneos. Carece dlstmgUlr, deste ai, um
illll'() plano, que vamos chamar de muro da lingua~em.

G a partir da ordem definida pelo mnro da llllguagcm q.ue 0

1lllIl,'inario toma sua falsa realidade, que '6, contudo, uma reahdade
I Ilf'j ·ada. 0 eu, tal como 0 entendemos, 0 outro, 0 s:me~ante,

I Il'~ imaginarios todos, sac objetos. :E verdade que ~les nao sao ho-
IIl1lp,neos as luas -,- e, a cada instante, corremos 0 nsco de csquecer



isto. Porel11 sao, efetivamente, objetos por s,erem assim denomina
dos num sistema organizado que e 0 do muro da linguagem.

Quando 0 sujeito fala com seus semelhantes, fala na lingua
gem comum, que considera os ells imaginarios como coisas lIlao uni
call1ente ex-sistentes, porem reais. Por nao poder saber 0 que s
acha no campo em que 0 dialogo concreto se da, ele lid a com un
cato numero de personagens, a', an.}J"a me..dlda~I!! 9!!~kit
os p~e_ em rela<;ao com sua PJ"0Qria-imagem, aqueles com quem
fala slio t,\D.lbem aqueles com-quem se identifica.

Isto dito, nao se deve 0l11itir 0 pressuposto de base, que e 0

nosso, dos analistas - acreditamos que haja outros sujeitos que nao
n6s, que haja rela<;oes autenticamente intersubjetivas. Nao terfamo
razao alguma de pensa-Io se nao tivessemos 0 testemunho daquilo
que caracteriza a intersubjetividade, isto e, que 0 sujeito pode men
tir-nos. E a prova decisiva. Nao digo que seja 0 unico fundamcnto
da realidade do outro sujeito, e a prova. Em outros termos, ,DJis-D.0S
endere<;amos de fa to aos AI> A2, que e aquilo que_nao ~~emos,
vcrdadeiros Outros, verdadeiros sujeitos. -- ----Eles ~tao do outro lado do muro dj! lingu'!genl,Aa _~m
..RJincfpio, jamais os alc~n<;o. Sao eles ue fundamentalmente, visa
cada vez que pronuncio u~a fala verda de ira, ;a-;sem- re aI;an<;a
;.: a", por reflexao~-Viso sem )re ~jeTtos verd~eiros, e tenho-de
me cantentar com as sombras. 0 sujeito est a separado das Outros,
~s verdadeirQ~,-P-cl; muro daITnguagem. ---

/' Se a fala se fundamenta na exist€ncia do Outro, 0 verdadeiro,
a linguagem e feita para remetermos de volta ao outro objetivado,
ao outro com 0 qual podemos fazer tudo 0 que quisermos, inclusive
pensar que e urn objeto, ou seja, que ele nao sabe 0 que diz. Quan-
do fazemos use da Iinguagem, nossa rela<;ao com 0 outro funcionn
o tempo todo nesta ambigiiidade. Em outros terrnos, a linguagem
serve tanto para nos fundamentar no Outro como para nos impedir
radicalmente de entende-Io. E e justamente disto que se trata nn
experiencia analftica.

o sujeito nao sabe 0 que diz, e pelas mais valid as razoes, por-

lque nao sabe 0 que e. Mas ele se ve. Ele se ve do outro lado, dc
maneira imperfeita como voces sabem, devido ao carater fundamen-
talmente inacabado da Urbild especular, que e, nao apenas imagi-
naria, mas tambem ilusoria. E neste fa to que se fundamenta a in-
flexao petvertida que, de uns tempos para ca, vem tomando a tecni-

Do PEQUENO AO GRANDE OUTRO

. sujeito agreoassc
I IllIilftica. Nesta persp.ectiva, gostar~se-la dqU:d~S de~ped:wad~ras,

I tlllhs as formas maiS ou menos cspe a<; , '. d
I,pdl\) 'em que cle se desconhece. Gostar:se-i~ que ele junta~~ tu ~
'pll' cfetivamente, viveu no estadio pre-gemtal, s.eus mem .[~S es
II ",; suas puls6es parciais, a sucessao dos obJe~os parcla~ .-

, sao Jorge do Carpaccio enfiando 0 dragao e, em elre-
II 1'111no G . de dar oense-

I II l'lIbecinhas decapitadas, bra<;os, etc. ~star-se-la " ~ 0

I 1'1 l'ste eu de recobrar for<;as, de se realtzar, de se mtc?rar
d
, eta

' .' do buscado de mancml Ir ,
1111Iidinho. Sc cstc flm con~mua~ :e? I pr6-ocnital vai-sc nc-

II !'cnte se rccrular pelo lmagmano c pe 0 0 " - d'
I 0 . 'I' que a conSU1l11<;ao os

I\l'j'l1nente dar neste tlPO de ana lse em S '
, . . 'd' d 'magem do outro. cm

,IIII'IllS parciais se. f~Z ~O~ul;t:~~e~'e~~'lm ap~r este caminho chegum
1111'1~or que, os aU

I
o~e _ 0 eu so pode ir juntar-se a si mcsmo

1111111a mcsma conc usao, . . \,..
, .' d' do semelhante que 0 sUjelto tern (1<111-

II l'ompor-se por 1I1terme 10

I' si _ ou awis 0 resultado e 0 mesmo. . .
L sujeito reco'ncentra 0 seu proprio eu imagin~no cssc~clul~

, do eu do analista. Alias, este eu nao permancc",
11i1/l1L:na forma ,,' .' ao falada do analista e
ItllpleSll1Cnte imagmano, pOlS a mterven<; d com 0 eu como
I II' 'samente conccbida como um encontro 0 ·eu , .'

I . . _ pclo analista de objetos especificos. A analtse, ne~ta
1111111projc<;ao, d 1 'fcada no plano tla obJc-

. sempre e representa a e p am 1
1'1I spcctlVa, A' d f er 0 sujeito passar de
I vldudc. Trata-se, como tern escnto, e az. . a uma

. l'dade psfquica a uma realidadc verdadelra, ou sep,
111111Ica 1 .' ,. uito exatamente, como tampouCo
iii I recomposta no llnag1l1ano, c m d 1 do eu do analista. Sao su-
I 1'111 dissimulado, conformc 0 mo ,e 0 a de ue nao se trata de

1II,j'ntcmentc coerentes para darem-s\; cont q d E j'us-
t' que se deve fazer no mun o.

i11111trinar,nem de repre.sen ~r ,0. 0 eram Eis porque a nada,
1IIIIII.:ntcno plano do Imagmano que ~ . l' do que c
iI IIa mais apre<;o do que a~uilo que sltuamd:~~~g:a;1m _ a vi-
1111\siderado como ilusao, e nao como mura,

VI II ia inefavel. .' 6 bonitinho 0

Entre os exemplos clfnicos trazldos, ha urn. que , l'
. .d ,. d 0 analtsta saber 0 que e ,I

i1:l paciente aterronzada com a 1 eta e , sabe e nao sabc. Tudo
d d mala' Ela ao mesmo tempo,

11'\1\ cn~ro ~ dize~ e ~egligenciado pelo analista diante d,esta, p~c-
II que:. a .po ~ , " re ente a reende-se que ai esta a untca
IIcupa<;ao lmag1l1ana. E, de p , P . . t d 0 que ch

1 t que 0 analtsta tlre u 0 '
I lJisa importante - e a erne



tern na barriga, ou seja, 0 conteudo da mala, que simboliza seu
objcto parcial.

A nOC;ao de assunc;ao imaginaria dos objetos parciais; por in-
tcrm~dio da figura do analista, leva a uma especie de (;omu[gatorio,
para cmpregar 0 titulo que Baltasar Gracian deu a urn Tratado da
santa eucaristia, leva a uma consumic;ao imaginaria do analista. Es-
tranha comunhao - na montra do ac;ougue, a cabec;a com a salsi-
nha no nariz, ou ainda 0 pedac;o talhado na maminha 56 e como dizia
Apollinairc em les Mamelles de Tiresias, Coma os pes do teu analis-
la ao mesmo molho,57 esta e a teoria fundamental da analise.

Sera que nao ha uma outra concepC;ao da analise, que permit'
concluir que ela e algo diferente da reconstituic;ao de uma parcelari-
zaC;ao fundamental imaginaria do sujeito?

Esta parcelarizaC;ao existe efetivamente. Burna das dimens6es
que permite ao analista operar por identificac;ao ao dar ao sujeito ()
seu proprio cu. Poupo-lhes os detalhes, mas certamente 0 analista
pode, por intermedio de determinada interpretac;ao das resistencias,
atraves de determinada reduc;iio da experiencia total da analise aos
seus elementos unicamente imaginarios,· chegar a projetar no pacien-
te as diferentes caracteristicas do seu eu de analista - e s6 Deus
sabe como elas podem diferir, e de urn jeito que se reencontra no
fim das amilises. a que Freud nos ensinou e muito exatamente 0

oposto.
Se se formam analistas e para que haja sujeitos tais que neles 0

eu esteja ausente. B 0 ideal da analise, que, e claro, permanece vir-
tual. Nao existe nunca sujeito sem urn eu, sujeito plenamente reali-
zado, porem e justamente 0 que sempre se deve visar a obter do
sujeito em analise.

[

A analise deve visar a passagem de uma fala verdadeira, quc
junte 0 sujeito a urn outro sujeito do outro lado do muro da lin-
guagem. B a relac;ao derradeira de urn sujeito a urn Outro verdadei-
ro, ao Outro que da resposta que nao se espera, que define 0 ponto
terminal da analise.

Durante toda a duraC;ao da analise, mas unicamente com a
condiC;ao de 0 eu do analista aceitar nao estar af, unicamente com a
condiC;ao de 0 analista nao ser urn espelho vivo, porem espelho vazio,
o que se passa, passa-se entre 0 eu do sujeito - e sempre 0 eu do
sujeito quem fala, aparentemente - e os outros. a progresso todo
da analise consiste no deslocament? progressive desta relac;ao, que

11\'IIn, a todo momento, pode aprcender, para a16m do muro ~a
1I1111'l',cm,como scndo a transferencia, que 6 ~ele e on de ele nao

Ill'llil!1ece. Nao sc trata de reduzir csta relac;ao, com?, se tcm ,tS-
tllll ll'ata-se de 0 sujeito assumi-la em seu lugaL A analise conslste
lil I'I/,~-lo tomar consciencia de· suas relac;6es nao para com 0 eu
II IIl1tdista, mas para com todos estes Outros, que s~o seus verda-
I 1m fiadores, que respondem por ele, e que ele nao reconheceu.
I I II I se de 0 sujeito descobrir progressivamente a que Outro el,e
I III \ leiramentc se enderec;a, apesar de nao sabiHo, e de ;le assu,mlr

I 1111'Il'ssivamente as relac;6es de transferencia no lugar onde esta, e
IllIk, de inicio, nao sabia que estava. ','

IIi dois sentidos a dar a frase de Freud - Wo Es war" 501,1 lell
I ""II. Este Es, tom em-no como sendo a \etra S, Ele csta ai, ele
I I scmpre ai. E 0 sujeito. Ele se (;onhec~ ou n

7
ao s~ ,conhece. ~st~

II III sequer e 0 mais importantc - ele esta oU nao esta com a pella
III No fim da analise, e ele quem deve estar ,com a palavra, e
III1\1' em rclac;ao com os verdadeiros Outros. Ah onde 0 S estava,

II 1'111de estar 0 lch. '
l~ ali que 0 sujeito rcintegra autenticamente sells membros dls-

1IIIIus e reconhece, reagrega sua cxpcriencia. .
I;ode haver, no decurso de uma analise, algo que se forme com~

1111\objeto. Mas este objeto, longe de ser aquilo de que se tr.ata, ,e
lIHlllllS uma forma fundamentalmente alienada dele. ~ 0 e~ 1mag

l:

11111in que lhe fornece seu centro e seu grupo, e ele e perfe,l~amentc
t11'lllil'icavel a uma forma de alienac;ao, parente da paranOIa, Que
II \I'cito acabe acreditando no eu e, como tal, uma loucura. Grac;as
I I ~lIS, e raro que a analise tenha, exito nisto, mas empurra-se neste
, IIt ido ai, disto tcmos mil pro·vas.

Vai ser nosSo programa para 0 ano que vem - ~. que quer
II 11'1' paranoia? 0 que quer dizev:esCjuiz:ofrenia? _A paranOIa, .no, q~e
II II'I'C da esquizofrenia, est a sempre em relac;ao com a allenac;ao

1111 linaria do cu.



Critica de Fairbairn.
Por que, na analise, se fala?
Economia imaginaria e regis/ro simb6lico,
o numero irracional.

o esqucma que lhes dei, da ultima vez, sup6c que a fala sc pro-
pague como a luz, em linha reta, E para voces verem quc elc c ape-
nas metaf6rico, anal6gico.

o quc interfere com 0 muro da linguagc111 e a rclac;:ao cspecular,
peln qual 0 que pertence '10 eu e sempre pcrccbido, apropriado, p<lr
intermcdio dc urn outro, 0 qual guarda sempre para 0 sujeito as
proprieuades da Urbild, da imagem fundamental do .eu. Dal os des-
conhccilllcntos grac;:as a que se estabeJecem tanto os mal-entendidos
quanta a cOl11unicac;:ao comum, a qual repousa nos tais mal-cnten-
didos,

Este esqucma tem mais de uma propriedade, como lhes mostrci
ao ensinar-Ihes a transforma-Io. Indiquei-Ihes tambem quc a atitudc
do analista podia ser bastantc diferente e, na analise, levar a consc-
q Uencias divers as e, inclusive, opostas.

No ponto em que chegamos, ou bem estamos imprensados na
parede ou bem estamos na encruzilhada - 0 que sera que vai ocorrer
na analise caso se estabelec;:a que a matriz e a relac;:ao com a fala ou,
pelo contrario, caso se objetive a situac;:ao analitica? Com uma intcn-
sidade diversa, conforme os autores e os cHnicos, qualquer objetiva-

I 1/ LLl analise um processo de remodelagem do cu, tcndo pOl'
.I, hI 0 eu do ,onalista.

l'.',la critica adquire todo seu aIcance quando se conhece 0 ca-
Ii I 11IIlual11entall11ente especular, alienado, do eu. Urn eu, seja de

III \' p~cie for, presentificado como tal, presentifica uma func;ao
II I 'i1\liI'ia,ate mesmo 0 eu do analista - urn eu e sempre urn eu,

111,lis aperfeic;:oado que seja.
Niln e, scm fundamento, seguramente, que a analise enveredou

I I I ',I 'S call1inhos, Freud, com efeito, reintegrou 0 eu. Mas sera
Ii" loi para tornar a central' a analise no objeto e nas relac;:6es de
1'1 Ill','

() que esta hoje na ordem do dia e a relac;:ao de objeto. Disse-
qlll.: eia estava no amago de todas as ambigiiidades que tornam

dlricil atualmente voltar a apreender a significa<;ao das ultima~
111\ tla obra de Freud e voltar a situar as novas investiga<;6es tec-

"I. I, tkntro da significa~ao, freqiientemente esquecida, da analise,
I) que lhes ensino aqui sac no<;6e!> fundamentais, alfabeticas, c

II II, lima rosa dos ventos, uma tabua de orienta<;ao, do que uma car-
III II III ia completa dos problemas atuais da analise. Isto sup6e que,
1I111111l!OS ua tal da tabua de orienta<;ao, voces procurem passcar pOl'

II' pr(lprios m-:ios 'pelo 1l1apa, e que submetam meu ensino a prova
" Illlla kitura cxtcnsa da obra de Freud.

OuYc-se fulano ou si'i:rano dizer que lhes .proponho aqui uma
111111,1 LjU-: nao coincide com 0 que sc pode IeI' em tal ou qual texto
Ii ',', 'uu. Eu poderia facilmentc responder que, na verdade, ame~
tI ,"!legal' a um texto, e precise entender 0 con junto. 0 ego aparc-

i 111 tliycrsos lugares da obra de Freud. Aquele que nao estudou 0

I' Ila Inlrodu~ao ao narcisismo - nao pode acompanhar 0 que
I II lid diz a este respeito no Das Ich und das Es, que refere 0 ego
1'1 1 kma percep<;ao-consciencia.

I\l~ mesl110 dentro da elabora<;ao t6pica do Das Icll und elm
I \ \ II '';s nao podem atribuir 0 alcance apropriado a uma dcfini<;ao
\11111,) \:sta que faz eqLiivaler 0 ego ao sistema percep<;ao-conscicncia,

YO·2' a isolarem. Esta equa<;ao nao pode ser tomada como uma
II IllIi<;ao. Isolada, ela e uma mera conven<;ao ou uma tautologia.

Sl.: fosse para se ater a um esquema que pode tel' mil interpre-
11i,1) 'S - estou falando deste famoso esquema do ovo, que desel11-
Iii Ithou em toda a analise um papel tao hipn6tico, e no qual se ve 0

11',1 'nlllO uma especie de lcntilha, de ponto germinativo, parte di-



ferenciada, organizada da massa do isso, por on de a relac;ao com a
realidade e efetuada -, na verdade, nao era preciso 0 imenso rodcio
d~ obra de ~reu~. Alias 0 im ortante neste esqJlema e '! dep~n<!en-
Cia da orgallIzac;aQ do ego com relac;:ao a illgo que, do ponto de vista
dJ!..-Qrganizac;:ao, Ihe e completamente heterogeneo. -."

.. ? perigo de todo esquema, e sobretudo de todo esquema que
COIslflca por demais, e a mente precipitar-se nele imediatamente c
s6 ver as imagens mais sumarias.

?~uI~ima, vez, eu escoIhera uma referencia bem proxima. HOJc,
tomel urn mgles, ou melhor urn escoces, cujo. nome e Fairbairn, 0

qual tentou, nao sem rigor, reformular toda a teoria analftica erll
termos de relaC;ao de objeto.

Eis uma leitura que nao Ihes e inacessfvel - seu artigo, £11-

dops!chic Structores considered in terms of objecta relationships, foi
publIcado no 1I1ternationalJournal of Psycho-analysis, volume XXV,
c retomado em seu livro Psychoanalytic Studies of the Personality.

Trata-se de descrever a estrutura endopsfquica em termos de rc-
l~c;ao d~ objeto. Isto tern mais interesse do que se fosse apenas a teo-
na partIcular de urn autor. Voces reconhecerao os trac;os familiares
da maneira pela qual relatamos atualmente os casos, pel a qual evo-
camos as incidencias e forc;as da realidadc psfquica, pela qual resu-
n~imos .um tratamento. 0 esquema que ele elabora, sua imaginaria.
nao delxa de ter relac;iio com 0 que manejamos sob a denominac;ao
de ec.onomia imagi~a:ia. Assim como vedio da mesma feita os gran-
des nscos que a analIse corre ao se manter ao nivel de lima tal con-
ceituaIizac;:ao.

Seria preciso ler 0 artigo touo, ir seguindo 0 progresso - fac;am
est~ trabalho. cada urn por sua propria conta. Minha exposic;:ao orien-
tara a pesqUlsa de voces, e incita-los-a, assim espero, a controlar 0

que Ihes digo. .

Eis 0 esquema ao qual chega 0 autor, calcado nos papeis desem-
penhados num sonho que relelta. Os que aqui acabam de ouvir uma
conferencia~ que a~ias ~ai ser rctomada hoje a noite, sobre 0 psico-
drama, verao, de lmedlato, 0 parentesco de uma coisa com outra
o que testemunha de uma degradac;:ao da teoria da analise. Do psi~

\1,lIn:.l nao se pode falar sem tomar partido - esta pratica DaO
III IlaJa em cpmum com a pratica anaIftica.

1;xlste, segundo 0 autor, certas heterogeneidades, certas dissi-
II III I' singulurcs na teoria freudiana. Diz e!e que e preciso refazer
"dll, 1::11, diz 0 Sr. Fairbairn, niio enterulo I:ada nisto at - ao inves
I 1,i1ar de uma libido, que nao sabemos por que Indo abordar, e que
I II '1lle acaba idcntificando com as puls6es, 0 que e objetivamentc
1111111Inaneira de objetiva-Ia, por que nao falar simplesmente de
'''1. Ill'? 0 conceito da libido como energia, do qual Freud partiu,
I II 'fctivamente cancha a confusoes de todo tipo ja que a identifi-

IIII111 com as capacidades de amar.
Segundo Freud, diz Fairbairn em sua linguagem e em sua Ifn-

t",I, a libido e pleasure-seeking, ela busca 0 prazer. Nos, modifica-
11111tudo isto e nos demos conta de que a libido ~ object-seeking.
I I IIU tinha. alias alguma ideia disto - nao foi ele quem escreveu
'JIll () amor csta a procura de seu objcto? 1:: estupendo - 0 autor
I ,LIS linhas, assim comb muita gente, nao se deu conta de que
I I lid fala do amor no momento em que ele ainda esta acreditando
'1111'se trata de criticar a,teoria da libido como - voces estao per-
I Ih'lIdo a relac;ao com 0 que adiantei na ultima sessao? - algo que

I "Ill '<I, pclo mwos, 0 problema de sua adaptac;:ao aos objetos, Enfim,
I I \ no<;ao da libido object-seeking prevalece em tudo 0 que vai
I 'II ir.

Uma das molas, uma dus chaves da doutrina que estou desen-
IIlvendo aqui, e a distinc;ao do real, do imaginario e do simbolico.
II Ill) acostuma-Ios, adestni-Ios a isto, Esta concepc;5.o permite quc
11\ 's se deem contil. da confusao secreta que se dissimula sob esta

1I111:,I\)de objcto. Esta noc;5.o de objeto alicerc;:a-se, com efeito, na
jllil" e simples confusao destes tres termos.

15 que ha objetos, estes estao sempre representados ai pela ma
III II ,I como 0 sujeito os traz - cis at 0 que voces tomam ao pe da
II II iI. E quando voces os apreendem objetivarnente, como se diz, ou
I Iii it reve1ia do sujeito, voces se representam estes objetos como sc

111',',1'111 homogeneos aqueles que 0 sujeito Ihes traz, So Deus sabc
1111\0 C que vao orientar-se no meio disto tudo.

Fa:rbairn distingue 0 ego central e 0 ego libidinal. 0 ego central
111 responde aproximadamente ao ego tal como sempre se imaginou

II partir do momento em que a unidade orgfmica individual entifi-
I 1111sc no plano psfquico na noc;:ao de sua unidade, ou seja, em que



lic to1l10U a sintese psiquica do individuo como scndo um dado lig.a
do. ao funcionamcnto de aparclhos. Trata-se aqui de um objcto psi-
qUICO, como tal, fcchado a qualquer dialetica, 0 ego empirico da con-
l'cp<;ao classica, 0 objeto da psicologia. Uma parte dcstc central ego
cl11crge'na conscicncia e no pre-consciente - vejam voces a que va·
lor funcional fracote ficam, desde entao, reduzidas as primeiras rc-
fcrcJlcias a consciencia e ao prc-conscicnte. E, bcm entendido, a
outra parte deste ego e inconsciente - 0 que nurica se neoou nCI11, 0 ,

lllCSm'o na mais ultrapassada das psicologias.
Esta parte inconsciente nao nos leva de modo algum a uma

dimensao subjetiva, a qual teria dc ser referida a significa<;6es rccal-
cadas.' Trata-sc dcum outro ego organizado, 0 ego libidinal, oricn-
tado para os objctos. Este ultimo, devido a cxtrcma dificuldadc de
suas rela<;6es com os tais objctos, sofrcu uma dissocia<;ao, uma cs-
quize, que faz com que sua organiza<;ao, que e incoIitestavclmcnte
a de um ego, tenha side repelida para um funcionamento aut6nomo,
quc, desde entao, nao se vincula mais ao funcionamcnto do ego
central.

Voces rcconhecem ai uma COnCCI)<;aoque sc for,ma facilmcnte
no l,;spirito, no ensejo de uma primeira apreen~ao da doutrina anaH-
tica. Trata-se de uma doutrina vulgarizada. E eis ai como atualmcJ1-
IC uma parte dos analistas acaba concebendo 0 processo de recalquc,

A situa<;ao, porem, esta longe de ser tao simples, pois, dc uns
tempos para ca, descobriram para nos no inconsciente a existencia
de algo diferentc, que nao e libidinal e quc e a agressividadc, a qual
provocou um grande remanejamento da teoria analltica. Freud nao
confundira a agressividade intern a com 0' supcreu. Em Fairbairn,
tcmos de lidar com uma no<;ao sumamcntc picantc, pois 0 autor l1ao
parecc tcr encontrado na lingua inglesa um tcrmo que Ihe parcccsse
significar adequadamente a fun<;ao pcrturbadora, e inclusive demu-
niaca, do supercu, e forjou urn - 0 internal sabotor.

$c 11<\rccalquc deste sabotador e porter havido, na origcm do
ucsenvolvimento do individuo, dois objctos singularmcnte incomo-
dadorcs. Estes dois objetos pl'oblcmaticos tem a curiosa propricdade
de tercm sido, de inicio, um so e mesmo objeto, Nao vou surpreen-
d~-los se lhes disser que, cfctivamente, trata-se unica e exclusiva-
mente dn mac. Tudo se reduz assil11 a frustra<;ao ou a nao-frustra<;ao
criginaJ..

NitO estou exagerimdo nada. Rogo a cada um de voces que sc
11"1 te a estc qrtigo exemplar, porque traz a luz 0 que esta subja-
III ' em muitas posi<;oes medianas mais nuan<;adas.

,\ estrutura essencial e a esquize primitiva entre as duas faces,
II t' ma, do objcto primeiro, ou seja da mae como nutridora. 0 resto

I 111\1 er:l apenas elabora<;ao, equivoco, homonimia. 0 c6mplexo de
I dlpl) vcm apenas superpor-se a esta estrutura<;ao primitiva, con-
I 1llldo-lhc motivos - no sentido ornamental do termo. Mais tarde.
I lI"i c a mae repartem entre si, de um modo que pode ser nuan<;a-
hi, us papeis fundamentais que estao inscritos na divisao primitiva
hi \\bjeto, par um lado exciting, a cxcital' 0 desejo, a libido estanda
111111eonfundida com 0 desejo objetivado em seu condicionamento -

1"11\)utro, rejecting.
Nao quero leva-lOS, demasiado longe, porem, esta claro que

II/ling e rejecting nao pertencem ao mesmo nive!. Com efeito,
,.I/'/'Iing implica uma subjctiva<;ao do objeto. No plano meramente
liI'I\,tivo, um objeto ou bem e frustrante ou bem nao 0 e. A no«ao
Ih Iejci<;ao, esta, introduz secretamente a rela<;ao intersubjetiva, 0

II III reconhecimento. E para voces verem a confusao na qual sc
I III p.:rpetuamente sujeito a sucumbir, inclusive em elabora<;oes tais

IIlIll0 csta.
Mas nao estou aqui para corrigir Fairbairn. Tento desvendar-

1111'as inten<;6es c os resultados do trabalho dele. E1e reduz 0 recal-
I I'll' a uma tendcncia a repulsao, e diferencia ° ego lil-: ..l: .• _1 C 0 in-
"'Illul sabato,. pelas mclhores razoes - e que os dois objetos primi-
11'{1>5, quc na realidade fazem apenas um, sac de d;ficil manejo.

f: segura mente um fate que 0 objeto estc1 longe de ser univoca
I que provoca no sujcito a afli<;ao da rejei<;ao assim como a incita<;ao
Ililidinal scmpre a renascer, gra<;as a que esta afE<;ao e reativada.
I II' haja intcrnaliza<;ao do mau objeto, nao se po de contestar. Como
I f:IL notal', se h<i algo quc urge internalizar, seja qual for 0 'ineo-

llll1UOque disto possa resultal', e antes este mau objeto para domi-
1101 III uo' que 0 bom que conv~m deixar fora, onde possa exercer sua
1llllll~llcia benfazcja. E na csteira da internaliza<;ao do mau objcto
till\.' vai-se produzir 0 processo pelo qual 0 ego libidinal, considera-
till Cl11ll0 perigoso dcmais, pOl' reativar de maneira aguda demais 0

"lllllla que foi dar na internaliza<;ao primitiva, vai ser, ele tambem,
l' 'undariamente rejcitado pelo ego centra!.



d' ,Isto e, objclo de uma dupln rcpulsao suplcmentar, manifcslada
csta vez sob forma de uma agressao oriunda da instancia cIa meSm'1

re~alcada :-, ? internal sabotor, em estreita relac;ao Com os mau~
ob]ctos pnmItlvos. .

E!s 0 ~squema ao qual chegamos, e que, como voces podCIl1
v~r, nao delxa de lembrar diversos fenomenos que constalamos cli.
nicamente no comportamento dos sujeitos neur6ticos,

~Est~ esquema e ilustr_ado com um sonho. 0 sujeito sonha que
cIa e obJeto de uma agressao pOl' parte de um personagem que ocone
scr uI~la, a,triz - a func;:ao da atriz tem uma relac;:ao particular com
sua hlstona a prosseoul'n t d h . ,

• _ b len 0 0 son 0 penl1ltc preelsar, pOl' UIl1
lade, as relac;:oes do pcrsonagem agressor com a mae do sujeito C

po~ outro lado, 0 desdobramento do personagcm agredido na ' ,~
melra parte do s h d . pn

, . . ,o~ 0 em OIS outros pcrsonagcns, rcspcctivamenle
;nasculIno e Jemmmo, os quais se modificam a maneira dos chama-
otes de core,s. que tornam ambiguo 0 aspecto de um dado objelo
POI' uma cspecI~ ~e pulsac;:ao, ve-se 0 personagcm agredido passar d~
lima fo~ma femmma a uma forma masculina, na qual 0 autor nao
rem d;flc~ldade el~ reconheccr seu exciting object recalcado belli
longe atras dos. d~ls ou~ros, elemento inerte que se encontra assill1
no. fU,ndo ~o P~I~uIsmo mconsciente, e que as associac;:ocs do su jeilo
pCI~l1ltem ldentlflcar como sendo seu marido, com quem ela tem rc-
lac;:oes certamente dificeis.

. , Deste, esquema, 0 quc deduzir quanto a ac;ao do analista? a 111-
dl~Jduo vlve nun:. mun~o perfeitamente dcfinido e estavel, Com
ob]eto~ que Ihe estao dcstmados, Trata-se, pois, de faze-Io reencontrar
o :amI~ho de um relacionamento normal com estes objetos, qll~
cstao aI, esperando por ele.

A dificul?a,de esta vi~culada a existencia oculta dcstes objetos.
q.ue, se denoml~dm, a pa:t~r de entao,. objetos internos, os, quais en-
t~avan: e paralIsa~l 0 SUJCltO.Na origem, eram de natureza coopta-
tI,va: tmham, se e que se pode dizer isto, uma realidade de pleno
dlrclto, Se passaram para esta funf'ao fo' d 'd " A,

A • '. ". , I eVI 0 a lmpotencla mo-
l1le~ltanea do ~u].e~to, fO! porque 0 sujeito nao soube dcfrontar com
a cncontro pnl1l~tlvo de urn objeto, 0 qual nao se mostrou a altura
de sua tar:fa. Nao estou forc;ando nada, is to e dito no texto.

A ~lae, dizel1l-nos, nao cumpriu sua func;ao natural. Supoe-sc,
co:n efelto, q~e, e~ ~ua func;ao natural, a mae nao seja, em caso
alguJl1, urn obJcto re]eltador - no estado de natureza a mae s~ pode

I 1IIIiI, c e devido as condic;:6es particulares em que vivemos que
III111:llltc;acidente pode ocorrer. 0 sujeito separar-se de uma parte
I proprio, abandonam a manto de Jose antes que sofrer as inci-

I ill :Imbivalentes. a drama surge desta ambigiiidade - 0 objeto
III 111(;51110tempo born e ruim.
J'Sle esquema Inao tern s6 defeitos. Pode-se mostrar, em parti-

d II, que qualquer noc;:ao valida do ego deve efctivamente po-Io em
III Iill,:~o com os' objet0s. Dizcr, POl'em, que os objctos sac inter-
dl lidos, eis ai um passe de magica. A questao toda reside em saber
'1111'~ isto, um objeto, internalizado. Tentamos resolve-I a quando
d 1IIIllSaqui de imaginario, com todas suas implicac;:6es. Em parti-
11111,a func;:ao que 0 imaginario desempenha na ordem biol6gica
It Ilistumente muito longe de ser identica a do real.

I;m Fairbairn, nenhuma critica desta ordem. a objeto e urn
1'1'In, Ele se acha preso na massa. A posigao escoIhida para objeti-
I iiI, islO e, a comec;:o da vida do sujeito, presta-se a confusao entre
, 1111:lginarioe 0 real: com efeito, a valor imaginario da mae riao e
III' 11111'do que a valor de seu personagem real. Porem, pOl' mais pre-

tI"III'S que esles dois registros scjam, nao ha razao para confun-
II III~, como se faz aqui.

o ego libidinal tem de scr reintegrado, ou seja, tern de encontrar
j Ilhjetos que Ihe estao destin ados e que participam de uma dupla
11111110,;1,real e imaginaria, Por um lado, sao imaginarios, visto que
IIII objetos de descjo - se existe algo que a analise tem, desde sem-
II I, posto no primciro plano e justamente a fecundidade da libido
1111qlle tange a criac;ao de objctos que respondam as etapas de seu
II .1·l1volvimento. Po~ outro lado, estes objetos sac objetos reais -
I 1.1 claro que nao podemos da-Ios ao individuo, isto nao esta ao
11l1"~()alcance. Trata-se de permitir-Ihe que manifeste, com relac;:ao
III Ilbjcto exciting, ou seja, provocador, a reac;:ao imaginaria, a libi-
d" l'lIjo recalque constitui 0 n6 de sua neurose.

Sc nos ativermos a semelhante esquema, s6 existe, cfetivamente,
1111\·i1minho. Para saber qual e 0 caminho que 0 analista deve tomar,
I III,'ce saber onde ele se acha nestc esquema.

Ora, rcparem bem no seguinte - quando 0 autor deduz do
d 111110a difcrenciac;ao desta multiplicidade de ego, assim como ele
, l'xpressa, nao ve seu central ego em canto algum, ele 0 sup6e -
'IIoIli1r-se do ego, no qual a cena toda ocorre, e que observa. Se
IliI',~;lrl1los agora do esquema do individuo ao da situac;:ao analitica,
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s6 podemos situar ° analista num unico lugar - justamentc no
lug~r d.o. ego, que observa. Esta segunda interpreta<;ao tcm 0 mcrilo
de Justlficar a primcira. Pois, ate agora, nesta teoria, 0 ego, na mI.'
dlda em que o~serva, n~o tcm ncnhuIl1 dos caracteres ativos do ego,
Em con:pensa<;ao, _se eXlste alguem que observa e justamemc 0 alla
hsta, e e ~u~ fun<;ao que ele projeta ncste central ego, que clc supo~
em seu SUJCltO.

o an~lista, que obscrva e tambem aquele que tcm de intcrvil
na revela~a? da fu~<;ao do objeto rccalcado, correlativo do ego libidl
n~l. 0 sUJelto .mamfesta as imagens de seu descjo, e 0 analista est a
al para pen~lltir que reencontre imagcns apropriadas, com as quais
el~ p~ssa afInaL ?ra, se a diferen<;a entre a realidade psfquica c a
real~dade ve,rd~delra, como nos dizem, e justamente 0 fato dc a
r:a!l~ad.e pSlqulca se achar submetida a identifica<;ao, que e a rela-
~ao as Imagens, nao ha nenhuma outra medida da normalidade da~
Imagcns .senao aquela que 0 mundo imaginario do analisla fomcec.

ASS1l11, q~alquer teoriza<;ao da analise, que sc organize elll
t~rno da rela<;ao ~~ objeto, consistc, no final das contas, em preeo
I1lzar a recomposI<;ao do mundo imaginario do sujeito conformc a
norma do eu do analista. A introje<;ao originaria do rejecting object
~ue ~nv.::nenou a fun<;ao exciting do tal do objcto, fica corrigida pcl;:
lI1troJe<;ao de um eu correto, 0 do analista.

Por q~e sera qu.e, n~ analise, se fala? Nesta concep<;ao, e de
cer~a manel~a, .para dlvertlr a plateia. Para 0 analista, trata-se de es-
prelta:, no ltmlar do campo da fala, aquilo que cativa 0 sujeito, que
o detem, q~e ? faz encabntar-se, que 0 inibe; que the da medo. Tra-
t~-se de o,bJettvar 0 sujeito a fim de retifica-lo num plano imagin{]-
no, ~ue so pode ser 0 da rela<;ao dual, ou seja, segundo 0 molde do
anallsta na falta de outro sistema de refercncia.

Freud j~mais contentou-se Com semelhante esquema. Se fosse
~~r este camll1ho que quisera eonceitua~izar a analise, nao teria de
Jelto nenhum precis ado de urn Alem do principio do prazer.

~ e~onomia imaginaria nao nos e fornecida no limiar de nossa
expenencla, nao se trata de uma vivencia inefavel, nao se trata de
p.roc~rar uma n:elhor economia das miragens. A economia imagimi-
na so tern senhdo, s6 podemos influir nela, na medida em que sc

I Vl' numa ordem simb61ica que impoe uma rela<;ao ternaria.
jl oil de 0 esquema de Fairbairn estar calc ado no sonho que 0

I II d, 0 fata dominante e que 0 sujeito eonta este sonho. E a expe-
III 1.1 nos prova 'que e~te sonho nao ocone num momento quaI-

I I, Ilel11de uma maneira qualquer, nem na inten<;ao de ninguem.
I lililiu tern todo 0 valor de uma declara<;ao direta do sujeito. :E no

'I111l)[ato de comunica-Io a vocl\s, que ele pr6prio se julga ter tal
II Ilk, inibida, diffcil, em determinados casos ou, pel0 contrario,
1IIIIIda em outros, feminina ou masculina, etc., e af que reside a

I dll'il da analise. Que ela possa dizer isto na fala, nao e vao.
11111q uc sua expcriencia se acha, desde 0 infcio, organizada na or-
III ,il1lb61ica. A ordem legal, na qual se acha introduzido quase

II dl'soe a origcm, confere sua significa<;au as rela<;oes imaginarias,
II 1111l~aodaquilo que denomino discurso inconsciente do sujeito.
11111iSla tudo 0 sujeito quer dizer alguma coisa, e isto numa lin-
II I 't'lll que virtual mente se oferece para converter-se numa fala, ou
II, para ser comunicada. A elucida<;ao falada e a mola do pro-

1 ',Il. As imagens tomarao sentido num discurso mais vasto, no
1'1 Ii il hist6ria toda do sujeito esta integrada. 0 sujeito se achu,
II1I11lal, histarizado de ponta a ponta. :E aqui que a analise se

1,111,1- na fronteira do simb6lico e do imaginario.
() sujcito nao tem uma rela~ao dual com urn objeto que esta na

II I Ircnte, e em rela~ao a um outro sujeito que suas rela<;oes com
ii' objcto tomam sentido e, da mesma feita, valor. Inversamente, se

I IIWlltem rela<;oes com este objeto, e porque um outro sujeito que
II lit ('k tem tambem rela<;oes com este objeto e porque ambos podem
llilllll','t-io numa ordem diferente da do real. A partir do momento em

1111 p de ser nomeado, sua presen<;a pode ser evocada como sendo
1111101dimensao original, distinta da realidade. A nomina<;ao e evoca':'

III t1a presen<;a e conserva<;ao da presen<;a na ausencia.
I~m suma, 0 esquema que coloca a rela<;ao de objeto no am ago

II I~'()riza<;ao da analise elude a mala da experiencia analitica, isto
II fato de 0 sujeito falar de si mesmo.

I\. mola dinamica da analise e ele falar de si mesmo. Os rasg6es
JIll' i1parecem, gra<;as aos quais quais voces podem ir para aICm da··
Jlllio que erelh'es fala, nao constituem um extra do discurso, produ-
I III sc no texto do discurso'. E na medida em que algo de irracional

Ii I I/\'CC no discurso que voces podem fazer intervir as imagens em
'II valor simb61ico.



:b a primeira vez que Ihes concedo que haja algo de irracional.
Tranqiiilizem-se, don a este termo seu sentido aritmctieo: Ha nlll11e-
ros que se denominam irracionais, e 0 primeiro que Ihes vcm :1

mente, sej:- qual for 0 pouco de familiaridde que tenham com a
coisa, e V'L, 0 que nos traz de volta au Menol1, ao p6rtieo pdo qual
entramos por este ana adentro.

Nao ha l11edida comum entre a diagonal do quac!t'ado e sea
lado. Levou-se muito tempo para admitir isso. Por minima que sLja
a que escolhercm, nao a cncontrarho. E isso que se denomina iIT,:-
cional.

A geometria de Euclides e funJamentada Justa mente nisto -
pode-se servir, de maneira equivalcnte, de duas realidades simboli-
zadas que 11(10tem medida comum. E e justa mente por nao tcrem
medida comum que a gente pode servir-se delas de maneira equiva-
lente. :b 0 que S6crates faz em seu dialogo com 0 escravo - Voc2
tern Uln quadrado, voce qller cOtlslmir urn quodrado duas ve~('.I'
maior, 0 que sera que voce precisa fazer? 0 escravo responde que
vai construir um comprimento duas vezcs maior. :b preciso que ek
compreenda que, se construir um comprimento duas vezes maior,
tera um quadrado quatro vezes maior. E nao ha nenhum meio ck
construir um quadrado duas vezes maior.

Mas nao sac nem quadrados, nem quadrlculas que se manipu-
lam. Sao linhas que se tra~am, ou seja, que se introduzem na realI-
dade. Eis 0 neg6cio que S6crates nao diz ao escravo. Acredita-se que
o escravo saiba tudo, e que tenha apenas de reconhece-lo. Por~m.
desde que se tenba feito 0 trabalbo para de. 0 trabalho e haver tra-
~ado esta' linha, e servir-se dela de maneira equivalente aquela que
c suposta dada na origem, suposta n:al. Introduziram-se numeros
inteiros quando, no entanto, se tratava simplesmente de maior e de
menor, de quadrfculas reais. Em outros termos, as i~l1agens dao um
aspecto de evidencia ao que e essencialmcnte manipula<;ao simb6li-
ca. Se se cbega asolu~ao do problema, DU scja, ao quadrado quc e
duas vezes maior que 0 primciro quadrado, e por se tel' comc<;a<lo
destruindo 0 primeiro quadrado como tal, ao lhc tirar um triungulo
e por se tel' rccomposto com elc um segundo quadrado. Isto supae
um mundareu de assun~aes simbolicas que estao ocultas pOl' dcrr{lS
da falsa evidencia a qual se faz aderir 0 escravo.

Nada e menos evidente do que um espac;o que contenha em ~i
mcsmo suas proprias intui~aes. Foi preciso que uma multidao de

Do PEQUENO AO GRANDE OUTRO

1111\'l\soreS, exercicios praticos, precedessem as pessoas que dis-
111\11\ com tanta sabedoria na agora de Atenas para que 0 escra~o

\ I ,I ,~e de ser 0 que podia ser, quando vivia a beira do grande no
III ,",lado selvagem e natural, num espa~o de ondas : .meandr.os de
II 1.1, nUl11a praia perpetuamente movedi~a, pseudopodlca. FOl ~rc-
I II, durante muito tempo, que se aprendesse a dobrar certas C~IS,~S
"III \' outras, a fazer com que determinadas marcas de tra<.;os COIl1CI-
II Ill, p<.lra que se come~<.lsse a conceber um, espa~~ estr~turad~:
Iilllll\ 19cneamente nas tres dimensoes. Estas tres aJJl1ensocs, sao VOl:l:S

1111 us tr<.lzem com seu mundo simb~lico:. . ., .
o incomensuravcl do numero Irraclonal ll1troduz, vlvlfl.cad,ls,

I 1I1.1~ cstas primeiras estrutura~oes imaginarias, inertes.' r~duzld.as a
'III I :IGOCScomo as que vcmos ainda subsistir nos pnmelros. ,1Ivros
I I.uclides. Lembrem-se com que cuidados levantam 0 .tnangul0

I II', 'I:les, vcrificam que nao se moveu, aplicam-no sobre Sl mcsm_o._
I pllr ai que voces en tram na gcometria, e .eis ? ra~t.ro d_e seu c.OI:dao
1I1111111icai.Com efeito, nada e mais essencwl a ed1flca~ao eu.clldHtIlU
d'i que 0 fato de rebaterem sobre ele mesmo algo que, _no, fll1al das
11I\llas C apenas um rastro - nem mesmo um ras:ro, nao e uada. ~
I pm i,so que, no momenta em que a pegam, te,?l tan:o medo d~
III' Ia rcalizar opera~oes num espa~o que ela nao csta preparaJa
1'111 a cnfrentar. E af, na verdade, que se ve a. que ponto e a ordem
1111I1I)licaque introduz a realidade toda daqUllo ~u~ se tr_ata.

Da mesl11a maneira, as imagens de nosso SllJCltO estao bastea-
dll', no texto de sua hist6ria, estao pres as na ordem simbolica, em que
II '.lIjci to humano e introduzido num momento tao coalescente quan-
tll possam imaginar com a rela~ao original, a qual somos for<;ados
I Idmitir como sendo uma especie de resfduo do re~l. Logo qu.c
I I\k no ser humallo este ritmo de oposic;ao, escandld? pelo ?n-
11I1.irt1vagido e por seu cessamento, algo revela-se, que e operatono

1111 ordem simb6lica.
Todos aqudcs que observaram crian~a viram que 0 mesmo golpc,

II Ilh':Sll1apancada, 0 mesmo tapa, nao e recebido da m~sl11a .mallc:ra
. ~ punitivo ou acidental. Tao precoce quanto pos:lve!, I~cluslve

1IIIl\'Sda fixa~ao da imagem propria do sujeito, na pnmelra .Jmagem
I '.1 I uturante do eu, est a constitufda' a rcla~ao simb6lica, que ll1troduz
II lIimcnsao do sujeito no mundo, capaz de criar uma realidade outra
11111' aquilo que sc apresenta como realidade bru~a, como encontro
Ill- uuas massas, como choque de duas bolas. E tao prccoce quanto



voces possam conceber que a experiencia imagimiria se inscrcve num
l'cgistro da ordem simbolica. Tudo 0 que ocorre na ordem da rcla-
~ao de objeto esta estruturado em fun~ao da historia particular do
sujeito, e cis porquc a analise is possivcl assim como a transfcrenciu,

Resta-me dizer-Ihes qual deva ser a fun<;ao do eu na analise cor-
retamente centrad a no intercambio da fala. E 0 que farei da proximil
vez.

Se a sessao de hoje pareeeu-Ihes par demais arida, tomarei uma
referencia liteniria, cujas conota~oes sc impoem. 0 eu como objcto
simbolizado e apenas um entre os outros no mundo dos objetos,
porem, par outro lado, possui sua evidencia propria, e pel as melho-
res razoes possiveis. Existe uma rela<;ao muito estreita entre no
mesmos e 0 que denominamos 0 nosso cu. Em suas inscn;6cs rea is
nao 0 vemos nem um pouco sob forma de imageITI.

Se ha alga que nos J110stra da maneira mais 'problemutica a ca-
niter de miragem do eu, e justamente a realidade do sosia, e sabre-
tudo, a possibilidade da ilusao do sosia. Em suma, a identidade ima-
ginaria de dais objetos rea is poe a fun~ao do eu a prova, e e a que
vai-me fazer abrir 0 proximo seminario com algumas rcflexoes litera-
rias sobre '0 personagem de Sosia.

Este iiltimo nao nasceu ao mesmo tempo que a \enda de An-
fitriao, pOl'em depois. Foi Plauto quem a introduziu como uma es-
pecie de duplo comico do S6sia por excelencia do mais magnifico
dos cornudos, Anfitriao. Esta lenda foi-se enriquecendo com a de.
con'er do tempo e deu seu ultimo florao com Moliere - alias,
seu ultimo nao, pois houve um alemao no seculo XVIII, no genera
1ll1stico, evocado como uma especie de Virgem Maria, e mais tarde
o maravilhoso Giraudoux, no qual as ressoni'lI1cias pateticas van hem
alem da simples virtuosidade literaria. Releiam isto tudo para a pro-
xima vez.

Ja que estudamos hoje um esqueminha mecanico do mais feliz
efeito, e natural que, para ilustrar a teoriza<;ao daanalise no registro
simbolico, me refira a um modelo dramatico. Tentarei mostrar-Ihes
no Anfitrifio de Moliere a que you denominar, para pastichar 0 ti-
tulo de um livro recente, as aventuras - e inclusive as desventu-
ras - da psicana/ise.

o marido, a mulher e 0 delis,
A mulher, objeto de troca.
Eu, que te boto para fora.
Desdobramentos do obsessivo.

( uem leu Anfitrifio?
Vai-se tratar, hoje, do eu. Esta questao do eu, nos a estamos

\1111 dando, este ano, par urn lado diferente daquelc p~lo qual ,a ha-
IIIII\)~ tom ado no ana passado. No ana passado, nos a havlamos

1
10 a proposito do fenomeno da transferencia. Este ano, esta-

III • b'l'
11111 Icntando ente,nde-Ia com rela<;ao a ordem Slm 0 lca.

o homem vive no meio de urn mundo de ling.uagem, no qual

este feno' meno que se chama a fala. Conslderamos que a
11111111,; .' .'
III ill . se da neste meio af. Se a gente nao sltuar b~m este melO ~l
11111 I cla~ao aos outros, que tambem existem, 0 m,e~o real,. 0 melO"I Illiragens imaginarias, a gente. fa~ com que a anahse dechne i~l~:
III dirc<;ao as intervenc;6es que mCldem sobre 0 r?a,l - arm a 1

II I qual so se cai raramente -, quer, pelo contrano, rcalc;ando, 0

I
"'0 de maneira a nosSO ver indevida. Isto nos leva, hOJe,

1111)'1nan '" ' .._
III Iin da meada, a pe<;a de Moliere, AnfltrIao.

A f'·- que aludl' perante nosso visitante, Moreno,roi a n ltrlao
lh d' seguramente nossa mulher devia enganar-nos,

'1111111<.10 e Isse que



de vez em quando, com Deus. Eis uma dessas formulas lapidares de
que se pode servir no decurso de uma contenda. Ela mcrece 'scr nem
que seja urn pouco, comentada. '

Voces certamente vislumbral1l que a func;ao do pai so e assim
tao decisiva na teoria analftica toda porque ela esta em diversos
pIanos. Ja pudel1los ver, a partir de 0 homem dos lobos, 0 que uis-
tj?~ue ~ pai simbolico, que denomino 0 nome do pai, e 0 pai inmgi-
nano, rIval do pai real, vis to 0 coitado achar-se provido, como to do
mundo, de caractcristicas pesadonas de todo 0 genero. Pais bem, csta
distinc;ao merece ser retomada no plano do casal.

Na verdade, certos espiritos de valor, espiritos firmes _ en-
contram-sc assim alguns a pontuar a historia - ja se preocuparalll
com as relac;oes do casamento e do a111or. Estas coisas sao ern geml
tratadas de maneira travessa, picante, cinica. A respeito disto, existe
toda uma boa e velha tradic;ao francesa, e ademais talvez ate seja
esta a melhor maneira de tocar no assunto, no que tange a sua utili-
zac;ao prMica na cxistencia. Mas viu-se um pensador dos mais serios,
Proudhon, deter-se um dia no casamento e no amor, e nao trata-los
levianamente.
. ~conselho muito a voces a leitura de Proudhon - era um espi-

nto flr~le, em q u.em se reencontra esta inflexao assegurada, propria
dos pals da Igreja. Ele refletira, com um pouquinho de nada de
distancia, sobre a condic;ao humana e tentara acercar-se desta coisa
~iio I~ais te~laz e ao mesmo tempo tao mais fragil do que se pensa,
IStO e, da, fldelldade. Ele acabava por chegar a pergunta seguinte _
o que sera que pode motivar a fidelidade, afora a palavra dada? Mas
a palavra dada e freqiientemente dada com leviandade. E se nao
fosse dada assim, e provavel que seria muito mais raramente dada,
o que .deteria sensivelmente 0 andamento das coisas, bom e digno,
da socledade humana.

Como ja notamos, isto nao impede que ela seja dad a e que
produza todos os seus frutas. Quando e rompida, nao so todo mundo
se alarma, se indigna, mas isso acarreta conseqiiencias, quer quei.
ral~l?S quer nao. Eis justamente uma das coisas que nos ensina a
analise, a exploraC;ao deste inconscicnte onde a palavra continua
propagando suas ondas e seus dcstinos. De que maneira justificar
csta paJavra tao il1lprudcntemente empenhacla c, propriamcnte fa-
lando, assim Como todos os espiritos serios nunca duvidaram insus-
tentavel? '

'I\;ntemos sobrcpujar a ilusao romantica, de que e 0 am or pcr-
1111,0 valor ideal que cada um dos parceiros adquire para 0 outlO,

II 'oll'tenta 0 engajamento humano. Proudbon, cujo pensamenta
,0111 ~ ai de encontro as ilusoes romanticas, tenta fornecer, num estilo
1'1 ,I primeira vista pode passar por ~listico, um estatu~o a fideli-
II" 11 casamento. Encontra a soluc;ao em algo que so pode scr
I 1I111i~cidacomo sendo um pacta simbolico.

'oloquemo-nos na perspectiva da mulher. 0 am or que a mu-
III I da a s-:u csposo nao visa ao individuo, nem mesmo idealizado -
I II p~rigo daquilo que se denomina a vida em comum, a idealiza-
1'1, 11<10d{l para sustentar - visa, po rem, a um ser para alem. 0

1111111~agrado propria mente falando, aquele que constitui 0 lac;o ma-
1llllllllial, vai da mulher aquilo que Proudhon denomina todos os
','11/1'1/.1'. Assim como, atraves da mulhcr, sao todas as nwlheres que
Illklidade do esposo visa.

ISlO pode parecer paradoxal. Porem, todos os nao significa, em
1IIIIHIIl n, aUe, nao se trata de uma quantidade, trata-se de uma
111111,0111universal. Trata-se do homem universal, da mulher universal,
III oIllIbolo, da encarnac;ao do parceiro do casal humano.

) pacta da palavra vai, pois, bem alem da relaC;ao individual
III ,lias vicissitudes imaginarias - nao e preciso ir procurar muito

I 11I1~1'na experiencia para apreender isto. Ha, porem, conflito entre
, II pacta simbolico e as relac;oes imaginarias que proliferam espon-
111110I111L:nteno interior de qualquer relac;ao libidinal, ainda mais
'1'11I1d intervem aquilo que e da ordem da Verliebtheit. Pode-sc
II I I que este conflito alicerc;a a grande maio ria dos conflitos em

I II It\ aos quais vai-se prosseguindo a vicissitude do destino burgues,
II IIilL:cia se constitui na perspectiva humanista de uma realizac;ao
II I'll, e, por conseguinte, na alienaC;ao propria ao eu. Para dar-se
I 11111de que este conflito existe, basta observar. Porem, para enten-
I I ~L1a razao, e preciso ir mais longe. Nossa refer encia, vamos
IIII11111:1 nos dad os antropologicos postos emevidencia par Levi-
IIIIII~~.

Voc~s sabclll que as estruturas elementares sac naturalmente as
111111',CllI1lplicadas, e que aquelas, por assim dizer, complexas em
I II It I :'IS quais vivemos, se apresentam em sua aparencia como as
111,\1,~iJl1ples. Acrcditamos ser livres em nossa escolha conjugal, qual-
I/W', 1/111 pode casar-se com qualquer OLltro, trata-se de uma profunda
llil .Ill, a;nda que isto esteja inscrito nas leis. Na pratica, a escolha



C dirigida por elementos preferenciais que, por estarem veJados, nae
deixam de ser essenciais. 0 interesse das estruturas ditas elementares
<: mostrar-nos a estrutura destes elementos preferenciais em todas as
suas complica<;6es.

Ora, Levi-Strauss demonstra que, na estrutura da alian<;a, a
I1nilher, que define a ordem cultural, em oposigao a ordem natural,
C 0 objeto da troca, da mesma maneira que a palavra, que e efeti-
vamente 0 objeto de troca original. Sejam quais forem os bens, as
qualidades c os status que se transmitirem pela via matrilinear, sejam
quais forem as autoridades que uma ordem dita matriarcal possa
revestir, a ordem simb6lica, em seu funcionamento inicial, is andro-
centrica. E um fato.

E um fato que, bem entendido, nao deixou de receber corretivos
de todo tipo no decurso da hist6ria, mas que nem por isto deixa dc
ser fundamcntal, e que nos permite entendcr em particular a posi<;ao
dissimetrica da mulher nos la<;os amorosos, e muito especialmentc
em sua mais eminente forma socializada, isto C, 0 la<;o conjugal.

Se estas coisas fossem vistas no nivel que Ihes e proprio, e com
algum rigor, Illuitos fantasmas seriam, da mesma feita, dissipados.

A no<;ao moderna do casamento como sendo um pacto de
consentimcnto mutuo e seguramente uma novidade, introduzida na
perspectiva de uma religiao de salva<;ao, que confere uma preva-
lencia a alma individual. Ela recobre e mascara a estrutura inicial,
o caniter primitivamente sagrado do casamento. Esta institui<;ao
existe atualmentc sob uma forma condensada, da qual certos tragos
sac tao s6lidos e tenazes que as revolu<;6es sociais estao longe de
poder fazer-lhe desaparecer a prevalencia e a significa<;ao. Mas, ao
mesmo tempo, detcrminados tra<;os da instituigao na hist6ria foram
apagados.

No decurso da hist6ria, sempre houve, no que diz rcspeito, a
esta ordem, dais contratos de natureza muito diferente. Entre os
roman os, por exemplo, 0 casamento das pessoas que tern um nome,
um nome mesmo, 0 dos patricios, dos nobres - as innobiles, sao
cxatamentc os que Inao tem nome -, tem um canltcr altamente sim-
b6lico, que the e asscgurado por intermedio de ccrimonias de 'natu-
reza especial - nao quera entrar na dcscri<;ao pormenorizada da
confarreatio. Para a plebe existe tambem um tipo de casamento, quc
e apenas fund ado no contra to mutuo, e constitui 0 que tecnicamentc
a sociedade roman a denomina concubinato. Ora, e justamente est a

11111i"~lodo concubinato que, a partir de uma certa flutua<;ao
II , '1 . ,

I 11'icdade, se generaliza, e ve-se, ate mesmo nos u tlmos peno-
I I 11.1hist6ria roman a, 0 concubinato estabelecer-se nas altas esf~ras,

I 1III1Iitode manter a independencia dos status sociais dos parcelros,
'III especial, os statlls de seus bens. Ou seja, e a partir do ~o~ento

III que a mulher se emancipa, em que ela tem, com~ tal, dlrelto d~
, IIiI', em que ela se torna um individuo na socledade, que ha

t11111',:ILlda significagao do casamento. . "
\:undamentalmente, a mulher e introduzida no pacto slmb~hco

. - ou dlzer'I" Ilisamento como sendo obJeto de troca entre - nao v .'
1i1ll11cns,se bem que scjam os homens qce constituem efetlva-

!I' III' s suportes - entre as linhagens, linhagens fundament,almente
Idlll ·~ntricas. Entender as divers as estruturas elementares, e enten-

I I '01110 circulam, atraves dessas linhagens est~s obj::tos de troca

IIII ,no as mulheres. A experiencia mostra que lStO so pode dar-se
,. . l' 0 quando a1111111I pt:rspectiva androcentnca e patnarca, at~ mesm ,.

1IIIIura e tomada secundariamente em determmadas ascendenclas
1111111iliIH:ares.

Que a mulher seja desta forma introduzida numa ordem de
IIII .IS em que ela e objeto, e isto mesmo que confere 0 c~r~ter fUll-
1lIlll'ntalmente conflitual, eu diria sem saida, de sua poslgao - a

III lil'll1 simb6lica, literal mente, a sub mete, a transcende. .
() todos os homens proudhoniano e aqui 0 hornem ul1lversa.l,

'lill I 110mesmo tempo, e 0 homem mais, concreto e 0 homem mal~
Ii III 'cndente e eis al 0 beco sem salda para onde a mulher e
IllIpllrrada p~la sua fun<;ao particular na ordem simb61ica. Existe
1'1111cla algo de insuped.vel, de inaceitavel; di~a.mos\ no fate de s~r
1"1"II cm posi<;ao de objeto numa or~em sln:bohca, a qual elaesta,
1"1 outro lado, inteiramente submetrda, aSSlm como 0 homem. E
II 1'llllcnte por ela se achar numa relagao de segundo grau com rela-
"I II csta ordem simb6lica que 0 deus se encarna no homem ou

I 111111\Cmno deus, salvo conflito, e bem entendido, ha sempre
IlIlillito. _

1':111outros termos, na forma primitiva do casamento, se nao
1111I urn deus, a algo de transcendente que a rnulher for dada, _e
, Ii!'r a relagao fundamental sofreni todasas formas de degrada<;ao

1t11'l"il:'1ria, e e 0 que ocorre, pois nao temos, e ha ja muito te~1po,
I 1 .Iofo para encarnar deuses. Nos periodos ainda duras, havla 0
lillior. E era 0 grande periodo da reivindicaCfao das mulheres



A mUlh~r nao Ii l/In objeto de posse. - Como Ii que pode 0 adulteri
ser pUn/do. de maneira tao dissimetrica? - Sera que somos escrava.l'?

DepolS de alguns progressos, chegou-se ao estadio do rival
rclac;.ao do, ti?o imaginario. Nilo se deve crer que nossa sociedudc:
p.o: )~nter~1edlO da. em~ncipac;iio das tuis dus rnulheres, tcnha 0 pri
vIleglO dl~to. A nvalIdade, a mais direta, entre os homens e a
mulhcre: e eterna, e estabeleceu-se, no estilo que Ihe e proprio, COIll
as rc~ac;oe.s conJugais. 56 mesrno uns poucos psicanalistas alemih:
para Imagln~r q,ue a lut~ sexual e uma caracteristica de nossa epoea,
Quando voces tlverem lIdo Tito·Livio, vao ficar sabendo do barulho
que provocou em, Roma urn tremendo processo pOI' envenenamento,
do ~ual deprecndIa-se que em todas as familias patricias era coni.
quetro as mulheres envenenarcm os muridos, c cles caiam aos mono
tes. A 1'evolta feminina nao e coisa que date de ontem.

Do se~hor aoescravo e ao rival, h<i apenas um passe dialetieo
- as relac;oes do senhor com 0 escravo sac essencialmente reversf.
veis, _e bem depressa 0 senhor ve estabelecer-se sua dependcnci<l COIll
1'elac;ao ao seu escravo. Hoje em dia, encontral11o-nos diante de uma
n,ova nuanc;a grac;as a introduc;ao das noc;6es psicanaliticas - 0 ma.
rIdo tomou-se 0 filho, e, de uns tempos para ca, ensina-se as mulhercs
a t1'ata-lo bem. Eis, por esta via, 1'ematado 0 circuito, volwl11Qs para
.0 estado _de natureza. Eis af a concepc;ao que certas pessoas tcm da
mtervenc;:ao propria a psicanalise naquilo que se denominam rela<;6es
humanas, e quc, ao se prop agar pOI' intermedio dos mass media val
cnsinando a cad a um como comportar-se para que rell1e a pa; em
casa - que a mulher dcsempenhe 0 papel de mae e 0 homem
o de filho, .',

Di~o ist~. 0, s:ntido profundo do mito de Anfitriao, tao poliva.
lente.' tuo el1lgl11atlco que dele se pode fazer mil interpretac;Gcs, e 0
s:gum~c -: para quc a situac;ao seja sustentavel, e prcciso que a posi-
~ao SC!<l trIangular. Para que 0 casal se mantenha 110 plano humano,
e preciso que ai esteja um deus. E ao homem universal, ao homem
v~l~do, do qual todo ideal e apenas substituto idolritrico, que sc
dmge 0 amor, estc famoso amor genital do qual fazemos fcstas c
chacotas.

Releiam a que Balint Cscreve a respeito disto _ voces vao vcr
que quando os autores sac um pouco rigorosos, experimcntais chc-
gam a conclusao dc que este famoso amor nao e nada. 0 amor ~enital
rcvela-sc absolutamente inassimilavel a uma unidadc que seria 0 fruto

1IIIId l11atura<;ao instintuul. Com cfcito, na medida em que 0 amor
111111 ~ concebido como dual, em que toda no<,;ao de terceiro, de
II II.- dcus, csta dusente, cle c fabricado em dois peda<,;os. Primo,

i111 !',l:nital, que, como cada um sabe, nao dura muito tempo - e
II Illas nao dura - e is to nao estabelece absolutamente coisa
11111,1. Sccundo, a lemma, da qual reconhece-se que as origens se-
I 1'1 c-gcnitais. Eis a conclusao a qual os mais honestos espfritos

1111, quando se quedam na relac;ao dual para estabelecer a norma
I \ 1:t~C)cs humanas.
1{I.'cordei-lhcs algumas verdades primeiras. Vamos, agora, vcr

IIII~'sc trata cm Plauto e em Moliere,

I', um fato que foi Plauto quem introduziu Sosia - os mitos
'II Ilao sac 2uicos. J.l Mas os eLls cxistem, e hi um lugar em que

I 1/1 l~m a paJavra da maneira mais natural, e na comedia. E e um
III l'l)mico - 0 que nilo quer dizer engrac;:ado, penso que alguns
\ Ill"'S ja rdletiram sobre este ponto - quem introduz esta no-

1111,'essencial, inseparavel dai em diante do mito de Anfitriao,
II

",')'ja e 0 eu, E 0 mito Illes mostra como se comportu, no dia
did, I.:sle euzinho boa-prac;a, bonzinho, que nem voces e eu, e que
II" 1.'11.: toma no banquete dos deuses - uma parte bastante sin-
ill I, j<\ que cle se acha scmprc um pouco excisado de seu proprio

II () lado irresistivelmente comico que se acha no fundo disso
1111, IILlllca ccssou de alimentar 0 teatro - no final das contas,
III \1.: scmpre dc mil11,l; de ti, e do otmo.

['Ilis bem, como e quc 0 tal do eu se comport a? Na primeira
,'III que 0 eu surgc no nlvd deste drama, ele se encontra a si

I ,11111 dianle da porta sob a forma daquilo que ficou sendo para
I II Illidade Sosia, ooutro eu.

\ ilLl kr-Ihcs llns pequenos trechos porque e preciso tcr isso no
II lilli, Na primeira vez em que 0 cu aparecc ele encontra 0 eu. E eu,
I III! ,~/Eu,· que le boto para fora. Edisto que se trata, e e nisto
I d l'ol11cdia de Anfitri:lo c dcveras exemplar. Basta apanhar umas

11111,11 :IS, aqui e acola, estudar 0 proprio estilo e a linguugem, para
II ',,' 'oilla dc que aqueles que introduziram este personagem fun-
11111111:11 sabiam do que se tratava.



Em Plauto, onde pel a primeira vez entra em cena este persona
gem, a coisa se da sob forma de um dialogo na noit~, cujo canitl:1
empolgante e simbolico, numa acepgao do termo que e preciso Pl;l
entre aspas, voces poderao apreciar no tcxto.

Estes personagens representam conforme a tradigao do apartl:,
tao frequentemente mal desempenhada no jogo dos atores - doi
personagens, que se acham juntos no palco, proferem falas que va
lem, cad a uma, pelo seu carater de eco au de qiiiproquo, 0 que c a
mesma coisa, carater que este assume a partir das falas que 0 outro
emite independentemente. 0 aparte e essencial para a comedia clas
sica. Ele se acha ai no grau extrema.

Nao pude deixar de pensar nisto no outro dia '10 assistir ao
teatro chines, onde aquilo que e levado ao extremo se acha no gesto.
Essa gente fala chines e nem por islo voce~ deixam de ficar em
polgados com tudo 0 que eles moslram. Durante mais de quinze mi.
nutos - tem-se a impressao de que isso dura horas -, dois per
sonagens se deslocam no mesmo palco dando-nos real mente aim-
pressao de estarem em dais espagos diferentes. Com uma destreza
acrobatica, eles passam literalmente urn atraves do outro. Estes se-
res se atingem a cad a instante par inlermedio de um gesto que nao
poderia deixar de acertar 0 adversario, e que, no en tanto, 0 eVil'll
porque ele ja esta em outro lUg'lL Esta demonstragao realmente sen-
saeional sugere-lhes 0 eaniter miraginario do espago, mas restitui-lhes
igualmente esta earacteristica do plano simbolico - nunca ha en-
contro que seja urn choque.

f: justamente alga deste genera que ocorre no drama, e espe-
cialmente na primeira vez em que Sosia intervem na cena classica.

SOsia chega e encontra com Sosia.
- Quem vem lei?

Eu.
- Eu, quem?
- Eu. Coragem, S6sia, diz ele para consigo mesmo, pois este,

claro, e a verdadeiro, nao esta sossegado.
- Qual e tua sina? Diga-me.
- De ser homem e de falar. Eis ai alguem que nao havia ida

aos seminarios, mas que traz a marca da fabrica.
- Es amo ou criado? 60

- Como me apraz. Isso e tirado diretamente de Plauto, e e uma
belissima definigao do eu. A posigao fundamental do eu frente a sua

''1'1'11\ C efelivamente esta inversibilidade imediata da posigao de
11111 " tk criado.

Fora onde se dirigem teus passos?
Para mule tenllo intuito de ir ...

I', a coisa continua -
- All, isto me desagrada.

Pais muito me encanta, diz 0 imbecil, que naturalmente estcl
H \ "lido que vai levar urn tabefe e ja est a fazendo farol.

/\5 'inalo-Ihes, de passagem, que este termo confirma 0 que eu
lit tIisse a respeito do termo fides, que e eqiiivalente ao termo pala-
Iii "lilia, Mercurio compromctc-se a nao tornar a the meter 0 bragG

','/'01;[ lhc diz - Tuae fidei credo, acredito em tua palavra. Voces
I 11111:1 t:.lJnbem no texto latino a innobilis de agora ha pouco, 0 ha-

Ul III sel11 nome,
I:slUdcmos, segundo uma tradigao que e a da pratica que es-

I III11IScrilicando, as personagens do drama, como se cada qual fosse
, , IIl'ilrnagao de um personagem interior.

Na pc<;:a de Moliere, Sosia aparece em primeirfssimo plano, di-
II I lite l11esmo que so se trata dele, e ele quem abre a cena, logo apos
I ill lingo de Mercurio, que esta preparando a noite de JUpiter. Ele
II ,'ilcgando, 0 Sasiazinho boa-praga, com a vitoria de seu amo.

/"111'.:1a lanterna, diz - Eis Alcmena, e comega a narrar-Ihe as proe-
I de Anfitriao. E 0 tipo do homem que imagina que 0 objeto de
II desejo, a paz de seu gozo, depende de seus meritos. :f: 0 homem

hi '''lJx:reu, aquelc que quer eternamente elevar-se a dignidade dos
"Ii' II do pai, do amo, do senhor,l>O e que fica imaginando que al-

IIIl,;11','1,desse jeito. 0 objeto de seu desejo.
I'orem jamais Sosia conseguira fazer-se ouvir por Alcmena, por-

pll' :, sina do eu, POl" sua propria natureza, e de encontrar sempre
II IlIle de si sell reflexo, que 0 despoja de tudo 0 que quer alcangar.
I ,I 'specie de sombra, que e, ao mesmo tempo, rival, amo, senhor6(}

11111 v<.:zcs escravo, separa-o essencialmente daquilo de que se trata,
I III :-, do reconhecimento do desejo ..

A rcspeilo disto, a texto latino tem formulas empolgantes du-
I 1I11l'cste dialogo impagavel em que Mercurio, a tapas, coage S6si'a
I ,iIIilndonar sua identidade, a renul1ciar ao proprio nome. E, assim
11111l)Galileu diz E, no entanto, a terra gira!, Sosia volta incessante-

111111I1.: it isto - No en tan to, sou S6sia, e ele diz esta fala maravilhosa
/'or P61ux, tu me alienabis nunquam, nunca me faras outro, qui



noster Slim, que sou nosso.01 0 texto latino indica perfcitamentc a
aliena<;ao do eu e 0 apoio que elc encontra no nos, no fato de pertell-
eer a ordem na qual seu amo e um grande general.

Chega Anfitriiio, 0 amo real, aquele que responde por S6sia,
seu fiadol', aqucle que vai restabelecer a ordem. 0 que 6 notavcl e
justamente que Anfitriao vai ser tao logrado, tao burlado, quanto
o proprio S6sia. Ele nao entencle nada do que the conta S6sia, iSla
e, que ele encontl'ou um outro eu.

- A que paciencia e preciso que exorle a mim mesmo!
Mas en/im, niio entraste em casa?

Pais, enlrar. Ora, de que jeito?
Como assim?
Com um cacele de que as coslas.

E quem foi?
Eu.
Tu, baleres-te?
Nao 0 eu daqui

Mas 0 eu la de casa que espanca
... recebi testemunhos disto.
Aquele diabo daquele eu surrou-me como se deve.

Eu, ja lhe disse
- Quem eu?
- Este eu que me moeu com pancadas.
E, entao, Anfitriao moe com pancadas 0 infeliz Sosia. Em ou-

tros termos, ele Ihe analisa sua transferencia negativa. Ele the ensina
o que um eu tern de seT. £ preciso que reintegre no seu eu suas pro-
priedades de eu.

Cenas picantes e inenarniveis. Eu poderia multiplicar .as cita-
s;6es que mostram sempre a mesma contradi<;ao no sujeito entre 0

plano simbolico e 0 plano real. £ que Sosia acabou, efetivamente, du-
vidando que era este eu, quando Mercurio the contou algo pani-
cularfssimo - 0 que ele fez no momenta em que ningucm 0 via.
Sosia, espantado diante do que Mercurio Ihe revela sobre seu pro-
prio comportamento, c()me<;a a ceder um bocado.

- E de mim, comefO /rancamenle a duvidar ...
Isto tambem e altamente notavel no texto latino.

- Assim como reconhef;O minha propria imagem, que vi fre-
t IIfl'lIlellle no espelho, in speculum.

I. cilumera as caracteristicas simb6licas, historic as de sua identi-
11111', L:omo em Moliere. Mas a contradi~ao estoura, que tambem est a
I pl.lllll imaginario - Equidem certo idem qui semper fuit, sou par
1II1 II mesilla que sempre foi. E ai, apelo aos elementos imaginarios

I IIIIIIillaridade com os deuses. Por certo ja vi esta casa, e de fato a
I 0111:1 - l'ecorre a certeza intuitiva, suscetivel, no entanto, de dis-
Ii doll'. 0 ja-vista, 0 ja-reconhecido, 0 ja-experimentado ~9 entram

1I1111iL' vezes em conflito com as certezas que se depreendem da reme-
III lI:dO c da historia. Alguns veem nos fenomenos da despersona-

I li,oI,) sinais premonitorios de desintegra~ao, quando, no entanto, nao
i11"1 i1ulamente necessario ser predisposto a psicose para tel' expe-

'1111\ l!lauo mil vezes sensa~6es seme!hantes, cuja mola se acha na rela-
Ii' do simbolico com 0 imaginario.

No momenta em que Sosia afirma seu desarvoramento, seu de-
li"i'" alllento, Anfitriao !he faz uma psicoterapia de apoio. Nao va-

Hill, tl:zcr que Anfitriao esteja na posi<;ao do psicanalista. Vamos
1I11I'lll;lr-nosem dizer que ele pode estar sendo simbolico disto, dado

I'll l'lll rcla~ao a seu objeto - se e que 0 objeto de seu amor, sua
1111111 \:~a longinqua, e a psicanalise -, 0 psicanalista se acha nesta
III 1\,Ill, digaI-Y{ospara sermos bem-educados, exilada, que e a de An-
1IIIIIltl diante de sua propria porta. Mas a vitima desta cornudagem

jlllllLWI e 0 paciente.

('ada um acredita -,- e Deus sabe que disto tive testemunhos -
I Ilillgido 0 mais fundo da experiencia analitica por ter tido algu-

"I f:llilasias de Verliebtheit, de enamora~ao, pela pes so a que Ihe abre
I IlIllla quando chega no seu analista - nao eum testemunho raro
I (' Iluvir, ainda que eu esteja aqui refer indo-me a casos muito par-
I i1111 ·S. Em seu encontro com esta pretensa experiencia analitica, 0

"i'I(I) vai ser fundamentalmente desapossado e burlado.
'n di610go comum, no mundo da linguagem estabelecida. no

1IIIIIIIItldo mal-enteridido Comumente recebido, 0 suieito nao sabe 0

I'll !IiI. - a cada instante, 0 simples fato de falarmos prova que nao
I ,ill'illOS. 0 proprio fundamento da analise e, efetivamente. que
II (1111)', mil vezes mais do que seria necessario para que nos cor-



tassem a cabe~a. 0 que dizemos, nao 0 sabemos, porcm o'endere~a
mos a alguem - alguem que c miraginario e provido de um eu,
Devido a propaga~,ao da fala em linha reta, de que Ihes falava du
lIltima vez, temos a ilusao de que esta fala vem dali onde sitnamos
o nosso pr6prio eu, separado 0 justo titulo, no esquema que deixci
em suspenso da ultima vez, de todos os outros eus.

Como 0 Jupiter de Giraudoux faz notar, no momento em qu'
tenta saber por Mercurio 0 que sao os homens - 0 homem e esse
personagem que fica 0 tempo to do perguntando a si mesmo se eft.
existe. Ele tem toda razao, e s6 comete um engano, e 0 de respondcl'
sim. 0 privilegio do seu eu, Com rela~ao a todos os outros, e de SCI'

(\ unico de que 0 homem esteja segura que exist a quando elc se in-
terroga - e Deus esta de prava de quanta ele se interroga, Funda-
mentalmente, ell' est a ai sozinho. E e por ser deste eu que a fala
e recebida, que 0 sujeito cultiva a doce ilusao de que este eu est,i
Iluma posi~ao llllica.

Se 0 analista acreditar que deva responder daqui, a', ell' ratifica
a fun~ao do eu, que e justa mente aquela por intermedio da qual 0

sujeito se acha desapossado de si mesmo. Diz-lhe _ Entra de voIla
no teu eu, ou melhor - Faz nele entrar de volta tudo que dele dei-
o1'asescapar. Estes miL/dos que estavas enumerando quando te acha-
vas em presenr:a do outro S6sia, reintegra-os agora, come-os. Recons-
titui-te na plenitude destas pulsoes 'que desconheces.

Mas nao edisto que se trata, Trata-se do sujeito aprender 0

que diz, aprender 0 que fala daqui, S, e para isto, trata-se de dar-sc
conta do carater fundamentalmente imaginario daquilo que se diz a
partir daqui quando e evocado 0 Outro absoluto transcendente, que
ha na linguagem cada vez que uma fala teI~ta ser emitida.

Tomemos 0 caso concreto do obsessivo. A incidencia mortal do
eu acha-se nele levada ao maximo. Nao eXiste, por detras da obses-
sao, como determinados te6ricos dizem para voces, 0 perigo da lou-
cura, 0 simbolo desenfreado. 0 sujeito obsessivo nao e 0 sujeito es-
quiz6ide que, de certa maneira, fala diretamente no nivel de suas
pulsoes, :E 0 eu, dado que ell' mesmo carrega seu desapossamento, e a
morte imaginaria. Se 0 obsessivo se mortifica e pOI'que, mais do que
um outro neur6tico, apega-se ao seu eu, 0 qual carrega em si 0 de-
sapossamento e a morte imaginaria.

E pOI que? 0 fato e evidente - 0 obsessivo e sempre um outro,
Scja 0 que for que ele contar para VOces, sejam quais forem os senti-
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lilli', que elc lhes trouxer e sempre oS_de, um ?utro que nao ~l~
11111.Esta objetaliza~ao de si mesmo nao e devlda a ~ma tendeI;

I 1III ;1 um don; introspectivo. :E na medida em que eVIta s~u pro-
III "l'~cjo que todo desejo pelo qual, enveredar, ~em que seJa ap~-
11111I1l'l1le,ell' 0 apresentara como sendo 0 deseJo deste outro e e

III() que e 0 seu eu,
,'Krci que nao se vai no mesmo sentido que ele quand~ se pens~
I'· . 0 seu eu? em permitir-Ihe suas dlversas pulsoes, e sua"I IV ()l~ar. "d'

111'ladc e sua ana:Iidade, e seu estadio oral tardlo, e seu es~~ 10
. , que Ja seI Ii primurio? cm Ihe ensinar a reconhecer 0 que ~uer, e ;- ,

II lksJc 0 inicio, a dcstrui~ao do outro? E como e que .n~o serra a
I Ilul<;ao do outro, ja que se trata de sua pr6pria destrUl~ao, 0 que

I Ilamcntc a mesrna coisa? . . .
Anles de Ihe pcrmitir reconhecer a agressrvrdade fundamental
." dispersa e refrata sobre 0 mundo, e que estrutura todas ~s

II \; ,. d I ' a fun~aoIIII rdac;6cs objetais, e preclso faze.r-llie enten er qua e m ue
I I I rc!'l<;ao mortal que cultiva COllSlgOmesmo, e que faz co q, '
'II': tjue< um senti men to e seu, comece por anula-Io: Se 0 obsesslv~

1IIi', disser que mao faz questao de logo o~ de alguem, podem pen
II que ell' tern muito ,apego por isso. ~lt on de se expressa ~o.m a

'II II II' fricza, e ali que seus interesses estao empe~ados ao maxImo.
I'azer com que 0 obsessivo se reconhe~a a Sl mesmo na Ima-

I iii decomposta que ele nos apresenta de si mesmo sob a for~a
IIIIIN ou menos espraiada, degradada, afrouxada, de ~uas pulsoes

Illf l'ssivas, e sem duvida essencial, mas nao e nesta r~la~ao dua~ co~-
1,'11mesmo que se acha a chave do tratamento. A rnterpreta~~o e
1III rc.:la~ao mortal consigo mesmo s6 pode ter alcance se voces lhe

Ii I I '111 entender a fun~ao dela. ,
Nao e nem para si mesmo, nem real mente, que ele esta morto.

l'li i quem ele esta marto? Para aquele que e seu senhor. E em rela-
II' a que? Em relac;ao ao objeto de seu gozo. Ell' apaga seu gozo

1'"11 nao dl'spertar 'a c6lera de seu senhor. Mas: po~ ou~ro, lado, se
• 1.1morto, ou se se apresenta como tal, nao esta mars alt, ~ u.m ou-
II II que nao ele que tern u,m senhor e, inversamente, ele proprro tem
\1111oulro senhor. Par conseguinte, ele esta sempre alhures. Como des~-
I Illl', ell' se desdobra indefinidamente numa serie de personagens, .~
'1IIe'1ll os Fairbairn fazem, maravilhados, a d~scober~a. Dentro da ps~
Ililll'in do sujeito ha, repara Fairbairn, mUlto mals do qu: os tr;:
1Ii'Isonagens de quem Freud nos fala, id, superego, e ego, ha semp



ao menos dois outros que aparecem pelos cantos. Mas pode-se CII
contrar ainda outros, como num espelho de a<;o _ se voces fore 111
olhar atentamente, nao ha apenas uma imagem, porem uma segunda,
que se desdobra, e se 0 a<;o do espdho for bastante espesso, havcr
uma dezena, uma vintena, uma infinidade. Da mesma maneira, nil
medida em que 0 sujeito se anula, se mortifica diante de sell senhor,
ele ainda e um outro, ja que ele esta sempre ai, um outro com UIlI
outro senhor e Ulll outro escravo, etc. a objeto de sell cksejo, co 111(1
mostrei em meu comentario de 0 homem dos raiDs, assilll como II
partir de minha experiencia vizinha de Poesia e verdade, sofre igllal
mente um desdobramento autornatico. Aquilo do qual a obsessivll
faz questao c sempre outro, pais se ele 0 reconhecesse deveras esta
ria sarado.

A analise nao progride, Como nos afirmam, atraves de ll/na es.
pecic de auto-observa<;ao do sujeito, fundamentada no famoso splil
ling, a desdobramento do ego que seria fundamental na situa<;ao ana-
litica. A observa:;ao e uma obscrva<;iio de observa<;ao, e assim pOl
diante, 0 que apenas faz com que se perpetue a rela<;ao fundamental.
mente ambigua do cu. A analise progride atravcs da fala do sujeilo
na medida em que ela vai para alem da rela<;ao dual, e nao encontra,
enUio, mais nada, a nao ser 0 Outro absoluto, que a sujeito nao sabe
reconhecer.E progressivamente que ele deve reintegrar em si esta fala,
ou seja, falar enfim com a Outro absoluto dali on de ele se acha, dali
onde 0 seu eu deve realizar-se, reintegrando a decomposi<;ao para-
n6ide de suas pulsaes das quais nao basta dizer que nelas ele nao se
reconhece - fundamentalmente, na sua qualidade de eu, ele as des-
conhece.

Em outros ter-mos, a que S6sia tem de aprender, nao e que elc
nUl,ca encontrou seu s6sia - c absolutamcnte verdadeiro que a ell-
controu. Ele telll de aprender que elc e Allfitriiio, a hOlllem cheio ele
gl6ria que n;:\o elltende nada de nacla, nada daquilo que se deseju,
Cjue acredita que basta ser Ulll general vitorioso para fazer amor COlli
sua J1Ju!her. I::ste homem, fUlldamentalmente alienado, Cjue nunca en-
contra 0 objeto de seus desejos, tem de d,u'-se conta de par que ell:
km fundamenta!mcnte apego por este eu, e de quc Ilwneira es(e eu
constitui sua aliena<;ao fundamental. Ele tem de clar-se cantu desla
congemina<;ao profunda, que tambcm e uma das perspectivas essen-
ciais de Anfitriao, e em dais planas - a destes s6sias que se miram
um no Outro, a das deuses. De urn duplo amor, Alcmena engendra
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II IIllplo fruto. Alcmena esta muito mais presente .em Plauto ~ CO~l
1'1 :11' do tcrnpo adquirimos um pudor que nos Impede de 11 10n"e

(1)ISas. _ 'd '
\lraves dcsta demonstra<;ao dramatica, quando nao PSI~~ ram~-

I I.·ill que consiste, ao menos para n6s, a mito. de Anfltnao, .qUlS
IlIoIl-lhes sensivel hoje a quanta as problemas VIVOSqu~ nos colo-
11111\ inscrevem-sc no registro de um pensamento tradlclonal. Mas

- ' lp'cl' de aconselha-Ios a ir procurar as tcstemunhosII' IIa0 me JI1 I; C ,. . d
1111S;10 psicologista que denuncio a voces nos propr~os ,es~ntos . os

a sustentam Voces tem urn exemplo lmdlsslmo dlsto,,1I11,'S que. ,
II' Fairbairn de quem Ihes falava no outro dla,

Nao se trata de um obsessivo, pon~m de uma mulher que tem
. . I I t uma vaoinazinha de nada, e1111,1 anomalIa gel1ltal rea - e a em . .'" ;-

III' SI.: respeitou, cIa e virgem, e a esta vagll1azl~ha de ~ad~. nao .cor,-
I qHlIlde l1cnhum utero. A coisa parece ser pratlcament~ Cl:lta, al~da
I'h', par uma singular timidez, nunca se tenh~ esclarecldo comp~c~a-

. COl'sa Pelo menos no nivel do carater sexual secundauo,III' II Ie; a ,. . .
I· e' fl'agrunte s,'oundo a parecer de certos especlalIslas, queI Illoma 1U~" , .

I t' d'zer que se tratava de pseudo-hermafrodltlsmo, e queII'/'al'am a e a 1 ., •• d 1 nosso
II I vcrdade eia seria um homem. ASSlm e 0 sUJelto e quen

IIIbairn comc<;a a analise.
A especic de eleva<;ao com a qual tod~ 0 prossegUlmento do

I, ) vai sendo desenvolvido, merece ser sallentada. Narra.-nos e]e,
,I . .... . > • • t ersonalldade de11111 uma perfelta tranqUllIdade" que este sUJelo, p ..
I I'd, d -, 'f'ICOUsabendo que alga nao andava dlrelto, que\ II cntc qua I ,I c, .. , . d S

1101 Silu~l<;aoera bastante especial no que ~lZ re~pelto a re~lIdade o.
, Ela ficou sabendo tjjsto ainda malS facIimente pOI haver n<t, ()", - d e do

1111\lli~1 seis ou sete l11ulheres no mesmo caso. Entao, en ten e-s >

1,.llnto, sabc-se que as mulheres sao, nest~ pont~, estran:al~:ent~
I ,1':1I1galhadas. Pensa 1<iconsigo mesma que e espeCIal, e re",~zIJ~-:

111/\ isto - assim, pensa Ia consigo mesma, muilas preocllpaf~es ,1l~O

lidl! tie ser minhas. E da, corajosamente, vai ser professora pnmar~t,
Ela vai entao, devagarinho, se dando conta de que, longe e

I 'dill' descarregada das servidaes da natureza pelo fato de ~odo gozu
Illovir-lhe de uma a<;ao puramente espiritua], estranhas COlsas ocar-



r~l~ - nunca es.ta born, nunca csta suficientcmente bem. Ela c tira
~lIz~da, de manelra medonha, pOl' seus escrt'ipulos. E quando ela s
dc.hd bem esbodegada no decurso do segundo trimestre eIa tem
cnse de depressao.

? analista pensa antes de tudo em Ihe reintegrar suas
ou sCJa, em fazer com que se de conta de seu complexo falico
e bem acabado e verd'lde D> b . h'. " . eSCO re-se que a uma relac;;ao entre (
fato de quc ela affecls determinados homens, que a aproximac;;ao d
~ertos. homens mexe com eia e as crises de depressao. 0 analista d.:
uuz. dlsto q~e ela goslaria de causar-Ihes dano, e durante meses ele Ih
el1Sma a r~mtegr~r esta pulsao agressiva. Durante este tempo todo
pensa. eIe la cOl1S1g0mesmo, - Pula que 0 pariu U:! como ela aceill/
be,.n ISSO! 0 que el~ e.sp.era 6 que ela tenha sentimentos de culpa
POLSbem, de tanto 1I1S1stlr,ele consegue.

No fim do fim, 0 progresso da analise esta rcgistrado na. dal'l
enl que a observa<;ao 6 relatada nos term os seguintcs _ ela atingi~
enfl~ seu sentImcnto de culpa, ou seja, atualmente a situac;;ao e u
segumt~, el~ n,ao podc chegar perto de um homem sem que isso de
sencadele cnses de remorso as quais, desta vez, tern urn corpo.

Em outros ter~os~ ,conforme 0 esquema do outro dia, 0 analisla
The for?ece~ - pnmelro, um eu, ensinou-Ihe 0 que cIa queria dc-
veras, ISt~ e, ~emolir os homens - segundo, ele The fomeceu um
su~ere~, IStO e, que tudo isto 6 muito maldoso, e que al6m do
malS, e absolutamente proibido aproximar-se desses homens. E v
qu~ 0 autor denomina estadio paran6ide da analise. Acredito, com
efe~to, de bom gra~o que assim seja - eIe consegue ensinar-Ihc
mUlto bem onde estao suas puIs6es, e agora, ela as ve dando so a
por todo canto. . p

Sera este 0 cami?ho perfeitamente correto? Sera que aquilo d.:
que? se tr~ta nestas cnses de depressao deva ser situado nesta reIaC;;ao
dual. .S~r~ que 0 que existe entre eIa e os homens 6 uma reIac;;ao
real, hbldmal, com tudo 0 que comporta no esquema da regressao?

o autor, no entanto, tern a coisa ao alcance da mao. As virtudes
depressiv:s das imagens dos homens estao Iigadas ao fato de que o~
homens sao eia mesma. E sua propria imagem, dado que eia .lhe ~
arrebatada, que exerce sobre eia esta aC;;aodecomponente desconcer-
tante no ~entido original da paIavra. Quando ela se apro~ima desles
homens, e de sua propria imagem, de sua imagem narcfsica, do seu eu,

ph '1:1 se aproxima. Eis 0 fundamento de sua posic;;ao depressiva.
I I Htuac;;ao sera para cla certamente mais difkil do que para ou-
I III, pOI' cia se achar justa mente numa posiC;;ao ambigua, e que cabe

'I I 11'1 :ltologia. Mas qualquer especie de identificac;;ao nardsica e,
'111/1 tal, ambigua. .

Nao h5 melhor ilustrac;ao da fun<;ao do Penisneid - e na medida
III quc nda existe identificac;;ao com 0 homem imaginario, que 0

1'111 :.Idquire valor simb61ico, e que vai haver problema. Seria um
I" II"ito cngano, diz a autor, acreditar que 0 Penisneid seja absoluta-
11I"lIlcnatural nas mulheres. Quem foi que disse a ele que era natu-
,II I: simb6lico, bem entendido. E na medida em que a mulher se
111101Iluma ordem simb61ica de perspectiva androcentrica que 0 pe-
III .tdLjuire este valor. Alias, nao e 0 penis, porem 0 falo, ou seja,
11'11cujo emprcgo simb61ico 6 possiveI porque se ve, porque esta
'1II'ItiO. Do que nao se ve, do que esta escondido, nao ha emprego

Ililllllico possiveI.
Nl:sta mulher, a func;ao dCJ Penisneid desempenha plenamentc

I II papd, ja que ela nao sa be quem 6, se 6 homem ou mulher, t.:
'I'll' -Ia se acha intclramente metida nesta questao da sua significac;;ao

111I1Illica.E esta anomalia real se acha duplicada por outra coisa
11'11'lalvcz nao deixe de ter relac;;ao com esta aparic;ao teratol6gica,
I III ~, na familia 0 lado masculino esta apagado. E 0 pai de sua mac
'1111' dl:sempenha 0 papel de personagem superior, e 6 em reIac;;ao n
I 1,-que 0 trianguIo se estabelece de maneira tipica, e que se coloca
'I qlH:stao de sua falicizac;;ao ou nao.

Tudo isto se acha completamente esquivado na teoria e na con-
dill, ao do tratamento, em nome do seguinte - 0 que se trata 6 de
llill'l' 0 sujcito reconhecer suas puls6es, e muito especialmente, por-
'1111'cm verdade sac as unicas que se encontram, as puIs6es que se
tI, Ilolllinam, em nossa linguagem elegante, pre-geni/ais. Esta s6lida
IllY 'sligac;;ao do pre-genital gera uma fase que 0 terapeuta e levado a
qll,llificar de paran6ide. Nao 6 de se admirar. Tomar 0 imaginario por
II It! ~ 0 que caracteriza a paran6ia, e por desconhecer 0 registro ima-
1'111:irio,levamos 0 sujeito a reconhecer suas puls6es parciais no real.

No caso, as relac;;6es do sujeito com os homens, ate entao nar-
I I"jells, 0 que ja nao era assim tao simples, tornam-se interagressivas,
II que as complica sobremaneira. 0 fato de passar por uma culpa a
Ijlllli se teve uma dificuldade imensa em fazer surgir, nao nos deixa



tcr bons prcssagios quanto aos rodeios suplementares que serao ne
ccssarios para que 0 sujeito retome um caminho mais pacificador.

Voces nao precis am procurar muito longe para achar a san~all
pratica de um erro te6rico. Eis uma obscrva~ao que, Com respeito tl
isto, e exemplar. Vma das molas secretas dos fracassos dos tratamcn
tos de obsessivos e a ideia que, por detras da neurose obsessiva, hi!

uma psicose latente. Nao e de admirar que se chcgue entao a dis
socia~aes Iarvadas, e que se substitua a neurose obsessiva por dcpres
sacs peri6dicas, e ate mesmo por uma orienta~ao mental hipoCOIl-
driaca.

Talvez nao seja 0 que se possa obter de melhor.

POl' mais panoramico que seja 0 que estamos dizendo, deve-lhcs
ser palpavel que isto tem as mais precis as incidencias, nao s6 na com-
preensao dos casos, mas tambem na tecnica.



o ap6logo do marciano.
o ap6logo dos Ires prisioneiros.

A conferencia anuncillda para quarta-feira que vem, as lOh30,
III I) sera seguida de semimirio. Nos nos outorgaremos, na semana
1I',llinlc, uma ultima sessap para 0 caso de a conferencia lhes colo-

I II queslocs que gostariam de ver-me desenvolver. A dita confe-
'I II 'ia vai, com efeito, ocorrer diante de um publico mais amplo,
I n:lo poderei expressar-me lei nos termos em que me expresso
11J11i,os quais supoem conhecido nosso trabalho anterior.

Por hoje, gostaria de que conversassemos um pouco para quc
1111' de conta do ponto em que estao. Assim como jei 0 fizcmos
1IIIIa vez, gostaria que 0 maior numero possivel de pcssoas dcntr<.:
\'11 ,~s me colocasse as questoes que, para voces, permaneccm abcr-
III~, Pcnso que nao faltam, ja que aqui 0 que procuramos 6 antes
Itlil ir estas questoes do que fecha-las, Enfim, qual 6 a qucstao que
llil'~ foi aberta pelo seminario deste ano?

SRTA. X: - Niio tenho cerleza da maneira peta qual 0 sim-
t',d/co e 0 imaginario se siluam para 0 senhor.

Qual a ideia que a senhora tem sobre isto dcpois de tcr ouvido
1IIIIa parte do scminari'o?



SRT A. X: - Tenho na ideia que 0 imaginario eslc/ mais pill

eulado Com 0 sujeito, com sua maneira de receber, cnquanto
a ordem simb6lica e mais impessoal.

Agora sou eu que vou fazer uma pergunta. No ponto em Cju

chegamos, qual e a fungao economica que dou it linguagem e '
fala? Qual e a rclagao entre elas? Qual a diferenga? E uma quest;1\1
muito simples, mas que mesmo assim merece ser rcspondida.

DR. GRANOFF: - A linguagem seria 0 friso do imagine/rio,
e a fala, a fala plena, 0 marco simb6lico, seria a ilhota a partir da
qual a mensagem toda pode ser reconstrufda, ou melhor, dcci/radll.

O. MANNONI: - Quanto a mim, para ser sucinto, diria qllt'
a linguagem e geometral, que a fala e a perspectiva, e 0 ponto dt'
perspectiva e sempre um Olltro. A linguagem e uma realidade, /'
geometral, ou seja, mlo se acha posta em perspectiva, e nao per
tence a ninguem, enquanto que a fala e uma perspectiva tleS,I'('

geometral, cujo centro de perspectiva, cujo ponto de fuga, e sempr('
um eli. Na linguagem nao hii ell nenhum.

O. MANNONI: - A linguagem e um universo. A fala e UIII
corte neste universo, corte vinculado exatamente a siluar;elo do Sll
jeito falante. A linguagem talvez tenha um sentido, porem so (/
fala tem uma significar;ao. Entende-se 0 sentido do lalim, porcl/I
o latim nao e uma fala.

Quando se entende latim, entende-se a malleira pela qllal os
djfcrentcs elementos lexicol6gicos e gramaticais se organizall1. :t
maneira pela qual as significag6es remetcl11 umas as outras, a utili-
zagao dos empregos. E por que sera que 0 senhor diz que dentr,)
c1isto ai, 0 sistema dos ellS nao existe? Pclo contr<irio, ele csta pcr-
fcitamcnte incluido ai.

O. MANNONI: - EStOll pensando numa piada sobre 0 ves-
tibular 42 que jii e meio velha, na q~wI um falso candidata e IO/lwdo

/ /1111 eandidato. 0 examinador the mostra lima prova - Mas
I II \l'nllOr qucm escreveu isto. Esta intitulado Carta a Seneca. 15 0

III di~ - Ora, meu senhor" eu la tenho cara de quem escreve
IIII Seneca? Ele loma as coisas no plano d~ fala. ~alv:z pUd:sse;
1/1'111' Iraduzir a vers(io, mas, no entanto, d/z - Nao e eu, nao e
1111101 'rala. Evidentemente, trata-se de Ulna situar;ao burlesca. lsso

III/rece, no entanto, ter este sentido. Quando leio Lima carta, da
1/ 11/10 sei nem quem a remetell, nem a quem, posso enlende-la,
1111 I/O mllndo da linguagem.

()llando lhe mostram uma carta a Seneca, e naturalmentc 0

Itl111~ qucm a escreveu. 0 exemplo que traz vai totalmente no
IIlldo contn'trio daquele que 0 senhor esta indicando. Se o~u?~-

III i I11cdiatamcnte nosso lugar no jogo das diversas intersubjetlvl-
1I1,~, c quc ai, seja onde for, est am os no nosso lugar. 0 mundo

II Illlguagcm e possivel, dado que nelc estamos em nosso lugar,
II \l!HJe for.

rl \fANNONI: - Quando houver uma fala.

,lustamente. a quesUio toda esta aI, sera que isso basta para
I I.dli/ir U111U fala? 0 que fUl1daI~enta a. experie~cia anal~tica e 0

till Ii..: que toda e qualquer manelra de mtroduzlr-se na hnguagem
II III . igualmcnte cficiente, nao e igualmente este corp~ ?O ser,

1'/111/' ;;/ hing, que faz com que a psicam'tlise possa eXlstlr, que
II 10m que todo e qualquer peda~o da lingua~c~, que se tomoll
1Ill1ll'Stado nao tenha 0 mesmo valor para 0 SUjelto.

DR. GRANOFF: - A linguagem e de pessoa a pessoa, e II

1/'1 tie alguem para outrem. Porque a fala e conslitllinte e a li!l-
"",':1'11/ e constitllida.

I R. PERRIER: - Atualmente, trata-se de introduzir 0 pra-
/, II/II economico da linguagem na fala. E e ai que proPo,nho ?

1'/i/llle - nao sei se estoll enganado - que nao havera mats
,1/l/l'Il/a eeonomico na medida em que a situar;ao significante do

'1,1111 estiver plenamente formulada em todas as su~s dim,e,:soes,
f 1/1 particular em .was dimensnes triangulares, por. /~term.edlO da

/11 Se a lingllagem se tornar tala plena, como trtd/mens/OI.wl,. 0

11111' eco!lomico nao se colocara mrzis no plano das qua!ltulades
1/lrlllll,I' nllma analise, qllantidades de affects Oll de instintos,. e
• '/1111'1/ a ser outra vez simplesmente 0 substrato, 0 motor claqUilo



que vai inserir-se da maneira mais natural na situac;ao, na medid
em que se tomou consci,ellcia dela em todas as suas dimens6es.

Destaco uma palavra que 0 senhor acaba de pronunciar d
diversas formas - dimensiio,

DR. LECLAIRE: - A resposta que me ocorrell e a segllint(·
Trata-se de uma formula - a linguagem tem funr;ao de comuni
car;iio, ate mesmo de transmissao, e a fala tern func;ao de jundar;(/o,
cite mesmo de revelar;ao. '

SR. ARENSBURG: - Entao, seria por intermedio cia faltl
que a linguagem poderia de'sempenhar seu papel economico. E is{()
que 0 senhor quer dizer?

DR. PERRIER: - Nao, eslou falando da reinserr;ao da eeo-
nomia na ordem simb6lica pOl' inlermedio da fala.

A palavra-chave da cibernetica e a palavra mensagem. A lin·
guagem e feita para isso, mas nao e um c6digo, ela e essencial·
mente ambfgua,' os semantemas san sempre poli-semantemas, 0'1

significantes tem sempre diversas significag6es, por vezcs extrema·
mente disjuntas. A frase tem um sentido unico, quero dizer que
nao pode ser lexicalizada - faz-se dicionario das palavras, dos
cmpregos das palavras ou das locug6cs, nao se faz dicionario
das frases. Assim, determinadas ambigliidades ligadas ao elemenro
scmfmtico rcsolvem-se no contcxto, atraves do usa e da emiSSal)
da frase. A teoria da comunicagao, visto que procUl'a formalizar
cste tema e isolar certas unidades, refere-se mais a c6digos, os
quais, em princfpio, evitam as ambigliidades - nao e possivel con-
fundir um sinal do c6digo com outro, a nao ser por engano.
Encontramo-nos, pois, diante da linguagem, diante de uma primei-
ra categoria cuja fun~ao com rela~ao a mellsagcm nao e siniples.
Agora, esta illtrodu~ao deixa ainda velada a qucstao da mensagem.
Na opilliao de voces, assim bem espontaneamente, bem inocente-
mente, 0 que sera que e uma mensagem?

o que sera que e uma informa~ao?

SR: MARCHANT: - Uma indicar;ao qualquer.

'I~A. AUDRY: - E algo que parte de alguem e que e

"I,I ('('ado a olltrem.
_ Isso e' lima comunicar;iio e nao l(Ina,'I\.. MARCHANT:

IIII/Rem.

,'RA. AUDRY: - Creio que islo e 0 essencial da mensagem,

/1/11 CIILLlllCiotransmitido.

SR. MARCHANT:
/I/('llIla coisa.

SRA. AUDRY: - No sentido proprio, a mensagem e algo
d alhue'm para que fique sabendo de alguma(: transmiti 0 a (5II

'/111 •

SR. MARCHANT:' - A mensagem e unidirecional.
f//l/icuC;ao nao e lmidirecional, hci ida e volta.

Y Eu dl'sse que a mensagem era efetuadaSRA. AUDR : -
I, III~uern para outrem.

HANT - A mensagem e mandada de alguem
SR. MARC :

. - '0 que se estabelece apos a mell-
1"/1/ outrern., A comuntca.r;ao e

/ "',,, ter sido intercambzada.
mensagem e urn programa que se
e ao cabo de urn certo tempo ela

DR. GRANOFF: - A
, ", "uma maquina universal,
I, \ "Ive 0 que pode.

Nao cst~i maJ 0 que ele est3 dizendo.

SR. LEFORT: -. E a ampliar;iio do mundo simbolicd.

SR. MARCHANT: - New, e 0 estreitamen~o do mundo
1I11/1()lico.Tendo a 'linguagem pOl' jundo, a fala val escolher.

A Sra. Colette Audryintroduz, a prop6sito da mensagem, a

IIlll·""idade dos sujeitos.
SRA. AUDRY: .- Uma mensagem nao e apenas direta. p.ode

"I /rallsportada por urn mensageiro que nada tem a ver, com IStO.
,I /1I(,lISageiro pode nao saber 0 que a mensa gem contem.

_ Pode tambem ser transmitida de ma-SR. MARCHANT:
111/1/(/ a nulquina.



SRA. AUDRY: - Mas, em todo caso, 0 que existe e
pOlliO de partida e urn ponto de chegada.

. POl' vezes,. 0 mensageiro se confunde com a mensagem. Se cl
llwr, algo es~nto ~o couro ~abeludo, nao pode n'em sequer Ie-I
110,cspclho, e preclso tosquea-Io para tel' a mensagem. Neste casu
scra que te~os a imagem da mensagem em si mesma? Sera qu
um men.sag,clro,' que tern uma mensagem escritCj. debaixo do cabc!o,
c pOl' Sl so uma mensagem?

SR. MARCHANT: - Eu, pretendo que sim.

SRA. AUDRY: E evidentemente lima mensar:em.

SR. MARCHANT: - As mensagens sao em geral enviadil
e recebidas. Mas entre os dois, e uma mensagem.

,SRA. AUDRY: - Uma garra/a ao mar e uma mensagell/,
ESla endererada, nao e necessario que chegue, estd, no entanto,
endererada.

SR. MARCHANT: - E lima significarao em movimento.

N ao e uma significa9ao, mas sim urn signo em movimento,
Rcsta a saber, agora, 0 que e urn signo,

SR. MARCHANT: - H algo que se froca.

DR. LECLA'IRE: - A mensagem e a fala objefiva.

Dc maneira nenhuma!

Vou-Ihes dar urn apo'lo t Igo para ental' co ocar alguns ponto~
de . rcferencia.

. ? chamado Wells era um espirito que e tido pOl' bastant.
pnmano. Era, pelo contrario, um engenhoso, que sabia muito bem
o que fazia, 0 que recusava e 0 que escolhia no sistema do pensa-
mcnto e das condutas.

Nao me recordo mais exatamente em qual de suas obras clc
sup6e dois ou tres sabios que ch~garam no planeta Marte. La, elcs

III tliltram em presen9a de seres que tern modos de comunica-
11'111pcculiarcs, e ficam at6nitos em compreender as mensa-

I !jue Ihes sac moduladas. Ficam maravilhados, e dcpois disso,
II Illtlim-sc entre si. Um diz - Hie me disse que estava levando
11111'pesquisas sobre a fisica eletronica. 0 outro diz - H, ele
,11 I I'e qlle se ocupava daquilo que constitui a essencia dos cor-
I,i/idos. E 0 terceiro diz - Ele me disse que se oCllpava do

1/11 I/a poesia e da /unriio da rima.
I'; 0 que ocorre cad a vez que nos metemos a proferir um

III ~() intimo ou publico. Esta historieta ilustra a linguagcm Oll

11I1I'!

I)R. GRANOFF: - Nao ha, pelo que sei, urn grande /Iume-
ill' l1laquinas universais. Suponhamos que se fara passar WI!

11'1I/1I1a numa delas. E preciso tel' em vista /Iao apenas a maquina,
I IlIlIbcm os operadord. Faz-se com que urn programa passe, e
,,/ lIlensagem. Na saida diz-se - a maquina esta biruta, all bem
I III nao cst1! biruta. No smtido seguinte, a partir do momenta

I 'I/le a maquina restitui 1/1lla comunicarao, a partir do momen-
t 11/ que isto for aceitavel para algllem - e e inaceitcivel quando
I ,'olllpree/ldido pelo operador -, caso ele a ache conforme, caso

tI I'olllpreenda, caso a aceite como valida, caso considere a ma-
11/11,/ como tendo fllncionado bern, a mensagem tornoll-se lima

I II IIi('(/I;ao.

,'1{. MARCHANT: Mas /leste caso aqui os tres cOlllpreel/-
111111,lIIas compreenderam de ma/leira diferente.

O. MANNONI: - De maneira diferente, nao. Se um nWlenUl-
,I rll'senrolar equaroe.s no quadro, uma pessoa pode dizer que se
1/11de magnetismo, e uma outra, outra coisa. Estas ecjua~'/jes sa()
1,lrtlleiras para as duas.

,'R. RIGUET: - Eu, pel/so que se trata da linguagem, sim-
I, 11I/l'lIte.

DR. LECLAIRE: - Tenho a impressao de que a discussiio se
/1" ('ncaminhada de lima certa mCl1.zeira,em /linriio de sua reflexiio
/111'(I cibernetica. -



Isto me da 0 ensejo de vel' urn pouco em que ponto VOCe
l'st:lo.

DR. LECLAIRE: - Se conseguimos situar a linguagem, relll
lil'amente, nesta perspectiva, creio ser muito mais difici/, para ml
pdo menos POl' ora, sltuar a fala. Ora, quando ha POliCO ell falal'
cia fala, falava dela mun certo sentido - quando falo da tallJ
)ubentendo sempre a fala. Gostaria de que 0 senhor nos falasse WI

(!OUCO do polo da fa la, para situarmos, pelo menos, 0 plano d
:Iiscussiio.

SR. MARCHANT: - Alias, sera que podemos separar tall
e linguagem quando se manifestam?

o que pensa 0 senhor disto tudo, padre Beirnaert?

Rev. P. BEIRNAERT: - Pensava, como Riguet, que era
finguagenz, e que, entao nao entendi nada.

SRA. AUDRY: - E mais complicado ainda. Seria
"U, primeiro, 0 que 0 marciano quis dizer.

Jarnais saberemos 0 que 0 marciano quis dizer. Quando no
colocarnos no lugar em que a emissao das palavras permanece nUll
se pode dizer que fala e linguagem se confundam.

SR. MARCHANT: - Pais benz, a senhor faz a linguagell/
cll'saparecer, e depois 0 senhor vem acuar-llOS com isto.

Convcnho tratar-se de urn apologo que merece ser esclarecidll
Ha um substituto de linguagem neste apologo,~e a possibilidade d
compreensao dos tres indivfduos. Em cima desta linguagem funcionll
a fala que eles recebem. 0 problema e que nao existe codigo.

o que este apologo quer dizer e 0 seguinte - e num mundo
de linguagem que cada homem tern de reconhecer urn chamado,
uma voca<;ao, que se averigua ser-lhe revelada .. Alguem falou 1111

pouco de revela<;ao ou ,de funda<;ao, e e justamente disto que 5"

trata. Dcfrontamo-nos com um mundo de linguagem, que nos d~,
de vez em quando, a imprcssao de haver algo de essencialment('
neutralizante, incerto. Nao ha 'urn unico filosofo que nao tenha
insistido, a justo titulo, sobre 0 fato de a propria possibilidade d,'

I" ('star ligada it existencia da linguagem. Todo sujeito nao tern
III II IS de tomar conhecimento do mundo, como se tudo oco.rres~e
1111plano de noetiSa<;aO,2 elc tern de oricntar-sc nele. Se a pSlcana-

i Inifica algo, e que elc ja csta metido em algo que tem rela<;ao
'III II linguagem sem ser identico a cIa - no qual ele tem de
1111I111r-se- 0 discurso universal.

() discurso universal, concreto, ·que vai prosseguindo desde a
II 'l'11\ dos tempos, e aquilo que foi verdadeiramente dito, ou me-
1"', realmente dito - pode-se ir ate af para fixar as ideias. E cm
111'10 a isso quc 0 sujeito, como tal, sc situa, ele est a inscrito ai,
1',lr isso que ele ja esta determinado, com uma determina<;ao

III : de um registro totalmente diferente do das determinaGoes do
ii, tlos metabolism os materiais que fizeram-no surgir nesta apa-
,win de existencia que e a vida. Sua fun<;ao, na medida em que

" ,'ontinua esse discurso, e a de se oriental', quanta ao seu proprio
I'lilill', nao apenas como orador, mas, desde ja, como inteiramcnk
I 1I'llI1inado por ele.

Salientei freqiientemente que, desdc antes de seu nascimento,
I IIjL:ito ja esta situado, nao apenas como emissor, mas como atomo

11111discurso concreto. Ele se acha dentro da linha de dan:;:a
I, 1(' cliscurso, cle e, se quiscrcm, ele mesmo este discurso. Escre-

111I11-lheuma mensagem na cabe<;a, e ele sc acha situado intei-
IIllrilte na succssao das mcnsagclls. Cada uma dc suas escolhas c

111111fala.
'c eu estava chamando 0 padre Beirnaert para vir em meu

III Ilio e por causa do in principio erat verbum. 0 senhor dissc
III dia que fides era 0 que, a sell vel', melbor traduzia a fala.

I l'urioso que a tradu~ao religiosa nao diga in principio erat tides.
" hllm e a linguagem, e inclusive a palavra. No texto grego, logos
1I111>6me a Iinguagem, e nao a fala. Depois disso, Deus fez uso

III I'ala - Fafa-se· a luz, diz ele.
Vamos ten tar chegar mais perto da maneira pela qual 0 homem

I lllteressa no sentido de inter-esse, pel a fala. Sentimos, certamente,
I IIL'cessid:de de distinguir 0 que e mensagem, no sentido daquilo
'IIii' 6 signo, um signa passeando pOl' al, e a maneira pel a qual.o
IIIIIIle111entra na jogada. Se ele proprio se acha integrado no dls-

Iii ~,O universal, nao e decerto da mesma maneira que as mensagens
1111'passeiam pelo mundo dentro de gnrrafas ou em cim.a de cranios.

1111 ponto de vista de Sirius talvez se possa confundlr, mas para



ilOS nao e possive!. Ell1 todo caso, 0 que ,nos interessa e saber
dltat:nc;a.

SR. RIGUET: - Sera que posso permltlr-me duas ou IrL
cuisas /10 qlladro-negro? Gostaria simplesmente de ten tar, em dol
lIlinulos, explicar primeiro 0 que os matematicos entendem por Ii"
iJllagel7l.

Considere-se 0 conjunto de. todas as palavras que se POSIt
formar Com estas letras - ab, ac, ca, ad, e abdd, bb, etc. VOl
colocando as letras uma atras da outra numa ordem qualquer, "
repetiroes sao permitidas. Vou formando todas estas palavras (Ii

indefinidamenle. Entre estas palavras, considere-se um sub-conjufl/(
IVF - well formed, as palavras bem formadas - de palavras for
madas com estes simbolos af. E uma teoria matematlca consiste I/(

/alo de dar 11m cerlo sllb-conjunto, denomina·se isso axiom as, e WI'

conjunto de regras de dedurao, que vao, por exemplo, ser do tipo
.\in/{jxico. Se, dentro de uma palavra, ell tiver 0 simbolo ab, vou
ler, por exel7lplo, 'a autorizarao de subslitlli-lo por p. Assim, "
pooir da palavra abcd, yOU poder formar a palavra pcd. E 0 q/lt
.I'e denomina teoremas, Oil seja, 0 conjunto de todas as palavra!
qlle posso formar a partir dos axiomas por meio das produro/'
.,imaxicas. Isto, WF, se denomina uma linguagem.

A escolha dos simbolos a, b, c, d, e arbitraria, bem entendido,
Ell poderia ter escolhido oUlros, u, v, x, y, e construir assim W7/1/
leoria isomorfa it primeira. Com ejeito, para os matenuiticos, a
Ilordo de linguagem s6 e definida se mio se levar em conta 0 itso
morfismo. E mais do que isto - ela inclusive s6 e definida se nao
St: levar em conta a codagem, pois se considero 0 conjuntos dos
simbolos cons/ituidos por 0 e 1, posso convir que a = 00, b = 0 I.
c = 10, d = 11, e traduzirei todas as produroes sintaxicas e 0\

axiom as em funrao dos simbolos 0 e 1. Mas terei de tomar cuidado
qllando quiser descodificar a nova tenria para obter a antiga, pOll
.Ie ell codijicar uma determinada palavra 00010111001, a descodi
fica~'ao vai ser efetuada, por vezes, Com certa ambigiiidade. SI'
t: = 000, mio yOU saber se esta palavra comera com a ou com e, eli',

Parece-me que a sua definirao dos simbolos nao e a mes17la
qlle esla. Para 0 senhor, os simbolos estao ligados a uma outl'({
lingllagem. 0 senhor tem wna especie de lingllagem de base de
comunicarao, de linguagem univj!rsal, e os sfmbolo~ de que fala
('slao sempre codijicados em junrao desta linguagem de base.

( que me admira no que acaba de dizer, se e que enten~i. bem
I Il·io ter entendido -, e 0 seguinte - quando se exemphflca 0

1llll1H.:noda linguagem com algo tao purificado formalmente quanto
'1llllbolos matematicos, - e e um dos ~nteresses que existe em

III Ill' a cibernetica ao dossie - quando se da uma notac;ao mate-
1ilil'll do verbum, faz~se ver da maneira mais simples do mundo
lit l lingua gem existe de maneira absolutamente independente de

s numeros tem propriedades que existem absolutamente. EI~s
II, quer estejamos ai, quer nao. 1729 sera sempre a soma de d01S

1I1111S,0 menor numero da soma diferente de dois cubos. , .
Tudo is to pode circular das mais diversas maneiras na maqUll1a

lIi1vrrsal, mais universal do que tudo 0 que puderem supar. Pod~-sc
Illll)',inar uma multiplicidade indefinida d~ esca16cs, .onde tudo lStO

1111 (; circula em roda. 0 mundo dos slgnos funclOna, e ele nao
III lualquer especie de significac;ao.

que the canfere sua significac;ao e 0 momento em que pa-
1I111lSa maquina. Sao os cortes teniporais que cfetuamos nela .. S;:
Ii' l'orem dcfeituosos, ver-se-a surgir ambigUidades por vezes dlft-
I h de resolver, mas as quais sc acabara, sempre, conferindo uma
Ij'llil'icaC;ao.

SR. RIGUET: - Nao ereio, porque estes cortes podem sa
/"/llodos por outra maquina, e nada garante que um homem sabael
I,"(rar 0 que vai sair desta nova maquina.

l~ perfeitamente exato. E, no entanto, 0 elemento temporal, a
Ilill'Ivcnc;ao de uma escansao que pel'mite a inser<;ao daquilo que
",Ilk ter um sentido para 0 sujeito.

SR. RIGUET: - Sim, porem, parece-me que ha, alem do
"lil', este universo de simbolos, que pertence ao comum dos ho-

111"11.1'.

o que acabamos de dizer e que ele nao lhc pertence, de modo
"1',11111 especificamente.

SR. RIGUET: - ]ustamente, as maquinas nao tem um WIl-
Il'no comum de simbolos.

f: muito delicado, porque nos construimos es:as ma~~inas. Na
I Idade, pouco importa. Basta constatar que, p~r :ntermedlO de ~eu

II I' de seu 1, isto e, da conotac;ao presenc;a-ausencIa, somos capazcs.



de: representar tudo 0 que se apresenta, tudo 0 que foi desenvol
vido por um processo historico determinado, tudo 0 que foi des n
volvido nas matematicas. Estamos, efetivamente, de acordo. Tod
as propricdades dos numeros esUio ai, nestes numeros escritos cO!

simbolos binarios. Claro que nao e assim que a gente Os descobr
Foi prcciso a inven<;ao de simbolos, por exemplo V---: que nos f
dar urn passo de gigante no dia em que simples mente come<;ou
d inscreve-Ia num papelzinho. Ficou-sc seculos embasbacado dianl
da cquac;:ao do segundo grau sem podcr sair dcla, e foi escrevendo
que sc pode ir adiante.

Encontramo-nos, pois, diantc da seguinte situa<;ao problemati
-- ha, em suma, uma realidade dos signos, dentro dos quais exist
lllll l11undo de verdade completamente desprovido de subjetividau
e: ha, por outro Iado, um progresso historico da subjetividade oriell
tado de maneira manifesta no sentido de reencontrar a verdade, qu
cst a na ordem dos sfmbolos.

Quem IS que nao esta sacando nada?

SR. MARCHANT: - Eu, nao estou de acordo. 0 senhor tit
JIIlIll a lillgl/agem, e creio que seja a melhor dejinirao, como 111/
/ill/lido de sign os, aos quais somos estranhos.

SR. MARCHANT:
ge/ll em geral.

Nao mesmo. Pois esta linguagem esta inteiralllcnte carregad,
de nossa hist6ria, ela e tao contingente quanta estc sinal de \/ ,
aklll do mais ela e ambfgua.

SR. MARCHANT: - Acredito que a norao de erro III;"

possa aplicar-se a linguagem quando e assim concebida.

N ilo ha erro no mundo dos zeros.

SR. MARCHANT: - Mas no mundo da linguagem isso evi
denlemenle nao significa mais nada. Hd coisas verdadeiras ou falsa,'
() senhor fala de uma pesquisa que se estd jazendo. A partir destt
momento, erro e verdade estao determillados. Mas jd e uma lingua
gem /1m tanto particular, este ml/ndo dos simbolos matemdticos.

No sistema da linguagem, tal como existe, posso conseguir
deslindar 0 erro como tal. Se eu the disser os elefantes vivem 1111

l'llt"rmedio de uma serie de silogismos, refutar est-;/III, {Josso, por ~
III,

SR. MARCHANT: - lei se trala de uma frase, de um~ mell-
il "/II, de uma comunicafao que pade ser ja~sa. Se se de~l.nIr .tod,U
I/lIcl/quer linguagem como 11m mllndo de _sIgn os que e:wte mdt:~

'I/t/uillemente de 1I6s, a nOfaO de erro nao se coloca mats neslc
11'1'/ ai, PO/'em nllm !livel ulterior em que se mamjest~m as men-
I ,,'/IS. A cO~llnicaf'ao e a jala nao estao no mesmo mvel. Co loGO

I IIl1guagem num nivel inferior, sobre cuja .base mamjestam-se co-
I/II/{ 'QraO, mensagem e jala. A meu ver, a lmguagem deve ser man~
,1,1 f1um nivel de quase indijerenciafao. Se comefarmotS ~ qu~rel
1"lfrar 0 senlido de uma linguagem, isso nao se apli~a mats. So s~
Iolt/,' decifrar 0 sentida de lIfna jala. Ela pode ter van os. e este e
,t/ lIlesmo 0 seu papel.

:E a isto que viso. Estou-Ihcs mostrando que a questi'io do sen-
Ildll vem junto com a fala.

SR. MARCHANT: - Claro. Mas nao cOIn a linguagem. A lill-
"/It/gem permite que um senlido se estabelefa e que lima fala se
IIII/lifesle.

Hit duas coisas. A linguagem historicamente enca:nada, que._~
I dl; nossa comunidade, franccsa por exemplo, e, alem do mats:

1111 csta linguagem ai. 0 importantc e danno-nos ~~nta dc ~ue ~a
dgo que podemos atingir em s~a ~urcz,a,. e o~de Ja sc mal1l~esta.'l
I ,leis completamcnte indecifravels ate mtervlrmos nclas pm a co-
hll'lr 0 sentido. E que sentido?

SR. MARCHANT: - Ah, essa nao! Ora essa, nao!

o sentido de algo com 0 qual nos inteiros tc~os
I n maneira pela qual nos introduzimos na sucessao
Ii IIla-se de saber de que tempo se trata.

MISS X: - Acredito que haja noroes de Piaget que se pode
/,",t'r intervir aqui. Ele define 0 essencial do pensamento formal
",,(('s em termos de possibilidade do que em term~s .de _real. Mas
/I I propria norao das possibilidades ele faz /lma dlStl~raO entre 0

'/11/' denomina a estrutura possivel, que corresponde ~s estrutllra:,
"/ljetivas do pensamento, e 0 que ele denomina matenalmente pos-

de lidar.
temporal.



,\il'cl, ou seja, qlle deve receber lima funrao da
slIjeito.

Mas, a circulac;:ao dos sinais binarios numa maquina que Ill!

p'::111l~a, caso af introduzamos a bom programa, detectar um numcr
Pflll1Clro ate entao inedito, isso nao tem nenhuma necessidade d
scr pcnsado. Estc numero primciro que circula com a maquina TIi
I.:rn nada a ver com 0 pensamento.

MI~S X: - Piaget niio fala do pensal7lento, porem da est",
III~a ~bJetll'a que acha a soillfao para 0 problema, a estmtura tI
lIlaqll:na no ser, ou seja, no caso do ser hllmano, a estrlltlll'
do cerebra.

Nao sc trata de problemas do mcsmo nlvel
lIaS O· que aqucles qucupam aqUl.

MISS X: - Poder-se-ia talvez dizer qlle a fala se intercall/
COIllO eicmelllo de revelarao entre 0 (,!I',ccurso .

:y 'llmversal e a lillgllagem.

SR. LEFEBVRE-PONTALIS' ~: - ,
• • • - I¥ ao sel se estOll acompo

,~h(/ndo dlreuo. Tenho a impressao de que se estd efetuando entr
11Ilguagcm e, fala .um corte muito radical que, ao mell vel', na,)
e:\pr~ssa mUlta cO/sa, pois, afinal, se nao hOLlvesse fala niio have
fla Imguagem No ap610 I ! '. . . ~o_ (e agora 1a pOLlCO, pareceu-me qlle II

Imguagem era, por defllllfao, ambiglla, e que nao se podia dizl'l
(Ille se trata.l'G de 11m zmh'erso de signos que sllponha um cicio fe
chado. re~alll'a"!ente acabado, no' qllal se viria haurir tal au tal
slgmjlcac;ao. Dwnte desta ambigiiidadc, ({qllde que recebe a fa/II
mamjesla silas preferencias.

Assim que a linguagem cxistc - e a questao ]'ustamcntc '
s'lbcr qual" , . \
~ .' e a n.umero mlll1mo de signos para fazer uma linguagclll
. 1 ' . cIa e ~m u_l1lve~soconcreto. Todas as significac;:oes devem podel'
<lopr-se al: Nao ha exemplo de lingua em que existam zonas I'ntel'
ras que . d"..:- s:]am mtra UZlvelS. Tudo 0 que conhecemos como signifi
~.~c;:aoest~ scmpre e~carnado num sistema que e universo de lingua
b

LIn
. Assun que a hnguagem existe, ela e universo.

. SR. LEFEBVRE-PONTALIS: - Mas pode-se inverter exo
.wnente este resultado e dizer qlle a mais pobre das li'nguagem

, ,tillite comunicar rudol. Mas isso nao qller dizer qlle as significu-
,1"1' todas ja. estejam assenladas nllma linguagem.

L::is porq ue distingui a linguagem e as significac;:oes. A lingua-
I III C sistema de signos e, como tal, sistema completo. Com isso,

111111 '-sc fazer tudo.

SR. LEFEBVRE-PONTALIS: - Na conclic;ao de haver slljei-
'''1 {alantes,

Claro. A questao e de saber qual e, (kntro disto, a func;:uo do
III'iIO falante.

Vou pegar um outro ap610go, talvez mais claro que a de
\ "lIs, porque foi expressamente fabricado no intuito de distinguir
II Illaginario e a simb6lico. E de minha autoria.

Sao tres prisioneiros que Sl.: submetem a uma prova. Vai-sc
IllH'rlar um dentre eles, nao se sabe a quem dar a beneficia desta
JlI I~:a unica, pois tad os as tres SaD igualmente merecedores. Diz-se
I ('Ics - Eis af tres discos brancos e dois pretos. Nas costas (Ie:
,,/ III um de voces, vai-se pendurar um disco qualquer destes, e
1'lr'CS viio dar um jeito para nos dizer qual foi 0 que lhes meteram.
Vr/o ha. espelho, naturalmente, e niio hd interesse em voces se co-
III'lflicarem, jd que basta revelar a urn de voces 0 que ele tern nas
1IIIIas para que seja ele quem tire proveito.

Cada um deles tern, pois, um disco nas costas. Cada um vc
'IJl "HIS a maneira pela qual os outros dois estao conotados mediante
I I 'S discos.

Poe-se urn disco branco em cada um. Como sera que cada su-
I In vai raciocinar?

Esta hist6ria pcrmitc mostrar escalonamentos, dimensoes, como
l'I'rrier estava hii POllCO dizendo, do tempo. Ha tres dimensoes tem-
I'llr1lis, a que mereee scr notado, porque elas nunea foram deveras
Ii 'It inguidas. Nao e inverossfmil que todos os tres sc deem conta,
11111 ita rapidamentc. que elcs tem discos brancos. Mas se se quiser
II Hcursiva-Io,2 vai ser, obrigatoriamente, Jit seguinte maneira, ha um
dildo fundamental que e da ordem dos 0 e dos pequenos 1 - sc
11111 deles visse discos pretos nas costas dos outros do is ele nao
II I ill nenhuma especie de duvida, ja que existem apenas dois pretos,



~ ell: podcria ir cmbora. Isto e 0 dado de logica eterna, e su
aprc<.:nsao e pcrfeitamente instantanea - basta ver. So que, nenhulII
lkll.:S ve JOiS discos pretos, e por uma boa razao, e que nao 11
JISCO preto nenhum, Cad a um ve apenas do is discos brancos.

. l\iu cntanto, csta coisa que nao se ve desempenha um pap'l
d,,:clslvo na especulaCfaO por meio da qual os personagens podelll
lbr 0 passo em direc;;ao it saida.

Au ver dois discos brancos, cad a sujeito deve pensar consig
proprio que um dos dois outros deve ver, quer dois discos bran
COS, quer um bran co e um preto. Trata-se justamente do fato d
cada um dos sujeitos pensar 0 que os dois outros devem pensal,
e de uma maneira absolutamente reciproca. Efetivamente, para cada
Ulll dos SUJCHOSuma coisa e certa, os dois outros veem, cada urn,
a mesma coisa, ou seja, um branco e a pr6pria cor dele, do sujci
to, que ele nao conhece.

o sujeito pensa, pois, consigo mesmo que, se ele proprio for
pret~, cad a urn dos dois ve urn branco e um preto, e pode pensal
conslgo mesmo - Se eu fosse preto, 0 branco ja teria pego 0 rumo
da saida, e ja que ele !lao se mexe, e que sou, eu tambem, branco,
e saio.

Ora, como 0 nosso terceiro sujeito nao ve sair nenhum dm
~o!s outros, ele conclui que e brapco, e sai. :E assim quc, devido
a Imobilidade dos outros, ele pr6prio apreende que esta numa posi
<;ao estritamente equivalente it dos dois outros, ou seja, que ele e
branco. E, portanto, so num terceiro tempo com relac;iio a uma
..:speculaCfaO sobre a reciprocidade dos sujeitos, que ele pode chegar
a impressao de que esta na mesma posiCfaO que os outros dois.

No en tanto, reparem que, assim que ele chegar a esta com·
preensao, ele tem de precipitar seu movimento. Com efeito, a partir
do momenta em que chegou a esta compreensao, tem de concebcr
que cada um dos outros possa ter chegado ao mesmo resultado.
Logo, se ele as deixar tomar nem que seja um minima de dianteira,
ele vai recair em sua incerteza do tempo anterior. :E de sua propria
prcssa que depende que ele nao esteja enganado.

Elc deve pensar la consigo mesmo - Se eu !lao me apressUl'
elll ir dar nesta conclusao, vou cair automaticamente nao s6 n{/
wnbigilidade, como no erro, dadas minhas premissas. Se eu as
deixar tomar a minha dial/teira, e a prova de que sou preto.

E um sofisma, como voces estao percebendo, e 0 argumento
sc inverte no tcrceiro tempo. Tudo, depende de algo que nao da

1'111:l apreender. 0 sujeito tem nas maos a pr~pria al~ticulaCfaO~tr~-
'. tla qual a verdade que ele depreende nao e separavel da propna

11.10 que dela testemunha. Se esta a<;ao tardar um instante apenas,
,I,' sabe da mesma feita que vai-se achar mergulhado no crro .

Pegaram?

SR. MARCHANT: - Ningue,n pode mexer-se, 011 ben! os

SR. LAPLANCHE: - Ele pode incorrer num fracasso.

Trata-se. agora, do sujeito, na medida em que ele discursava ~
II que faz. 0 que ele faz e uma coisa, outra e a maneir~ pela
'\IIlII 0 discursa. Caso 0 discurse, dira - Se o.s outros r~aIIZaref1l
"I/I'S de mim 0 ata do qual acabo de descobl'lr a necessldade, do
Ilftiprio ponto de vista de meu racioc/llio, eles sao brancos e ell

,/1/ pre to.
SR. MARCHANT: - Mas 110 e.Yemplo, nt/a I/li antes, juslC/-

//IOIte.

SR. LAPLANCHE: - Eles saem porque sou branco, e .. -

A partir do momento em que ele deixou os outros lhe t0111<1-

1\' III a dianteira, ele nao tem nenhum meio de se sair desta. Ele pode
Illciocinar das duas maneiras, e nao tem nenhum meio de escolhcr.
I' k: se aeha em presenCfa de do is termos que tem propriedades de
11Ijcito, que pensam que nem cleo E para ele mesmo, a verdade,
II partir do ponto em que chegou de sua dcduC;;ao, depende da
pressa com a qual dara 0 passo em direCfaO it porta, depois do que,
I\'dl de dizer por que pensou assim. A aceleraCfao, a precipitaCfao
!lO ata, revela-se ai como coerente com a manifestaCfao da veFdadc.

SR. MARCHANT: - Eu, nao estou de acordo porque 0
I/'/lhor introauz as n090es de atraso e de apressar-se.

E justamente para mostrar seu valor 16gieo.

SR. MARCHANT: - Mas estas duas n090es s6 podem esta-
1H'lecer-se com rela~'ao a algo. Ora, aqui, nao hd rela9ao possive[.
,.; POl' isto que os tres sujeitos nao podem nzexer-se. New hei relcl9iio'
/wrque cada Wll dos Ires -faz 0 mesmo racioc/llio, e espera pac

olgo ...
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Suponha que des Se mandem, os tres.

SR. MARCHANT: - Cortam-lhes a
cabera} a todos os Ire

Antes mesmo de terern atin id
oeorrcr? g 0 a porta, 0 que sera que va

Nao e possivel} e!es estao a' espera.
Mas 0 ato de eada urn de ende _ . _

lb mal1lfestac;ao E e p P da nao-manifestac;ao e na
. orque cada urn dos t - '

qu~ cada urn pode ter a oportunidade d ?u ros nao manifestu
pOlS, normalmente it rnesma 1 _ e manifestar. Eles cbegarao.

, conc usao se tiver
para eompreender, elemento real u ' em 0 mesmo tempCl
cxamcs psicologicos Nos q e esta na base de todos os

. 0 estamos supondo igual.
SR. MARCHANT' _ E - -" . ntao, nao d6 para . d

.IL: quelra resolver 0 pr bl '. sazr essal Casoo ema, e prec/So d'compreensao nao sao os Izer que os tempos ell!mesmos.

Mas 0 problema s6 e interessa t '
as tempos para compreender S n e se voces SUpuserem iguais
rem desiguais nao so' a- " e os tempos para compreender fo-, n 0 e urn probl .
a que ponto ele se compI" ema JIlteressante, como veraolea.

SR. MARCHANT' - 0 bll'g t . U em e!es nao sao ','g Iell es, ou bem nao podem ua mente inte.mexer-se.
SR. LA PLANCHE . S A -

h . - e lIao vir B . d
IIlagul ado na perplexidade, mas nao e erro. sam 0, ele se acha

:t erro, a partir do momemto em que ele atl'ngl'u
a verdade.

SR. MARCHANT' El -. - e nao pode atingi-ld"
E se 0 senhor Supuser fixado 0 tempo para

compreender?
SR. :MARCHANT: - Igual para todos?

Sim. Ao cabo deste te
conveneidos de que sao tOdo~lPbo para co~!,reender, todos estaran
, " rancos. Salmo todos os t' .\:, em pnnclpio, dirao porque - b res Juntos,

r'i t d . sao rancos Se 0 se h .\: n ro UZlr um ponto de h 't - . ..' n or qUlser. eSI ac;ao lIlfmltesimal '
pensana consigo proprio mas . ' , em que cada Urll. . seJa que os OUfros n - .j/lSlamente porque eles acaba d d ao estanam saindo

m e arose conta de que sou preto,

I qlle sera que vai ocorrer? Uma parada. Mas nao acreditem que a
1111 I<,:aodepois da parada vai ser a me sma. Quando partirem, urn

1001I1'l'essotera side efetuado. Poupo-Ihes os detalhes da analise -
I, I. o-os entregues a si pr6prios, VaG vel' como isso se estrutura

JIlas saibam que eles poderao parar uma segunda vcz, mas nal)
1111L terceira vez. Em outros termos, em duas escans6es tudo estadl
lill).

Aqui, pois, onde esta a fala? Onde esta a linguagcm?
A linguagem, n6s a temos nos dados iniciais - ha dois pre-

III , etc. S~io os dados fundamentais da linguagcm, e estao absoluta-
1\I'IIle fora da realidadc. A fala se introduz a partir do momenta
III que 0 sujeito efetua esta aC;ao pela qual ele afirma mera e
1IIIpiesmente - Sou branco. Claro que ele nao afirma isto de Ulll:l

1I11111ciraque seja, como se diz, logicamente fundamentadu. Mas 0

III I 'urso de seu racioclnio e, no entanto, valido sc ele proccdeu
.III maneira que acabo de dizer-Ihes - Se eu nao disser imediata-

"'/lle que SOil branco, assim que 0 compreender, nunca mais po-
I,,<'i atirma-Lo de maneira valida.

Nao estou-Ihes dando isto como urn modele de racioclnio 16gi-
I II, porelll como um sofisma, destinado a manifestar a distin~ao que
I I Il: entre a linguagem aplicada ao imaginario - pois as dais
11III10Ssujcitos sac perfeitumcnte imaginarios para 0 tcrceiro, ele as
111111 'ina, elcs sac meramente a estrutura recfproca como tal - e
II 111mento simb6lico cia linguagem, ou seja, 0 mom en to da afirma-

In. Voces veem que existe ai alga que nao e totalmente identifi-
IIV" ao corte temporal de que 0 senhor falava ha pouco.

Eis ai onde para a potencia que nos e revelada pela originali-
I/1l11l: dus maquinas que temos entre as maos. H<i uma terceira
d 111'nsao do tempo que, incontestavelmente, nao lhes pertence,' c
'!IIL:tento imajar para voces por intermedio deste elemento que nao
I II'm 0 atraso nem 0 adiantamento, por,em a pressa, liga~ao pro-
III II do ser humano com 0 tempo, com 0 carro do tempo, que
I II ai, a esporea-Io por detnls. E ai que a fala se situa, e que nao

situu a linguagem que, ela, disp6e do tempo inteiro. E por isso,
dl.IS, que nao se consegue nada com a linguagem.

DR. LECLAIRE: - R6 uma coisa que me perturba nisto
IIIt!o. H6 pouco, 0 senhor traduziu no comec;o era a linguagem,
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~. e a primeira vez que oUC;o isso A .
E ~ssa a ~raduC;ao que 0 senhor' d '? que 0 senhor esta-se referindo

In prmcipio erat verb a. .
" '/Jl - urn, trata-se mcollt t
",c , nao se trata da fala. es avelmente da lingua

DR. LECLAIRE' _ £ t - _
. fl ao, llao lui comefo.

Nao foi eu quem
escrevcu 0 Evangelho segundo

DR. LECLAIRE: _ E '. Sao Joao,
.Ie sempre a fala ai' a prunelra vez que veJ'o . d

, • 0 verbo LSS • Escreve
, e llUllca a linguagem.

. ~a Ihes escrevi duas vezes
nmguem me pediu a explicaC;ao. no quadro 0 distico sobre 0 qual

Illdem er alles schaft
Was schatt er abe~' }Vas schatlet der Hoc/we? - Sich.

vor er alles schaftet? _ Mich
? que fazia 0 Todo-Poderoso u .

Slch, a si mesmo. E 0 .q ando estava fazendo a cria ao'1
que seja? M' f . que fazla ele antes de fe;,
.' _ . IC 1, a ,mlm mesmo T . azer 0 que que!'
dflflnac;ao temerarl'a . rata-se, eVldentemente de

• , Ullla

DR. LECLAIRE' N"
no comero, e 11a"0ant'es-d ao entendo par que a I"0 sell lor tradu:"com~o. '

~ao estou, absolutamente lh .
as COlsas corretamente, Digo-Ihe e dlzendo "que Sao Joao escreveu
PIO erat verbum em lati 0 que, em Sao Joao esta in pro ,
m D ' m. ra 0 senh ,.' mCI-

os 0 e significatione, verbu'm or. VIU IStO quando traduzi-
cante, e nao a fala quer dlzer a palavra 0 . 'f'. , slgnl 1-

SR. X: - Verbum ', e a tradu ii d
quer dlzer justameflte fala e "fl.O a palavra hebraica dabar que

, nao mguagem.
Vai ser prec' ISO rever este ' .

nos tiverem metido uma d' negoclo de hebraico. Enquanto nao
e' - ca elra de teolo '

las, nao vai haver safda nem gra na faculdade de Cle1!-
Mas ' para a teologia. POl' ora, a questao nao' b ' nem para as ciencias
o verbo ou a fala. Na er~:~ ~r se devemos colocar no come9~
ae,abo de ilustrar com 0 ~fstfco t~va qu~abordamos;; haje,', e que
/11Iragem pOl' onde I' . e Damel VOIl Chepko ha u
d' a mguagem IStO e t d ' ma

e voces, esta af' desde t d' ,,0 os os pequenos 0 e I
nos, Voces pod~riam perg~n;ar~:t~l~de,? ind.epe~dentemente de

nde. Flcafla muito emba-

I lido para responder-Ihes. Mas 0 que e certo, como hi pouco 0

II 1.1 Mannoni, e que, numa certa perspectiva, s6 podemos ve-Ius
I IIIL: sempre ai.

E urn dos mod os pelo qual a teoria platoniana e a teoria freu-
Ildlla se distinguem. A teoria de Platao e uma teoria da reminis-

lIl'ia, Tudo 0 que apreendemos, tudo 0 que reconhecemos, deve
1 'stado a1 desde sempre. E pOl' que? Mostrei-lhes, numa ocasiao,

I ('ocrencia desta teoria com 0 mito fundamental, 0 da diade --
'Ii Ilao nao cOllsegue conceber a encarnac;ao das id6ias a nao ser
1IIIIIIa sequencia de reflex os indefinidos, Tudo 0 que se produz e
iii 6 reconhecido esta na imagem da idiSia. A imagem, que existe
III si nao e, pOl' sua vez, senao a imagem de uma ideia que
Isk em si, nao e senao uma imagem com relac;ao a uma outra

1lllllgem. S6 existe reminiscencia e falamos disto ontem a noite I)

IIl1lpO todo - a vagina dcntada vai ser apenas mais lima imagcm
IIIII'C as outras imagens.

Mas quando falamos da ordem simbolica, hi comec;os absoll!-
III'J, ha criac;ao. Eis porque in principia erat verbum, e ambigull.
r LllJ is a troco de nada que em grego era denominado logos. Na~;
III igcns - pode-se vel' isto, igualmente, na perspectiva desta homo-
1:I'llcidade indefinida que cncontramos cada vez no ambito do ima-
illll:irio.

Basta que eu pense em mim - sou etemo, A partir do mo-
III'nto em que pense em mim, nenhuma destruic;ao de mim 17 e
1'II,'StVe!. Mas quando digo [eu] 1 nao s6 a destrui~ao e possivel,
11I1ISexistc, a cad a instantc, criac;ao. Naturalmcnte, ela nao e abso-
Illta, porem para n6s, se um futuro e possivel e pOl'que existe esta
I'llssibilidade de criac;ao. E se este futuro nao e, ele tambem, pura-
III'nte imaginario, e porque nosso [eu] 1 e carregado pelo discurso
IIHerior todo. Se Cesar, ao atravessar 0 Rubicao, nao efetua Ul11

illo ridlculo, e porque atras dele ha 0 passad,o todo de Cesar - '0

.Idulterio, a politica do Mediterraneo, as campanhas contra Pompeu
, e devido a isso que ele pode efetuar algo que tem um valor

I' 'lritamente simb6lico - pois 0 Rubieao nao e mais largo para
.ttravessar do que 0 que existe entre minhas pemas, Este ato simb(l-
Iieo desencadeia uma serie de conseqiiencias simb6licas. Eo que
IIIi'. com que haja, no registro simb6lico, primado de criac;ao pOl'
\ i r, na medida em que e assumido pelo homem.

Tudo e func;ao de um passado no qual temos de reconhecer
II SllCeSSaO de cria~6es anteriores. E mcsmo que nao as rcconhcc;a-
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1110S, este passado est' , da ai, esde 'sempre, nospcquenos I. pequenos 0 e no

Eu nao estava-lhes dizendo ue '
estivesse na origem _ qua t ~ aeredltava que a linguagclI

, . n 0 a mlm nada sei d . M
ProPOSltO deste termo ambfguo eu'.. ~s orrgens. as
que, durante um momento vo~' t ~uella questIonar aquilo conI
quenos 0 e os pequenos 1 'd f .es 0 os concordaram, que os p
isto e, que os numeros sao e r~lan: um mundo de leis irrefutavei I

prrmerros desde sempre.,

Vamos fiear por aqui, foi um tanto arduo hoje.
PSICANALISE E CIBERNETICA,

au DA NATUREZA DA LINGUAGEM

Scnhor Professor, Senhoras, Senhores,

Gostaria, ao me endere~ar aos senhores, de distinguir entre
presentes aqueles que vem regularmente ouvir-me as quartas-

IIII~. para associa-Ios a mim no reeonhecimento que testemunha-
lilli', aquele que nomeei primeiro, Jean Delay, que se dignou inau-
IIl/lr esta serie de eonfereneias, e que hoje nos da a homa de
I II t ir a esta sessao.

De maneira muito pessoal, gostaria de agradeeer-Ihe por ter
huln a este semimlrio, ao qual dou prosseguimento aqui ha dois
1I111~.um lugar, um teto que ilustra este en sino por todas as recor-
111:ilCS que nele se aeham acumuladas, e faz com que participe da
II 'Innfll1eia de sua propria fala.

Quero falar-lhes, hoje, da psicamilise e da eibernetiea. E um
I <1111(0 que me pareeeu, ao se tratar de aproximar a psicanalise
11'1 diversas cieneia's hum'anas, digno de aten<;ao.

Digo-lhes, imediatamente - nao lbes falarei das diversas for-
I III' mais ou menos sen£acionais da cibernetiea, nao lhes falarei
III III das maquinonas nem das maquininhas, nao as denominarei
1Ii'In nome, nao Ihes eontarei as maravilhas que realizam. Em qu~

que tudo is to nos poderia interessar?
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. .Mas algo, no e~tanto, me pareceu poder ser depreendido II
1 elatlVa contemporaneldade destas duas tecnicas dcstas duas ord'
t1e_pensamento e de ciencia que sao a pSiean51ise e a eiberneti~:
Nao. esperem nada que tenha a pretensao de ser exaustivo. Trata.
de sItuar urn eIXO ?or intermcdio do qual algo da signifiew;;ao II
uma. e de OlItra seJa esclareeido. Este eixo nao e outro s ;-
da Irng E ' d eOdO

° uagem. e a natureza da Iinguagem que tenho dekrnll
llddos aspectos a Ihes fazer cntrcver, num lampejo.

1

A questao da qLl'l1 partir' 110', t:1 S apareceu em 1l0SS0 se mill °Il II
quando no fio da mead I, ', . a, c It:gamos a perguntar-nos 0 que signifl
cava um J~go dc azar levado adiante com uma maquina.
.' Este Jogo de azar e~'a, ~ jogo de par ou imp aI', e pock parCCl'1
~spantoso que num semll1ano em que se fala de psicanalise h'IJ'1
Interesse . t A ' "d . pOl' IS 0.. conteceu, pOl' vezes, de falarmos ali ,tamb~"1
,e Newton. AcredIto que estas coisas nao venham pOl' azar 63 •

e 0 caso de dizer. :E justamente pOl' se falar, neste seminurio dll
Jo,g? de par ou impar e tambem de Newton, que a tccnica dOLpsie'l
nahse tem uma chance d' - . d . "_ e nao enveIe ar pOl' cammhos dcgradado\,
quando nao degradantes.

Poi~ bem, ,no de~urso destc jogo de par ou impar tratava-s
de lembIar a nos ana,hstas que nada se dava ao acaso, e que alia
algo que parece conflOar com 0 mais pure aeaso podia ai ser .('
velado. J

o resultado foi altamente espantoso. Neste publico de analista ..
deparamos ,com ~ma. verdadeira indigna9ao diante da ideia de que',
como alguem vew dIzer-me, eu quisesse cancelaI' 0 aeaso. Na vet
d.ad~, a ?essoa que proferia cstas palavras era uma pessoa dc' COli
Vlcc;:oes.fIrmemente deterministas. E e justamente isto que a apavo
ra:a., T~nha razao esta pessoa - hei uma estreita relac;:ao entre :I
eXIstencIa do aeaso e 0 fundamento do det . . .elmlllismo.

Reflitamos um pouco sobre 0 acaso 0 que . .'i" '. sel a que queren1tl\
(IZer qu~ndo dlzemos que algo ocorre por aeaso? Queremos diz~1'
~u.as e~ls.as qu: podem ser. altamente diferentes - ou que nAil
t:XIste aI lllten9ao, ou que eXlste ai uma lei.

. Ora, a propria n09ao do determinismo consiste no fato de "
leI ser sem inten~ao. E justa mente pOl' isto que a teoria determl

I--lJ

III ,'sui scmpre tentando vel' engendrar-se 0 que se constrtulU no
ii, I' que funciona segundo uma lei, a partir de algo originaria-

1111' indiferenciado - 0 acaso como ausencia de inten~ao. Nada,
IIIIII\L:nte, ocorre sem causa, nos diz 0 determinismo, mas trata-sc

IlllIa causa sem inten~ao.
I:sta experimenta~ao exemplar podia sugerir ao meu interlo-

11," - Deus sabe como a mente derrapa com facilidade nestes
1IIIIllS- que eu estivesse reintroduzindo 0 determinismo no jogo
I dl'a au coroa, com 0 qual elc identificava, mais ou menos intui-
1llll.:llte, 0 jogo de par ou impar. Se houver determinismo ate

" IllgO de cara ou coroa, onde e que vamos parar? Nenhum deter-
1I11~1I\0verdadeiro e mais possive!.

bta questao introduz a de saber 0 que e 0 determinismo que
\I :.ll1alistas, supomos como estando na propria raiz de nossa

III '<I. Esfor~amo-nos par obter do sujeito que ele nos entregue
III illtenc;:ao seIlS pensamentos, como costumamos dizer, suas con-

I I\:IS, seu discurso, ou seja, que intencionalmente ele se aproxime
, Illais possivel do acaso. Qual e, aqui, 0 determinismo procurado
1I11111i1intcnc;:ao de acaso? :E sobre este assunto, creio, que a ciber-
IIIIka pode trazer-nos alguma luz.

A cibernetica e urn campo com fronteiras extremamente inde-
I Illlinadas. Achar sua unidade for9a-nos a percorrer com os olhos

Il'ras de racionaliza9ao dispersadas, que vaG da poHtica, da teoria
11111 jogos, as teorias da comunica9ao, e ate mesmo a certas defini-
III" da no~ao de informa9ao.

A cibernetica, dizem-nos, nasceu justamente de trabalhos de
, II!','nheiros referentes a economia da informac;:ao atraves de condu-
"II rSI a maneira de reduzir a seus elementos essenciais 0 modo
I" In qual uma mensagem e transmitida. A este titulo, ela remontari3
I 1111dez anos. Seu nome foi encontrado pelo sr. Norbert Wiener,
1111'0'nheiro dos mais ern-inentes. Creio que, assim, limita-se sell
i1I'llllce, e que seu nascimento deva ser procurado mais longe.

Para entender do que se trata na cibernetica, e preciso pro-
I III:Ir-lhe a origem em tome do tern a tao cillldente para nos da

1'.lIifica<;ao do acaso. 0 passado da cibemetica nao consiste em
Iioida mais nada menos que na forma9ao racionalizada daquilo que
iI"lllllllinaremos, para opo-Ias as ciencias exatas, as ciencias con-
I' Illra is.

eieneias eonjeturais, eis ai, creio, 0 verdadeiro nome que se
dl'v'fia dar, de ora em diante a urn certo grupo de ciencias que



sc designa, habitualmente, pelo tcrmo de ciencias human as. Nil
~or eS,te._termo ser Improprio, ja que, na verdade, nesta conjuntul I
l,; da ac;ao bumana que se trata, mas creio que seja por demul
vago, A

PO: demais infiltrad.~ e. controlado por todos os tipos d
ressonanclas confu~as de cI:nclas pseudo-iniciaticas, que so pod 'II

l~baIXar-Ule a. tensao e 0 mvel. Ganbar-se-ia com a definic;ao mal
JJgorosa ~ mals onentada de ciencias da conjetura.

Se s!tuarmos assim a cibernetica, encontraremos facilmclll
amepassados par,a _ela, Condorcet, pOl' exemplo, coni sua teoria du
~ot,os e" das coalJ~oes, das pa~/es, como ele diz, e mais longe Pascul
que sella seu. pal, e verdadclramente 0 ponto de origem.
. Vou partIr das noc;6es fundamentais da outra esfera das CiCll

cJa~, das ciencias exatas, cujo desenvolvimento, em seu desabro
cham~~1to. mode~'no, ~lao remonta a muito mais longe do quc II

da~ ClenCJaS conJeturals. As primeiras, de certa mallcira, ocultaralll,
L'clJpsaram as outras, scndo porem insepaniveis.

Como e que poderfamos definir as ciencias exatas? Sera Cju
vamos dizer que, diferindo das . A' • •clenclas eonJeturals, elas conccrnCJl1
o real? Mas 0 que e 0 real?

. .Nao creio que, quanta a isto, a opiniao dos homens tenha
J~mals variado muito, contrariamente ao que tenta fazer-nos aen:
~Jtar uma gen~alo?ia p,sicologizante do pensamento humann, para
a qual, ll~S p~lmelras ~poeas, .0 homem viveu nos sonhos, e qlll'
quer que <IScnan<;as seJam habltualmente alucinadas por seus desl'
JOs.. ~st~·anha conc.ep<;ao, tao contra ria a observa<;ao que s6 se pod.'
q~aliflca-Ia de mlto - mito do qual seria preciso procurar a
ongem.

;, 0 sentido que 0 homem sempre deu ao real e 0 seguinte ..
L:, algo que se reencOlltra no mesmo lugar, quer nao tenha cstado
<11, quer tenha estado. Talvez este real se tenha movido, mas nest~
caso, ~l gente 0 procura em outro lugar, procura pOl' que cle foi
d~movldo, a, ge!lte tam.bem pensa que, por vezes, clc possa ter mo-
vldo seu propn? movl:nento. Mas ele esta sempre justo em sell
lugar, quer esteJ~mos la, quer nao estejamos la. E nossos pr6prio~
d~slocamentos nao tem, em princfpio, salvo exce<;ao, influeneia
efIcaz sO.bre estas mudan<;as de lugar.

As clencias exatas tem ccrtamente a mais estreita rela~ao com
1,1 (un<;ao do re'a!. Sera que isto quer dizer que antes de seu

I, l'i\volvimento, esta fun<;ao faltava ao homem, que de estava
III',uadido dessa pretensa onipoteneia do pcnsamento que sc iden.
IIII'll ao pretenso estadio arcaico do animismo? Absolutamcnte isto
lill\ quer dizer que 0 homem tenha vivido, anteriormente, no meio
I llin mundo antropomorfo do qual ele tenha esperado respostas
1Illllunas. Acrcdito que esta concep<;50 seja totalmente pueril, e
pil a no<;ao de infancia da humanidade nao correspond a a nada
" historico. 0 homem de antes das ciencias exatas pcnsava cfetiva-
1lI'llte, como nos, que 0 real 6 0 que sc encontra' no momento

I lido. Scmpre se reencontrara, na mesma hora da noite, tal estrela
III tal meridiano, cIa tornara a voltar la, ela esta sempre justa-

tlll'lIle la, e sempre a mesma. Nao e a troeo de nada que tome 0

IIIIII'COeeicste antes do marc.;o terrcstre, pois na vcrdade fez-se a
IItn celeste antes de se fazer a carta geografica do globo. .

o homem pensava que havia lugares que se conservavam, mas
II I 'ditava tambem que sua a<;ao tivcssc uma rela<;ao com a. con-
I Iva9ao desta ordem. 0 homem teve durante 'muito tempo a ideia

oil que sells ritos, suas cerimonias - 0 imperador abrindo 0 suIea
ill primavera, as dan<;as da primavera, garantindo a fecundidade cia
IIllureza -, suas a<;oes ordenadas e significativas - a90es no sen-
I do verdadeiro, no sentido de uma fala -, eram indispensavej~
I'lIl'it a manuten<;ao das coisas em seu devido lugar. Ele nao pen-
IIvn que 0 real se desvaneceria se ele nao participasse desta ma-

IIIIia ordenada, mas ele pensava que 0 real se desarranjaria. Elt:
1111l pretendia fazer a lei, ele pretendia ser indispensavel a perma-
IIIIlcia da lei. Defini<;ao importante, pois na verdade, salvaguarcta
1IIIIdmente 0 rigor da existencia do real.

o limiar foi transposto quando 0 homem se deu conta de que
l'IiS ritos, suas dan<;as e suas invoca90es nao tinham influenci<1

III IIhuma na ordem. Sera que ele tem razao, ou esta enganado?
I) sto nada sabemos. Mas 0 que e certo 6 que nao possuimos mais
I 'onvic<;ao antiga. Foi a partir de entao que nasceu a perspectiv:1

till ciencia exata.
A partir do momenta em que 0 homem pensa que 0 grandl~

11'16gio cia natureza rod a sozinho e continua marcando a hora,
1IIl'smo quando ele nao est a ai, nasce a ordem da ciencia. A ordem
till cieneia esta vinculada ao seguinte - de oficiante da natureza
1\ homem passou a ser seu oficioso. Ele nao a govcrnara, a nao ser



obl.:decendo a ela, E tal como 0 escravo, ele tenta fazer seu senh
cair sob sua dependencia, servindo-o bem.

Ele sabe que a natureza vai poder see exata quando do I
contra por ele marcado. Mas que exatidao e esta? E precisam~1I
l) I.:ncontro de dois tempos na natureza.

Existe urn relogio muito grande, que nao e outro senao
sistl.:Il1a solar, relogio natural que foi preeiso deeifrar e isto £1
certamente, urn dos passos mais decisivos da constitui<;ao da cien
I.:.\uta. Mas 0 homem tambem deve ter seu relogio, seu relogio
pulso, Quem e exato? Sera que e a natureza? Sera que e 0 hornell

Nao e certo que a natureza respond a a todos os eneontll
Illarcados. Claro, pode-se definir 0 que e natural como aquilo qu
VI.:Il1responder ao tempo do encontro marcado, Quando 0 Sr.
Voltaire dizia a respeito da histoha natural de Buffon que I
11,10 era ussim tao natural, era justamente algo desse genera IIU
de queria dizer. Trata-se al de uma questao de defini<;ao - Mill"
proll/etida vem sempre ao encontro marcado, pOl'que quando I
mio vem, deixo de chama-Ia de minha prometida, Sera que c
hOl1lem que e exato? Onde pode estar a mola da exatidao, a III

ser justamente no fato de se porem os relogios em concordanci I
Notem bem que 0 relogio, 0 relogio rigoroso, so parece e I

tir a partir do mOmento em que Huyghens conseguiu fabricar I

primeiro pendulo perfeitamente isocrono, 1659, inaugurando asslr
o universo cja precisiio - para empregar uma expressao de AI
xandre Koyre - sem 0 qual nao haver'ia nenhuma possibilidll
Ik ciencia verdadeiramente exata.

A exatidao, onde esta? Ela e feita de algo que fizemos des' I

para dentro deste pendulo e deste relogio, is to e, urn determinadt
fator que se tomou emprestado de urn determinado tempo natullIl
- 0 fator g. Voces sabem, trata-se da acelera<;ao provocada pt'll
gravitac;ao, portanto, em sumaj de uma relac;ao de espa<;o e II
tempo. Ele foi depreendido por intermedio de uma certa experit II

cia mental, para empregar 0 termo de Galileu. Trata-se de UlIll
hipotese que se acha encarnada num instrumento. E se 0 instill
mento foi feito para confirmar a hipotese, nao e preciso, de mOth
algum, fazer a experiencia que ele confirma, ja que, pelo simph'
fato de ele funcionar, a hipotese se acha confirmada.

Mas e precise ainda regular este instrumento por uma ulIl
dade de tempo. E uma unidade de tempo e sempre tomada 11\
prestada, sempre se refere ao real, ou seja, ao fato de ele voltlll

I A'd de de tempo e nossO dia1:1 onde for, ao mesmo ugar. unl a S
Ilinai. Se consultarcm um fisico - tomemos por exemplo 0 :'

l"lId _ ele lhes' afirmara que caso ocorresse uma certa d1l1unUl-
. '1 pore'ln nao inapreeiavel ao cabo de um certaIII) - msenslVe,

da velocidade na rota<;ao da terra, que comanda nosso
I 11110 - , d l' It'll nente.Ill sideral seriamos, de todo, incapazes e co oca- a, a u, I .'

11\ cViden~ia, dado que regulamos a divisao do tempo pcla medlda
Ile dia sideral que nao podemos controlar.

I , . Este rcparo' e para que pcrccbam que, se sc 2ned,c. 0 ,espu~o
1IIIll solido, mede-6e tempo com tempo - 0 que nao e Igual. ,

Nada espantoso, nestas eondi<;6es, se ~ma certa, parte de noss<:
Ilencia cxata acaba resumindo-se a um numero mUlto ~equeno de
Ilubolos Eis onde vai dar nossa exigeneia de que tudo sep ex~r~sso

, d' t quero dizer de matena e
I III termos de materia e e movlmen 0,
dl" tempo, ja que 0 movimento,. n,a ,medida e~l que era algo no
11':11, eonseguimos, justamente, ebmll1a-Io, reduzI-I.o.

o joguinho simbolieo a que se, r~sumem 0 SIstema d~ Newto~l
lode Einstein tern, afinal, pouqUlsslmo a .ver com 0 Ie,al. Esta

· . . reduz 0 real a umas poucas letnnhas, a urn pacotll1ho
I lL;nelU, que , dos tempoS
dl.: formulas aparecenl sem duvlda, com 0 reeuo , .
I 11\110uma ~spantosa epopeia, e talvez tambell1 se tornara delga-
da como uma cpopeia de circuito um tanto curto, ,_ "

De ois de termos visto este fundamento da exatldao das clen-
hs ex~as isto e 0 instrumento, talvcz possall1os perguntar a,lg()

, '., 't : - 0 q'ue sao estes lugares? Dizendo de outra manelra,
III.ltS, IS 0 e. , .
IlIlereSSell1o-nos pelos lugares na medlda em que vazlOs.

E justamente por se terell1 colocado esta pergunta que, ell~
\'(1\Tcla<;ao com 0 nascimento das ciencias exatas, come<;ou a ~~sc~<
I'slc dilculo que sc entendeu antes mal do ~ue, bem - 0 ea C~\~L

II'IS pl'obabilidadcs 0 qual aparece pel a pnmelra vez sob I forb.'
· .' . d d Pasca so Ie

vl:rdadeiramente eientifica em 1654 com 0 tlata 0 ,e I ,. 10
II triangulo aritmetico, e se apresent~ c,omo 0 ealcu 0, .n,w (
leasa, porem das probabilidades do pr~pno ~ne?ntro em, Sl. .; n-

O que Pascal elabora nesta prime Ira maqUlna, que e 0 tr~a
. , - d mundo sabio pelo segull1te

1'L110 aritmetico, soliclta a aten<;ao 0 • d tern
·_ ele permite encontrar imediatamente 0 que um Jo~a or

t ento em que se lI1terrompe
II direito de esperar num eer 0 mom. . - d'

t't . uma partida Vma sucessao I.:
II sueessao dos lances que cons I Ul . . d .d~'
hnces e a forma mais simples que se possa fornecer a I.. :Ia
(;0 eneontro. Enquanto nao se tiver chegado ao termo da sequen-



cia e1l.: lanc-:s pr~vista pda eonv~n~ao, alga e avaliavel, isto e, a,
possibilidades do encontro como tal. Trata-se do lugar, e do qu'
nd~ sobrevcm au nao sobr~vem, de algo, portanto, que e estrita
Il1cnt~ ~quivalent-: a sua propria inexistencia. A ciencia daquilo qu'
S~ re~ncontra no mesmo lugar, substitui-se, assim, a ciencia da
com bina<;ao dos lugarcs como tais. lsto, num registro ordenado
que sup6~ por certo a no<;ao de lance, au seja, a de escansao.

Tudo a que ate entl'io fora ciencia dos numeros torna-se cicn
cia combinatoria. A progressao mais ou menos confusa, acidental,
110 mundo dos simbolos, ordcna-se em torno da correla<;ao da
aus~ncia e da presen<;a. E a busca das leis das presen<;as e ausell
cias vai tender a est a instaura<;ao da ordem binaria que vai dar
110 qll~ chamamos de cibernetica.

Ao manter nesta front~ira a originalidade daquilo que aparccc
(111 nosso mundo sob a forma da cibernetica, vinculo isto com a
L'spaa do homem. Se a ciencia das combina<;oes do encontro cs-
canuido sobreveio no campo da aten<;ii.o do homem e par ele Sl;
achar profundamente ,envolvido com ela. E nao e a troco de nada
que isto sai da cxperiencia dos jogos de azar. E nilo e a troco
de nada que a tcoria dos jogos cnvolve todas as fun<;oes de nossa
vida economica, a tcoria das coalizoes, dos monopolios, a teoria
d:.l guerra. Sim, a propria guerra, considerada em seus mecanismos
de jogo, desvinculada do que quer que seja de real. Nao e a
troco de nada que a mesma palavra designa estes campos tao di·
v~rsos e 0 jogo de azar. Ora, nos primeiros jogos de que estou
fa lando, trata-se de uma rela<;ao de coordena<;ao intersubjetiva.
Sera que 0 homem chama, procura por algo no jogo de azar -
assim como nos calculos que de Ihe consagra - a respeito do
qual esta homofonia semantica manifesta que deve ter alguma re-
la<;ao com a intersubjetividade, mesmo que no jogo de azar ela
pare<;a eliminada? Ei-nos pertinho da questao central da qual parti,
isto e - a que sera 0 acaso do inconsciente, que 0 homem tem,
de certa forma, atd.s de si?

No jogo de azar ele vai, decerto, par sua sorte a prova, mas
ele vai tambem ler al sua sina. Ele tem a impressao de que algo
'Ii sc revela que e dele, e diria eu, tanto mais que nao ha ningucl11
na frentc delco

Falci-Ih~s da convcrgencia do process a todo da teoria em di-
rcc;ao a um simbolo binario, em dire<;ao ao fato de qualquer coisa
poder inscrcvcr-se em termos de 0 e de 1. 0 que mais e precise

dello111ina1110s cibernetica aparc<;a no mundo?para que algo que
E precise que is to funcione no real c .i.nd~pendentemente· de

qll:.tlquer subjetividadc., E preciso que e~ta ClenCla ~os lugares va-
Ii s dos encontros como tais, se combll1e, se totalIze c se ponha,
II funcionar sozillha.o que e preciso para isso? E preciso tomar algo no real. qu..:
jlnssa suportar isso. Desde sempre, 0 h01:1em procurou cO~Jug~r
() real e 0 jogo dos simbolos. Esereveu COlsas n~s paredes, 1magl-
IIOU ate que certas coisas, Mene, Thequel, Pharsm, se escrevessem
'nzinhas nas paredes, ele coloeou algarismos no lug~r onde" a cada
hora do dia, a sam bra do sol se detinha. ~as, cnfIm, os sllnbolos
jll:rrnaneciam sempre no lugar ande eram feltos para cstar. Emara:
lI!lados neste real, podia-se crer que fossem apenas seus pontos dt;

ll[icnta~ao. . .
A novidad-: foi que se lhes pcnmtlu voar com

IIsas. E isto, gra<;:.ts a um aparelho simples, comum,. ao
maos dos scnhores, UI1l aparelho em que basta glrar

uma porta.

as proprias
alcance dus
a ma<;aneta

Vma porta, rogo-Ihes que reflit~m nlsto, nao e algo d~ t?tal-
111I.:ntereal. Toma-Ia por tal conduziria a eslranhas mal-entendldos.
Si,; observarell1 uma porta e dcduzirem que ela produz concntes d.-:
aI', os senhores lcvam-na consigo, dcbaixo do brac;o,. para 0 dCSCI-

I() para 5e rdrescarem. .. ,. " '.
Procurei dcmoradamente em todos os cl!ClOnanos 0 quc CJU~fl,\

dizer isso, porta. H:i duas paginas do Littre sobre a po~ta - \'~I-se.
da porta como abertura a porta como fechamento n~ats Oll . I~cno~
travado, da Sublime Porta a porta com que se. da na c:.tr~ ,d'~
algucm _ se vollar dou-1I1e com a poria na caraG

\ como eSLort;Ve
R.cgnard. E, em seguida, scm comentc1rio, Littre es~reve que UI~Z\

porta deve estar abcrta ou fechad~. l,s5.onao me satlsfez c0111pleta~
l1Iente apesar das ressonfll1cias htcranas, porque te~ho uma ~es
'onfia~~a natural com r..:la<;ao a sabcdoria das na~oes - m~\tlas

, re sob forma um tantll1 10coisas inscrevem-se nela, porem sem~ / .' . _
'onfusional, e e ate por isto que a pSlcanahse eXIste. E preciso.
~ verdade _ que uma porta esteja abcrta ou fechada. Mas 1S50

lIao e equivalentc.



A linguagem pode aqui guiar-nos. Uma porta, rneu Deus, abl
para as campinas, mas nao se diz que ela fecha para 0 cunal,
no:m para 0 cercaOo. Bern sei que estou confundindo a1 porta
fares que e a porta do cercado, mas para n6s tanto faz, e vamo
prosseguindo a nossa medita~ao sobre a porta.

Poder-sc-ia crer, por eu tel' falado da campina e do curral,
que se trata do interior e do exterior. Creio que se estaria muilo
cnganado - vivemos numa epoca suficientemeli.te grandiosa pain
imaginal' uma grande muralha que daria exatamente a volta dn
lara. E se nela fizessem uma porta, onde seria 0 interior? ond
seria 0 exterior?

Uma porta quando esta aberta nem pOl' isso e mais generosa.
Diz-se de uma janela que ela da para 0 campo. E bastante curioso
que, quando se fala que uma porta dd para algum lugar, trata-St'
ern geral de uma pOLta que eostuma estar feehada, e pOl' vezes alt'
mcsmo condenada ...

Pode haver duas pcssoas de cad a ludo de uma porta, espn.:1
sivoC;j. E quando se leva uma porta, c que Ihes deram com cla 11.1

cara, que e 0 que acontece mais freqiientemente.66

Pode haver duas pessoas de cada lado de uma porta, esprci
lando, quando, no entanto, voces nao imaginam is to com relal;;all
a uma janeIa. Uma porta, pode-se arromba-la meSI110 que estiver
aberta. Naturalmente, como dizia Alphonse Allais, isto e besta ('
cruel. Ao contrario, entrar pel a janela sempre passa pOl' um alo
cheio de dcsenvollura, e em todo caso deliberado, quando, no en-
tanto, pode-se passar pOl' uma porta SCI11se dar por isto. Assim.
;\ primeira Vista, a porta nao tem a mesma func;ao instrumental
que a janela.

A porta, pOl' sua natureza, pertence a ordem sirnb6lica, e eh
abre para algo, nao sabemos muito bem se e para 0 real ou para
o imaginario. mas e para urn dos dois. Ha uma dissimetria entre a
abertura e 0 fechamento - se a abertura da porta regula 0 acesso,
cerrada, ela fecha 0 circuito. A porta e um verdadeiro sfmbolo.
o sfmbolo pOl' excelencia, aquele pelo qual sempre se reconhecc-
Hi a passagem do homem em algum lugar, pela cruz que ela desc-
nha, ao fazer com que se entrecruzem 0 acesso e a cerca.

Foi a partir do momento em que se teve a pussibilidadc de
abaixar os dois tra<;os urn pOl' cima do outro, de fazer a cerCil,
ou seja. 0 circuito, algo quando esta fechado passa e quando est,i
aberto nao passa, foi daf, entao, que a ciencia da conjetura passou

FINAL

da cibernetica. Se existem maquinas que calculam
,,' rcaliza<;6es ., que totalizam que realizam todas as m.a-

. 1 ue arllclonam " . 'd d
,llilfi las, q t> ' d' te entao serem pecul1an a es

. h 0 homem acre Itava a d'
I :tvil as que . f d eletrl'cidade como se IZ,, porque a a a ,
d' seu pensamento, e .' se abrem ou se fe-

, bIer circuitos clrcmtos que 4 •pCrl11lte-nos csta e ec , 1 fun<;ao da. eXlS-
'1 ' que se interrompem ou se restabe ecem, em
I hll11, . d
I 'ncia de portas cibernetLza as. _ t 1 do acesso e da

be da rcla<;ao como a,
Observem em que t se abre cla se fecha.

t Uma vez que a pOl' a ,
l'crca que se tra a. U ta nao deve estar aberta

1 f ha ela se abre. ma pOl'
()uando ease ec " d . fechada e depois aberla,d t 'lberta e epOis ,
ou fechada, cIa eve es ar, , . .t el~trico e ao circuito de indu-

, f h da Gra<;as ao CIlCUl0, l b I.-: depolS ec a. ., . . se denomina um feec - ac,.;.
<,;;10ligado nelc meSl110, ou seJa, 0 qu~ .d'atalnente e1a seja trazi-

f h para que IIne I ,
1);Ista que a porta se ec e _ '.t d de abertura e dal tom a

eletrofma ao cs a 0 , .
da de volta pOl' um a abertura Os senhorcs

f h to e novamente su ' ,-
a vir seu ec amen , . '1 dio Esta osclla<;<lO. se denom1l1a uma USCIa... . _
"ngendram, aSSlm, 0 que b a qual os senhores va,)

- E nsao e a base so re , .
¢ a escansao. a esca . . ,- orden ad a pOl' intermedlo

. d 'fimdamente a <1<;ao Ipoder inscrever, 111e , _ assarao de brincadeiras (c

de uma serie de montagens que nao p

crian~a. porta _ noS dois primeiro3,
Eis aqui quatro casos para uma

outros, uma porta aberta.
uma porta fechada, noS

d os tel' a\(crnativamcntc, uma
Para uma outra porta, po em "

porta aberta ou fechada,
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Como Ihes convier, os senhores decretam
que uma tcrceira porta sera agora, por exempl0,
de end d . _ ' em certos cas os, aberta ou fechada,

p cn 0 da poslC;ao das duas portas precedentes.

0 0 0
0 I I
I 0 1
1 I 1

Formula 1

Aqui, bastara que pelo menos uma d' .
ll'ja a berra para que a tercel'ra . b as por tas precedentcs es-

H' seJa a erta
a outras formulas. Voces odem d . '.

as duas porras cstejam abertas p~ra que ecrtetar .que ~ precrso q~c
, a ercerra seJa aberta.

i 0 0 0 I
i 0 1 0 II~_~__~_!

Formula 2

Terceira formUla, que tenl la' S"u~ interesse:

Formula 3

Aqui, os senhores decretam u .
qU~1I1do apcnas uma das d' q e a t~rcerra porta so scra Ubert:lo q~e ' . uas portas estlver aberta

e IStO tudo? :E tudo 0 que s . .
dcnominar Se no plano I' . ._ e querra. A formula 1 pode

.' OgICO, reunrao ou c . - ,
lem rgualmente uma interpreta·" - I' . onJunc;ao. A formula 2

c;ao ogrca e como I .
COm a da mutiplicac;ao aritm 'f ' ' sua er se confundc

e rca, e par vezes denominada multipli-

I'lc.:iio logica. Enfim, a formula 3 e a soma modulo 2, Quando ns
,(,l1hores somam 1 com 1, num mundo de notac;ao bin,iria, da 0 e

viii 1.
A partir do momento em que nos e dada a possibilidadc de

"l1carnar no real este 0 e este 1, notac;ao da presenc;a e da ausencia.
d' encarna-Io num ritmo, uma escansao fundamental, algo passou
para 0 real, e ficamos perguntando-nos - talvez nao por muilo
Il'll1pO, mas cnfim, espiritos que nao sac de jogar fora 0 fazem --
~c nao temos uma maquina que pensa.

Sabe-se bem que a maquina nao pensa. Nos e que a fizemos.
(' cIa pensa 0 que Ihe mandamos pensar. Mas se a maquina nfill
pcnsa, esta claro que nos meSlllOS tambem nao pensamos quundu
l'fctuamos uma operac;iio. Seguimos exatal1wnte os mesmos mecani,-
1110Sque a maquina.

o importante aqui e dar-se conta de que a cadeia das combi-
IIac;6es possfveis do encontro pode ser estudada como tal, como
lima ordel11 que subsiste em seu rigor, independentemente de qual-
quer subjetividade.

Pela cibernetiea, 0 simbolo se encarna num aparelho com 0

qual nao se confunde, por ser 0 aparelho apenas 0 suporte. E elc
sc encarna de maneira literalmente transubjetiva.

Tive de operar por caminhos que podem parccer-lhes lenlOS.
Mas e preciso que os tenham em mente para entenderel11 0 sentid'J
vcrdadeiro daquilo que a cibernetica nos traz c, em particular. a
110c;aOdc l11ensagclll.

A noC;ao de mensagel11na cibcrnclicu nao tell1 nada a vcr COi~l
o que denominamos, comumente, uma mensagem, a qual tem SCIl1-
pre um sentido. A mensagem cibernetica e uma seqUencia de sinais.
E uma seqUencia de sinais se reduz sempre a uma seqUencia de 0
OLIde 1. E por is to que, 0 que se denomina unidade de inform:!-
l;ao, ou seja., este algo pelo qual se rnede a eficacia de sinais quais-
quer, sempre se refere a uma unidade primordial que se deno-
mina 0 teclado, e que nao e outro senao a alternativa" simples-
mente.

A mensagem, dentro deste sistema de sfmbolos, se acha prcs:!
l1uma rede banaL que e a da combinac;ao do encontro na base de-
LIma escansao unificada, ou seja, de um 1 que e a propria cscansao.
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Por outro lado a - d
aprccnder quanto um'a n09ao e informa9ao e tao s' I

destas tabelas que lhes f' Imp es dl;
IZ.

o 0
o 1
1 0
1 1

Partamos desta tabela que se lera' d
anl' , a maneira s 'eu g , lar e preeiso que Os meus' e?U1nte - pala

Isto signifiea que no . , . daIs lances seJam POSltIVOS
, InIClO tenho uma .

;)On11am que eu J'a tenh . 'd esperan9a de 1/4. Su-
.. a Joga 0 um lance Cas 1

tlVO mmha probabilidad ' 1 . 0 0 ance for nega-
b b'l' e e nu a. Caso for pos'f h .

it I Idade em duas 1/2 It, I IVO, ten 0 uma pro-
.1 d '. so quer dlzer que . huJ es, OCorreu uma dife '_ ' em mm. as probabili-

'd rencla9ao de nlvel q f '\L'ntl 0 erescente. ue se e etuou num
Os fenomenos. ' ,U " energetlcos c nutllrais - . .

\; Urn Iguulamento do d . I ' van semple no sentldo
calculo das probabilidad eS;Dlve, ,Na ordem da rnensagem e do
.1 • es, a medlda que a inf .. -uCSDlvel se diferencI'a N- d' 01llla9ao crcsce 0. ao Igo que el. '
us senhores poderiam enc t . e sempre aumente, porque
'I - on rar casos em qu' -L C nao se degrada ob' t . c nao aumenta mas. nga onamentc e tend .,.

sClltrdo da diferencia9ao. ' e sempre a lr mais no

E ao red or deste elemento basal
II ue denominamos linguagem. Para que p.ode ordenar-se tudo 0

C preciso que se introduzam 0 qu~ ,a lmgllagem venha a luz
~intaxe. Mas is to tudo esta' dPdbreds c~ls,ll~has como a ortografia, a

. a 0 e IDlClO po's t bmUlto exatamente sin taxes ,. ' I es as ta elas sao
t' , e e Justamente po . tazer com que as maquin f _ r IS 0 que se pode

E as e etuem opera90es l6aicas
• ~ outros term os, nesta perspect' . b".

'cmantIca. A cibernef' '. t~a, a smtaxe eXlste antes da
J Ica e uma clencla da 't

c maneira que nos permite b ' sm axe, e cia e feita
fazem nao e outra eois _pe~~e er que 0 que as cieneias exatas

Entao, a semantic: s~~ao .Igar 0 ~eal com uma sintaxe. .
. , seJa, as Imguas Conc' tmaneJamos com sua ambo '''d d ' te as, essas que

tido humano, 0 que e ist;~1 Sa ~, seu conteud~ emocional. seu sen-
csta povoada, guarnecida do ~ra ~ued vamos dlzer que a semantica

0' eseJo os homens?
. que e certo e que somos ' .

10do caso, isto e certo para u nos dque trazemos 0 sentido, Em
. ' ma gran e parte das coisas. Mas sed

que se podc dizcr que tudo II que circulu ilIa maquinil nao tem
,l'lltido de espeeie aLguma? Nao em todas os sentidos da palavra
11'Il/ido, seguramente, porque e preciso, para que a mensagem seja
Illensagem, nao apcnas que seja uma seqUencia de sinais, mas que
,,~ja uma sequencia de sinais orientados. Para que cIa funcione
'l'gundo uma sintaxe, c preciso que a maquina va num certo sen-
t ido. E quando digo maquina, voces percebem que nao se tral~l
',il11plesmente da caixinha - quando escrevo em meu papel, quando
dou as transforma<;6es dos pequenos 1 cO, esta produ9ao tambem
I' sempre orientada.

Logo, dizer quc 0 desejo humano introduz SOZillho 0 sentid,)
dentro desta linguagem primitiva nao e perfeitamente rigorosll.
I\. prova e que nada sai da maquina senao 0 que estamos espc-
mndo. Ou seja, nao tanto 0 que nos interessa, mas antes, 0 que
previmos. Ela para no ponto CJJ1que fixumos que pat'aria, e no qual
~c leria um dado resultado.

o fundamento do sistema ja esta no jogo. Como poderia ek
,er estabelccido se nao se alicer<;asse na no<;ao de probabilidadc,
ou seja, numa detcrminada espera pura, 0 que ja e UJJ1sClltido?

Eis ai, pois, 0 simbolo sob sua mais apurada forma. Esta J,I
pode fomecee em si mesma, mais do que enganos nu sintaxe.
I'::nganos na sintaxe so engendram erros, s50 apenas acidentes.
l>or6m, enganos na programa<;ao engendram falsidadc. Neste ni\'\:1.
o verdadeiro e 0 falso ja estao COIllO tais enYolvidos. 0 que sera
que isto signifiea para nos analistas? Com 0 que sera que temo,;
de lidar, no que tange a este sujeito humano que se endere<;a .1
nos?

Seu discurso e um diseurso impuro. lmpuro, sera que isto ~
apenas deviqo aos enganos na sintaxe? Claro que nao, A psieanalisL'
[oda esta justamente fundamentada no fato de que tirar algo de
valido do discurso humano nao e lima quesUio de logica, E por
detras deste discurso, que tel11 Ii! seu sentido, que buscamos, nUlll
outro sentido, seu sentido, e justamente na fun<;ao simbolica qll~
se manifesta par intermedio dele. E c tambem um outro sentido d'l
palavra sfmbolo que surge agora.

Aqui intervem llJ11 fato precioso que a eibernetiea nos mani-
festa - alga nao e eliminavel da fun<;ao simbolica do discurs\)
humano, trata-se do papel que nele desempenha 0 imaginario.

Os primeiros simbolos, os simbolos naturais, sao oriundos de
UIl1 certo numero de imagens prcvalentes - a imagem do corpo
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humano, a imagcl11 de UIl1 certo numeru d .
o sol, a lua e ,alguns OUlros E e' ' t e ~bJetos evidentcs Conk
"b- - ,. IS 0 que da

"J ragao cll1ocional a r 0 peso a mola e a
1 . " Inguagem humana Se ' . ,',

L' lOrnogeneo ao sirnb6lico? N- E ,ra que este lrnagmario
l1:ilisc ao rcduzi-la a valo " -aOd' perverte-se 0 sentido da psica-

. ' nzagao estes temas' ',.
\,'JO do sujeito a Urn obJ'et l' unagll1anos, a coapta-. 0 e etlvo pr"l . dlornece 0 m6dulo do qu d " IVIcgla 0, prevalentc qu'

e se enomll1a com t '
I1J moda, ,rela9ao de objeto, , , es e termo atualmenlc

. Se eXlste algo que a cibernetica 0' , ,
:1 dlferen~a da ordem si b 'I' ~ e em destaque e Justamentc
U 'b ,. m 0 Ica radIcal e da d . ., .

111Cl ernetIco confessava-n1 . d . or em Imagll1ana.
e, am a outro dIU d'f' Idma que se tel1l a despe't d ' a I ICU ade extre-

"b' ' 10 0 que se anda d' , d
LI crnetIcamente as funl'oes d G IZLn 0, em traduzir
bye estalt ou se'03S fonnas. 0 que e boa f ' Ja, a coaptagao da~
simb6lico, orma na natureza viva c ma forma no

Como se disse freqiientemente I .
\. roda nao est<l ' 0 lOmem 1l1ventou a rod '1, na natureza mas el' , ' ,
~Irculo. Em compensal'ao' a _ e uma boa forma, a do

y , na natureza nao exist d '
o rastro de um de seus po t . c ro a que mscreva
~- l' . , Il os em cad a Urn d '.
. ,30 1a clcloide no imaginario A ' " .' e seus ClrcUltoS.
slmb61ico. E enq'uant ' ClclOldc e uma descoberta do

, . 0 que esta pode muito b '
ll1aqull1a cibcrnetica te.. em ser fClta numa

. ' m-sc as ma/Orcs difc Id d -ll1allClra mais artificial ' flU a es, a nao ser da, para azer Com que d
:1 urn rcdondo por inte 'd' d . , Ull1 re ondo 67 responda

. , rme /0 0 dlalooo d> d. '.
Eis al algo que poe em evide ' ~ . e. ~as maqumas.

pianos - 0 do imaginf,' d n~la a, ?Istmgao essencial de dois
H' . ,. <1110e 0 0 Slll1boltco.

a uma merCia do imaoinario c uc '.
Jo sujcito, cmbaralhando cs~e d' I v.<111l0SIntcrvlr no discurso
rnc de conta de quc, quando u~~,curso, fazendo, com que cu nao
yuc quando 0 amo sou eu q 0 bem a alguell1. quero-Ihe mal.

, ' mesl1lo que mc amo
:lInar-me, e elltaO, justamente ue . ou quando ereio
L'sta co f -, .,. ' q estou amando um outro D' . .n usao Imagmana e restitu' d' . Isslpal
Curso e justamentc nl'sto qu Ir ,a.o ~scurso seu sentido de dis-

e 0 exerClC/O d 1" , .
Trata-se de saber se 0 . b'I' Ia,etlCo da analIse consiste,

, b" , slm 0 fCO eXlste co I:'olill ohca e apenas aft . mo ta, ou se 0
, ',. ' an aSIa no segundo d
IInaglJ1anas. E aqui que se f t - grau as coaptagoes
dJ <1nalise, e e ua a escolha entre duas orientagoes

Ali<is J',i Cju,> 'ltf"lve's d, ' ~ " as avenfuras d' h' ',',lidos se acumu!aram h' 't' d Istoll.1, todos Os SCI1-
a mUI 0 tempo no last d A '

'-Jue se trata de acompanhar 0 " - . ro a semantica, sera
sUJelto no sentldo que ele desde enta~

III havia dado a seu discurso? Scntido que e 0 seguinte- c1e sabe
11I1t.:csta fazendo psicanalise, c que a psicamllise formulou normas.
';vnt que sc tra!:l de encoraj{l-lo a ser bem bonzinho, a sc tornar
11111 verdadeiro pcrsonagem que alcan~ou sua maturidade instintual,
.lIdo dos estadios em que a imagem de um oriffcio tal domina?
'nu que se trata, n<l analise, de uma coapta~ao a estas imagcns

1lllldamentais, de uma retifica~ao, de uma normalizagao em termos
ilL' imagin{lrio, ou de uma libertagao do sentido no discurso, neSle
prosseguimento do discurso universal em que 0 sujeito se acha me-
lido? E aqui que as escolas divergcm.

Freud possula no mais alto nlvel cstc sentido do sentido, ()
quc faz com que detenninadas obras suas, Os tres escrfnios por
I'xcmplo, scjam Iidas como se fosscm escritas pOl' UIll adivinho,
('01110se fosselll guiadas por UIll sentido que e da ordcm da inspi-
Ia~50 poetica. Trata-se de saber se, sim ou nao, a analise prosse-
1~L1ini no scntido freudiano, procurando nao 0 inefavel, porem t)

"L:ntido,
o que quer dizer 0 sentido? 0 sentido e que 0 ser humane

IlaO e senhor desta linguagem primordial e primitiva. Ele foi jogado
III, metido ai, ele csta presQ em sua engrenagem,

A origem, nao a conhecemos. Dizem-nos, por exemplo, que
I)S numeros cardinais apareceram nas Hnguas antes dos numeros
ordinais. Por esta nao se esperava. Poder~se-ia pensar que 0 homem
l'IlYcredasse no numero pelo caminho do ordinal, pela danga, pela
procissao civil e religiosa, pela ordem das primazias, pel a organi-
I.a~ao da cidade, a qual nao e senao ordem e hierarquia. E, no
'ntanto, os linguistas me afirmam isto, 0 numcro cardinal aparece
antes,

E precise maravilhar-nos com 0 paradoxo, 0 homem nao e
;lqui senhor em sua casa. Ha algo no qual ele se integra e que ja
rcina pOl' intermedio de suas combinagoes, A passagem do homem
da ordem da natureza a ordem da cultura segue as mesmas combi-
l1agoes matematicas que as que servirao para classificar e explicar.
Claude Levi-Strauss as denomina estruturas elementares do paren-
lesco. E, no entanto, os homens primitivos nao sac supostos terem
sido Pascal. 0 homem se acha metido, seu ser todo, na procissao
dos ntlmeros, num primitivo simbolismo que se distingue das repre-
scntagocs imaginarias. E no meio disto que algo do homem tem
de fazer-se reconhecer, Mas 0 que tem de fazer-se reconheccr nao
esta expresso. nos ensina FreUd, porem recalcado.
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° que numa maquina nao advem u (c '.
e nao reivindica nada N- , . mpo, cal slmpleslllclIl

. ao e a mesma COlsa no h
csta viva, e a que nao adveio t omem, a escanSll1
que se trata no recalque. a empo permanece suspenso. :E dish

Decerta, alga que naa e expresso - .
esta sempre al insistindo d' d nao eXlstc. Mas 0 recaIclidc
mental do ho~em COin es'ta

e
pe

d
111 o. para ser. A relac;ao fundI!

or em slmbT ' .aquela que fundamenta a ,. 0 lca e mUlto exatamclIl
naa-ser Com ser. propna ordem· simb61ica - a relac;ao d

h
.0 que insiste para ser satisfeita s6 pode

n eClment ° f' ser satisfeito no recno. 1m do processa simb61ico e
a ser, que ele seja porque falou. que a nao-ser venhil

Verbum e dabar.
A maquina e a intuirao.
Esquema do tratamento.37

o libidinal e 0 -simb6lico.

No decurso de nossa penultima conferencia, interroguei-os com
Llill exito variado, e esta sessao produziu efeitos divers os nas mentes
dos que dela participaram. Para mim, era uma maneira de afinar
I1\CU instrumento pelo que eu tinha a dizer-Ihes em minha confe-
I't:ncia sobre psicanalise e cibernetica. Espero que tambem haja
SL'l'vido a voces.

Scm deter-me nisto no momento, porque da manelra como as
coisas caminhavam, isto Ihes teria causado ainda mais uma sensa-
c;ao de abcrrac;ao, retive sua intervenc;ao sobre 0 hebraico. EnUio,
o que foi que 0 senhor quis dizer-nie quando me disse que 0 verbum
do primciro versiculo de Sao Joao era 0 dabar hebraico? No que
e que 0 senhor se fundamenta?

Nao e uma armadilha. Tomei a pensar nisto ha uma hora,
nao sou muis entendido do que 0 senhor sobre isto, e certamente
ate menos.
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SR. X: - Pois bem, primeiro eu diri h ' .
que nos impele a pensar ista.' a que a um tato a prioJ I

Se e certo que Sao 10ao escre ., _,
mente obrigatorio que el, veu em gl ego, nao e absolula
f e pen sasse em grego e ne
osse, pOl' exemplo 0 logo b' bY . ' m que seu logm

sava 0 dabar hebJ:al'co D'
s

d 10n1CO. 0 senhor diz que elc pen
, . Iga-me por q "? P .c a unica maneira de expressar' h b' u.e. OIS ~ecerto esta nail

em e Jalco 0 sentldo do dabar.
SR. X' - Pa"a ,'es' -- . Ulmr a questao l" . _

nao se encontra nenhum conce't I d' ~u (,trla qlle em Sao JOlio
f t I 0 veT(,a elramente pi t' n
ao, e eu poderia demonstra-lo ao senh ~ ~fllano . .c /III/

qlie em geral logos... or. 0 que e Interessante ('

Quem e que the esta falando de' .
me neste verbum para cot " 1 conceltos platonwnos? Detivc
J t' eJa- 0, no presente caso c
a mo, q~e nos e suficientemente indic d " ~m 0 cmprego

to Agostll1ho 0 emprega n D S. . ~ o. pela maneJra como San-
ano passado. 0 senhor doe IgllljlcatLOne, que COl11entamos no
p1ica90es depois da minh:veUI~~~~ perceb:nd? melhor todas as im-
o verbum fosse anterior a I conferencIa. Sugeri que, talveL,
Genese, Como um ge dqua q.uer ,f~la, e ate mesmo ao fiat da

nero e aXlOmatlca ,. E
senhor me objetou que se t., t. 'd ,preVIa. foi dal que 0

la ava 0 dabar hebraico.

. SR. X: - Foi porque 0 senhor disse
Ilnguagem. No que Leclaire diss _ . - no come90 era a
E aprovei. e - nao a IInguagem, porem a falu.

b' Hda duas questoes. Primeiro pOl' que sera que
alxo 0 logos de Sao 10ao e 0 dabar? . 0, que esta pOl'

quer dizer fala mais do q . . Depols, sera que 0 dabar
Entao ,ue outra COIsa? Trate estas duas questoes.

, por que sera que e 0 dabar?

SR. X· - Por do' .. IS motlvos 0 . . ,
uma citafao implicita, muito nitid~ do p:lr:~lrod e q~e se trata de

, In/CLO a Genese.
. No infcio da Genese tern os,

cisamente va'omer Va'ome -. . r, nao
cluslve exatamente 0 contnirio.

SR. X: - Ah nao! niiO' e exatamente 0 contrario!
Explique-me em que.

~o ver~f~ulo tres - jiat lux, pre-
e, de Jelto nenhum, dabar. E in-

SR. X: - Ha uma tradir;ao rabfnica que substantificou UtIl

flUlICDeste terceiro versfculo da Genese em algo do genero de uma
1'lIlidade mediad~ra entre 0 Criador e a criafao, e que seria a fala,
111'simcomo hd a sabedoria. Mas 0 que e certo e que na tradir;ao
lJiblica inteira falta absolutamente 0 conceito de ratio, de logos no
lel/tido grego. Foi 0 que Bultmann mostrou atraves de analises
IIII/ilO profllndas. 0 conceito de universo nao existe na tradir;ao
lJihlica. Nela, falta absolutamente 0 conceito de lei fixa, detefmi-
lI11da, atraves da qllal tudo se encadeia, que e 0 sentido do conceito
,t;rt;go de logos, a racionalidade do mundo, 0 mundo considerado
como um todo no qual tudo se produz de maneira cncadeada, logi-
ca. Os hebreus sempre dizem a soma das coisas, ou bem 0 ceu e a
lLrra, essas coisas todas. Mas eles nao pensam den/ro de conceitos
nlr/licos, essencialistas.

Sera que, ap6s tel' ouvido minha conferencia 0 senhor pensa
que, quando estou falando de uma ordem simbolica radical, visa a
'sle jogo dos lugares, a esta conjetura inicial, a este jogo conjetural
primordial, que data de antes do determinismo, de antes de qual-
q uer no<;flo racionalizada do universo? Trata-se, se e que posso
expressar-me assim, do racional antes de sua conjun<;ao com 0 real.
Sera que 0 senhor pensa que e a isto que viso? Sera qLle sac as
quatro causalidades, 0 princfpio de razao suficiente e a quinquilharia
lacta?

SR. X: - Mas se 0 senhor diz no infcio era a linguagem,
{' como se fosse uma projer;iio retrospectiva da racionalidadt:: atuaP.

Nao e que eu 0 diga. Nao sou eu, e Sao loao.

SR. X: - Nao, ele nao 0 diz.

Chegue aqui, Padre Beimaert, porque se esUi tentando demons-
trar a forma<;ao filol6gica de X. Que os semitas nao {enham a
110<;50 de um universo tao fechado quanto 0 0, aquele do qual
ArisI6teles nos fomece 0 sistema, concordo.

SR. X: - E essencialmel1le em movimento e sem lei racional.
o que acoll/ece na natureza e a fala de Deus repercu/indo-se. E um
/IIziverso que nao e determinado, nao e racional, e historico por
Il.lsim dizer, onde tudo se produz atraves de iniciativas pessoais.
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E, mas isso nao quer d
e' Izer que ele nao .a fala que 0 modulo.. seja raciono.l, ja qUl

SR. X: - Eu dir/'a nao essencialista.

E 0 senhor, Padre Beirnaert?

Rev. P. Beirnaert;
mundo. - Estudei Sagrada Escritura, como lotlll

Sera que 0 senhor sabe 0 que f
ez urn certo Burnett?

SR. X; - Sei.

. Ele estudou 0 primeiro versfculo d S- _
cUldado. Nilo conscgui reencontrar seu e. ao. J~ao com llluito
me tcr fcito esta Obj'er10 .' texto depols dc 0 scnhor

:r' , pOiem recordo m I
conclusao. Elc diz que pO' d 't./, d - e pe _0 mcnos de SUit
precise sup or e 0 memlnl' I I,; las 0 logos de Sao Joao 0 que

a aro.rneano.

SR. X; - r. a nles .
.c . ma COlsa que 0 d bdrlbar a ar em hebraico. E' II' lIm POllco subs/antificado, rabinico,

como eu the disse'.
A questao nao esta' ,a1,

SR. X' - Oil se'a /." J , (,lversas coisas
vers/clilo. 0 senhor tem a tradit;ao da
do pensamento rabfnico.

Em todo e'. aso, 0 memmra esta muit· ,
do pnmelro versieulo da G ~. ' 0 malS perto do va 01111'1"

h cnese, e a mesma . 011' ,ora, no Genesius 0 que quer d' I faIZ. lCI, ha uma
t· lzer 0 (,abar Trata d .ra IVO encarnado do estilo / . I . -se e um Impc·. 'd' ' (,UXlt, ocutus est e ch '

inS/ talus est comprometer d' ,ega ate a tradU9aO, , se UZlr Isso implic .
o que existe de distorcido ", d " . a, justamente, tuclo
titui uma fala, quando el~ v~~~~a0, cOfl~ompldo, naquilo que cons-
todo caso dabar e . ao .nlvel do ultra temporal. ,Em

, semple 0 que eXIste d d'
nador, e a fala em seu c 't . e engo atrvo, de engn·

ara er mals caduco em rela9ao a ammar
SR X' N- .

i '. - ao, nem sempre! Por exen 1
(,e Deus, e nao no sentido cd' Ip 0, 0 trovao e a fala
e um sentido derivado a Ilco .. 0 que 0 senhor esta dizelldo

, mas 0 sentldo primeiro nao e este.
Mas isso 11lC mostra para que Iado ele deriva.
SR. X: - Pode I' .. (,envar, evulen/emente, pode derivar.

condllziram a este prilllell'tl
(;enese, depois a tenc{(?J1cill

Mas isso mostro., em todo caso, que nada nos permite identi-
Ile;}r este dabar com 0 emprego - efetivamente problematico, admi-
1:l1I10S,ja que a gente esta bastante empenhado nisto - do logr;;s
110 texto grcgo de Sao Joao.

SR. X: Em t~do caso, lima coisa e certa, e preCiso excluir
() :,elliido platolliallo de logos pOl' ele estar totalmente ausente em
Ilitlu 0 //luis.

Mas n,lo ~ a iSlO que eu visava ..

SR. X: - De qualquer maneira, nao se deve traduzir pOl' !ill-
},'lIagem.

No que tange a este logos af, nao se deve deixar de lade a
il1flexao que 0 verbum latina fomece. Podemos fazer dele algo de
(otalmcnte difcrente da razao das coisas, isto e, este jogo da ausen-
t'ia e da prcsenc;a que ja fomece seu contexto ao fiat. Pois, afinal,
() fiat se faz num fundo de nao feito que the e anterior. Em outros
lnmos, creio nao ser impensavel que ate mesmo 0 fiat, a mai!>
original fala criadora, seja segundo.

SR. X: - E. Mas eu diria que a gente se coloca aqui 110

in!cio da orc/em historica temporal, e que nao se vai mais altJ/lI,
como 0 senhor esta insinuando. ,

Dizer, em sc tratando da fala. 110 principio, in principio, tem
Lilli c;}rater de miragem.

SR. X: - Nilo estou elltelldelldo direito 0 que 0 senhor es!r/
di.~elldo agora.

Cma vez que as coisas esUio estruturadas numa certa intuic;ao
imhl'infJria, elas parecem estar af dcsde semprc, mas trata-sc de UI1l~l

mir:1i.:('111.hem entendido. A sua objec;ao consiste em dizcr que h:'i
unw rc!roac;iio deste mundo constitufdo. num modelo ou num arquc-
tipo que 0 constituiria. Mas de modo algum sc trata for90samcnte
do arouctipo. A rctroru;ao nUI11 arquetipo quc seria uma conden-
~~Ir;ao ~e acha totalmcnte excluida daquilo que lhes cnsino. 0 logos
platoniano. as ideias etemas, nao e isso.
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SR. X; - Eu sempre em d']'
como sendo esta i_en 1 mguagem, em oposiriio cl fala

Cone.ensarao, esta essencia de tudo 0 que . '
eXlstl',

:E um outro sentido da
lando fazer-Ihes en tender. palavra /inguagem que eu estava tell-

Trata-se de uma seqiiencia de ausencias ed' ."
melhor, da presenf'l1 sob' f I d " e pI eSl:nr;as, Oll

• :r' Ie une 0 e ausenCIa d' ,.
lUlda pelo fato de u' " ' a ausenCla consti·
'.. ' " . 111<1pI esenc;:a poder existir. N i'i h'" ",' '.

1C,l!. So ha auscncia s' 0 ' J . " 0 cl c1usencld no(; Scn lOr sugenr q d h
senc;:a ali ondc nao hi P h ue po e aver Ullla pre-

. ". ' . ropon 0 que se situ> I!Jrll1c/P/o "na medida enl q I' e a pa aVra no ill
, ue e a cna a oposif'aosc da contradir'ao origin I t :r , 0 contraste. Trata-

:r' a en re 0 a e 0 1.

SR. X; - Entao, no que sera que ela se opoe d fala?
Ela the fomcce sua condic;:ao radica!.

SR. X' - t: m'/s' e h
, • ,Lo U ac 0 que 0 I I .

cond/rao lanto POl' fala ,sen WI' poe. e des/gnar esla
mais a/em deSla op , .' _como POI' Ilnguagem, pois isso se acha Itio

. oSlrao.

:E cxato. Mas ai e que esta 0 .
E desta especic de paIavI'a qU,e eu Ihes qucro IIldicar.

. ,mestra se e que se d d' .q LIe se trata c n 10 do" po e IZcr IStO, " reglstro do dabar q 'd 'orIentac;:ao Icgalista. ' ue e, e certa forma, a

o senhor vai tornar a I
' COnsu tar Genesius voltando para casa,

SR. X; - Mas estudei estes te t t d '
de Guideau que reune to i x os 0 os. Ha um grande arti!io

'd e.os os textos poss/I'eis - .sentI o. Acho que ele' . , e nao Val nestee mazs nuanrado do q G .
a que 0 senhor estti dizendo . 'd' ue cnesllIs, que indica

- InSI IOS0.,.

Que 0 ~/abar possa chegar ate em' 'd
ponto ele se desvia. rnSI iatus est mostra ate que

SR. X: - E ele pod d ., e eSVtar-se assim f.IeI' conversa fiada. ,como ala pode vir {/

Rev. P. BEIRNAERT' _ E .
fala, parole em frances _ ~Ie f I ; Imesma ~Olsa com a palavra

a a, a a, ou seja, ele nao faz nad,!.

SR. X: 0 senhor tem a/ /1m texto, Isaias, cinquenta e cinco,
(/ fu!<! de Deus desce solHI: a terra, e torna a subir como ferliLi-
::'lI'/uru''''. L a faLa criadora, e mio a faLa insidiosa, e isso corrl:,\-
punde uu arameano Il1CITImra, um pouco subszanlificado, trata~se del
lula ceI,.,.cgada de vitaLidade.

o sCl1hor acha que seja estc 0 sentido do arameano memmru'?
o senllor acha que hci nt:sta fala 0 mais minimo compromisso COllI
.1 vida? Nos estamos aqui no nivel do instinto de morte.

SR. X; - [sto provem desla tendencia a ten tar entender 0

(JlII! exisle como intermediario entre aquele que fala e 0 que ele
:lrodliZ. kso deve ter uma certa consistencia, e e 0 in/cio, pOl'

assim diz.er, de lima tendencia especulaliva no pCllSamento hebraico:

o que, 0 dabar?

SR. X: - 0 memmra.

o senhor acha?

SR. X: - Sim, e a tradira6 rabinica.

Rev. P. BEIRNAERT: - Em que epoca aparece 0 memmra?

SR. X: - Deve ser do seculo Ill.

Burnett, no artigo de que estou falando, poe em destaquc, pOl'

intcrmedio dc convergencias de tudo quanto e tipo, que Sao 1030
pcnsava cm arameano.

o que 0 senhor chama de tradic;:ao rabinica e sua inflexao
gnostic:!.

SR. X: - E, eta evidentemente dd cancha ao pensamento
gnosrico, mas eLa, em si mesma, nao 0 e. Trata-se essencialmente
de Uln pensamenlo legalista que tenla codificar tudo.

o senhor nao acha que 0 dabar esta mais perto disto?

SR. X: - Nao, 0 memmra.



Nao Ihes dou u
forme ao . m curso ex cathedra. N- creionosso obJeto a Iin ao que seja COli-
algo de apodictico, qu~ voce~u~ge~l e a fala, eu lhes trnzer aqui
no. baIso, Clura. na mcdid'l em e~ am ,~penas de anotar e meter
:nalS Iinguagcm nos ' que as COIsas vao indo h't c'ld', nossos bolsos ela incl . ' , , d vcz
n~sso cerebra, 0 que nao fa ' " ' USlve extravasa POl' sabre
por 0 Ien<;:opor cima. z mUltd dlferen~a - scmpre se pod\.:

Se par detras deste discurso h
de ser a de VOces OUver Ul11a faIa verdad"I'ra I". , meus ouvintes, tanto ~. , 1<1a mlI1ha, quanto e ate mais do quc

Pedi-Jhc~, da ultima .elas se " vez, que me flzessem .~ an~ncJavam UI11tanto parcas I' pelguntas, E como
c que voces compreendem ' t ' p.opus-Ihes um tema - como
fala d IS 0 que dlz rcspc't . I'e a qual estou tentando . .loa II1gungcll1 e .'1

das formuIaraIl1-se, e 0 fato d' a~roxlmar-me? Nisto, objec;6cs vali~
cxplica~ao, c de tercm pod'd e. e as ~c terem dctido no deeurso cia
C' t f I 0 lI1cluslve engend '~r a Con usao, nao teve nenhu .' rar, par vezes, uma
dlze' . I III Cdrater dcscne . ' d

I simp csmente que a 'I' ,. olaJa' or. IS10 quer
C .,' ana Ise esta ern Curs

oT.no a conferencl'a qu d' 0,, , e ~ pode 'dtlca de tudo 0 que esta encet d 1 ser tl a Como a ponta dialc-
ll1Cs hojc, outra vez se vo'ee: ~,pe 0 trabalho deste ano. pcrpUflto-
pedir-Ihes hoje, out;'a vez em perg.untas a me fazer. T;~no a
nesta Zona ionorada que '_ q1d1ese arrrsquem neste dcseonhecido
, I' . b , nao evemos nu . I' ,<lna Itlca, pois trata-se d . _ nca 0 vlclar na expcricncia

AI e nossa pasl~ao de ' ,.
guns dizem que, no que diz res . prIl~clplO, .

sou eu que construo que Ih pelto a fdzer tcorra analftie'l
I ' , es proponho . h ' ,a se van com isso Is _ mll1 a construc;ao, e voces
.. " . so, nao quero Com' '
dl qU~1Jplca c pIatoniana quant' '1 lespelto a csta ordem
restnc;:6es, assim como com ' 0 ~ qua, como sabem, tenho l11uitas
, 'f respclto a esta fala' ,dl para ornecer-nos a COle o' , d pnmordlaI que est:'i
d, t d 'I' benCIa 0 simb61ico t 'c er c conceber no 'd ' es al110s na posi~ao

Nao pensaIllos' senti 0 pleno da palavra.
, , nem sequer pOl' .

cscrit? Como fazia notar 0 Sr L tl~ ll1stante, ,que tudo ja estcj:J
havena coisa aIguma se - h' e e vre-Pontahs outro dia nno

nao ouvesse su jeito f· I "que, para que haja algo d '. cl ante. E e pOl' istof: . - e novo, e precISo que . ,.nesta pOsh;ao que cstamos ~. a 19norancla exista.
no sentido pleno Qllnnd 'be e pOl' ISSOque temos de eonccber

d ., 0 sa em os algo . , - '
l1a a, ,,Ja nao concebemos mais

Quem toma a palavra? 0 Sf. Marchant que tem cara de eS!<ll
. L'ndu visitado pdo espirito?,

SR. MARCHANT: - G espl1'lto que me esta visitando neslC
lIIomenlO 17Ie levaria mais a protestar. Que beneficio lucrariamos
fazelldo {Jaglllllas?

Pode scr que haja algllma viragem de meu discurso, na minha
ultima cl)llfcr~ncia, que Ihes tenha parecido por demais abrupta,
.:squivada, abrcviada, olvidada, e que os impe<;:a de efctuar 0 enca-
deamento.

SR. MARCHANT: - E num nivel muito mais elevado, se e
qlle posso dizer isto, que faro minha pergunta. Guvimos aqui, dll-
rante l/lll cuto 1Ilimero de meses, um seminario do qual cada Wi!

lirou 0 ql/e pode. 5e fizermos pergllntas, teremas sempre tendellcia
LI preferir isso a coisas de WI! nivel mais s6lido, se e que se pode
di:.er islO, com wdo 0 que cOlnporta de ruim.·

Estas coisas san feitas para irem dar na pnitiea, e nuo sc
esque~a de que esta se acha absolutamentc conceitualizada.

SR. VALABREGA: - Tenho lima pergunta acerca de slla
conferellcia. G senhor falou da triangularidade, que [Jode ser 011 n{IO
reconhecida pela maqllina cibemelica. Entao, sera qlle esta nOfaa
pertencl.' a ordem imagillaria ou a ordem simb61ica? lei qlle n senhor
faloll 0Rora hci POIiCO da ignorallcia, pellsei em Nicolall de eliSa,
(Iue na primeira parte da Douta Ignorancia, faz uma analise formal
da nOf(IO de triangularidade, e a vincula, ao que me parece, ao
simbolo.

o senhor esta fazendo alusao ao que eu disse com respeito as
dificuldadcs especiaisque existern em formalizar, no sentido simb6-
lico do termo, determinadas Gestalten, E nao foi 0 triangul0 quc
tomei como exempIo, mas sim 0 redondo, 0 que nao e a mesm:l
coisa.

SR. VALABREGA: - No que disse, fiz all/sao ao fato de
(/ maquina cibernetica poder reconhecer Oll nao, segundo sua po-
sic:iio no eSfJac:o. lilna forma. 5lirgili-me, entao, llI11a confusiio e
tamhem a oulros - nao sabfamos mais se, para 0 sen!zor, a circu-
laridade ou a triangularidade pertenciam, nestas experiencias. il
ordem do simb61ico ou do imaginario,



Tudo 0 que e intui<;:i:lo esta muito mais perto do i1l1agiIHIrill
do que do si1l1b61ico. Eli1l1inar tao radical mente quanto possivel ()
elemcntos intuitivos eUIna preocupa<;:ao deveras atual do pensa
,mcnto matematico, 0 clemen to intuitivo e considerado Como UIlI,I
impureza no desenvolvimento da simb6lica matematica. 0 que nelll
pOl' isto quer dizer que os matem<'iticos considerem que a partida
esteja resolvida. Alguns considerum a intui<;:ao Como ineliminavel.
No entanto, persiste uma aspira9ao a reduzir tudo a uma axiom~
ticu.

No que tange a maquina, creio que ela nao pode resolver a
LJuestao, claro. Mas observem 0 que Ocorre cad a vez que procura
IllOS pOl' uma maquina em estado de reconhecer a boa forma apcsar
lk todas as aberra<;:6es da perspectiva. Para n6s, no intuitivo, nil
imagina<;:ao, reconhecer a boa fonna e dado peIa teoria gestaItist:1
como sendo 0 mais simples. Na maq'uina, nunca produzimos lllll

efcito baseado ,numa simplicidadc semelhante _ e semprc pOl' inter
mcdio da mais extrema, da mais artificial composi<;:ao, pOl' intermc-
dio de LIma varredura pontual do espa<;:o, urn scanning, CpOI'
intermedio de fOrmulas por conseguinte muito complicadas, que Se
rccomp6e 0 que se poderia denominar a sensibilidade da maguinil
a urna forma particular. Em outros termos, as boas fonnas nao
I'ornecem a maquina as formulas mais simples. 0 que ja indica
suficientemente na experiencia a oposi<;:i:lo do imaginario e do silll-
b6lico.

SR. VALABREGA: - Ell me jiz enfellder mal. 0 dt:baLI'
qlle 0 senhor est6 evocando, rejerenfe as origens das matematicas,
e/llre intllicionistas e nao intuicionistas, e decerto infercsscrnte, mas
Ii antigo, e c lateral com relarao c't pergllnta qlle estou jazendo,
(jlle fem a ver com a nOf'iio e mlo com a percepf'clo de /1m trilin-
gulo ou de um redondo. E ao acabamento existente na pr6pria no-
\'cio de triangularidade, por exemplo, que visa.

Poder-se-ia retomar 0 texto ao qual 0 senhor estava aludin.
do. Rcli este ano uma parte dele aeerca dQs maximos e millimos,
porclll nao Jembro mais direito como Nicolau de Cuso abOrdll
a qucstao do lri~llgulo. Crcio que para ele 0 tri~ngulo c bem
Illais 0 tcrnario do que 0 trj{ingulo.

SR. VALABREGA: - Nao estou-me referilldo especiallilel/-
fe a ele, 0 qlle parece e qlle a norclo de triangularidade, seiuIII

Posi~8es intuicionistas au nao intuicionistas dos ma·
(ItlC/is forem as coisa a nao se1' simb6lica.(('f/uiticos, nao pode s,e1' out1'a

, ina ciberneticaSR VALABREGA: - Neste caso, a maqu_ '.
. . I 'd d que ela nao faz. FOI palrlereria reconhece1' esta trlangu an a e, 0 _ dize1' que °

i~'lo que 0 senho1' teve, ao que ~a1'ec~, ,~ropensao Q ,

:. 10 era de fato da o1'dem llnagznana.Irtangu

Dc J'cito nenhum. . f
' . a reconhera e preciso confenr a este ate um

Que a maqum '>". . d I 0 senhor
scntido mais ?roblermitico. Esta t~tan;t:r~d:~~rut:raqudaa rmiquina.
csta falando e, de certa forma" .p p como tal Se temos

' t' do que a maqumu surge .
t aqutlo a par Ir d' :E a partir de uma sucessao
I) I e:\isle aloo que vem epors. _

e ,. '" 'nde endencia dos 0 e dos 1, a gera<;:ao
que pode estabelecer-se alp " I diquei-lhes que 0

' . d ota<;:6es presen<;:a-ausenCla. n
~imboltca, .as con I' o' mporta sempre tres colunas. Ern
produlO loglco, a soma obrca'lco outra 0 e 1 VaG dar 0..o e 1 vaG dar e numa ,
dada margem, 'dade e essencial a estrutura da ma-
Em outros termos, a tern.an . 'd de do que de triangulari-' E chro gosto mars de ternan aqUina.', L , •

dade, que se presta a uma Imagem. .

. A' - Eu nao estava jalando de ternarulade,
SR. VALABREG . d d ,.6 rio triangu-

mas sim d~ triangl~laridal d~'i ~u ;~t~~;a:;l~~;, ~ ';0PdaP ternaridade.10, da lIorao de tnangu a1'u a e

o senhor esta querendo dizer 0 triangulo como forma?

esta norao pe1'tenceR VALABREGA: - Se, como penso, "
S . d nao se pode constrllll

Q ordem simb6lica, nao se enten e ::01' quet rna do trilingulo.
uma maquina cibernetica que recon efa a 0,. . ,

, n·ledl·da em que e da ordem unagl-Muito exatamente, e na
n~ria.

nao e da ordem simb6lica,SR. VALABREGA: - Entao,

d . t a minima na maquina.£ a fUIl(;ao 3 que e verda erramen e

GUET' - E. Poder-se-ia generalizar um pouco ~
SR. pRerIgllntar 'se Q. maquina pode 1'econhecer, numa outra ma-questao,



quina, uma determinada relarao te "
ela reconhera 0 trl" I mana. A resposta e sim. 'Jilt'" angu 0 em todos 'G
!alvez nao seJ'a uma qu 't -, os casos, isto, a meues ao Impossiv I ' / veri
solvida. A1as 0 triimgul ' e, {JIlJ(, a que nao esteja rt'

I ' 0 e, na ordon das f '
(.(IG 0 - nao lui tricinolll ormas, multo simboli.

,0 0 na natureza.
SR. VALABREGA- _

• > • ' Se 0 problema fosse ' , I'pi eCISO SUpor que a t I d _ lIlS0 llvel sa/II
. a a norao de triang I ./ I - 'leJrame/lte da onlem s' b'I' u anG aG e /lao fosse in-

1m 0 ICU mas lamb!: d' m a ordem imagindria.

SR. VALABREGA' S'
I'/aborados, vai-se el't'II' e'n' e dS~_ houver conceitos concretO.I·

. •. • COntra 'Irao
ricas. Em aXiomatic'l p . com as pesquisas axiomci-

c, arece que se est' l" '
CI"t'!os de inlUirao pelo a e mUflando conceitos con.

, menos em grande tI"{;'suilio e alouns {II's" par e, resta apenas UI1l
, 0 Jeram que nao' ~ .(jllestao, resta nada. 1:.rLste ai WlJa

o scnhor csta guercndo d' .
granoe quanto se queira. lzer que eXlste uma margelll tJ()o problema permanecc aberto, ~

SR, VALABREGA: - E,no sentid ' >

11/0 es!al'{l dizendo que 0 t." I _ 0 em qlle 0 st:nhor mes-
, I tang" 0 nao existe
e, elltaO, esta intuirao? N - , ,. na natureza. 0 que

_ '" . ao e um concelto co ..
UI\"CW a partir de form as .'.t r-, nu eto, lima clabo-

exiS emes.c Ulna norao ,5 .I" b'I'
y' ,~ 1171 U ICO.

- Nas pesquisus axiOlna'tl'C'I""J recenles, 1II71
simb6/ico, porque um trianglilo 'e uma detcr-

SR, RIGUET:
tmillglllo e algo de
i/lllW(/a relar;ao,

E. Pode-se rcduzl'r 0 t ' A Inangu 0 a um,'l d t 'c ernllnaoa rela~;1o,
SR, RIGUET: U l71a nOf{IO de I'ne'"I A • •I"I'{as. 1(, encw entre pontos e

Por conseguintc, 110 f' I d
111 a as contas isso d(,ol1heeido pcla maguina? ' eve pader scr re-

SR. RIGUET' - D ' .. , ' . eve. !'vIas e preClSO tIefinir muito
I!IClI!e qual e 0 universo de totlas ' f . exatci-'
derur, E dentre estas I as 0/ mas que, podemos consi-

, , 0 senior pede a maq ,
l/lnCl forma bem determinada. ' Ullla CJue reconhe{,'CI

E a partir de uma redu~ao simb61ica ja efetuada das formas,
na pratica, ja efetuada a partir do trabalho da maquina, que se
p~de a rmiquina 'concreta, real, que opere.

SR. RIGUET: - E uma descrifao da relafao que 0 ,senhor
:mpoe a esta relafao. incidente de tel' um determinado numero de
propriedades sem, no entanto, enumera-las. Trata-se de uma des-
crifaO nao enumerativa, porque 0 senhor nao faz a lista de todas
as retas, de !Odos os pontos que considera, mas sim a lista de
!Odos os pontos, retas, etc., que estao na nalureza. E ai que 0 ima-
g.'nario se introduz,

SR. MARCHANT: - Onde e que 0 senhor coloca este con-
ceito, em que ambito?

SR. RIGUET: - Nao serve para grandes coisas .Ie 0 senhor
mlo 0 coloear no contexto de uma axiomatica determinada. Fa-
lei-lhes da illcidencia sobre a reta, mas hd outras maneiras de axio-
JIlatizar a geometria elemental'.

O. MANNONI: - Pode-se constltutr, efetivamente, v trian-
gulo de maneira esquemalica e inclusive sem saber que .Ie esta fa-
lando de um triangulo. Como e que se pode estar segura que 0
tricingulo que .Ie esta desenhando seja um triangulor EXlste (./1 um
problema que diz respeito a relafao entre 0 simb6lico e 0 imagi-
)1clrio, e que e muito obscuro.

E. Tomado em sentido contrcirio, se e que posso dizer isto.

O. MANNONI: - E, ao avesso.

SR. RIGUET: - Quando 0 senhor raciocina a partir do
lrirlngulo desellhado na folha de papel, 0 senhor aCllmula um de-
rerminado Ill/mero de proprietlades que .tem sell correspondente
/Ill/n modelo axio'matico' que 0 senhor esta considerando.

O. MANNONI: - Entao, 0 senhor esta fatando duas lin-
gllas que .Ie traduzem.
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Entao, a imaginario jci e linguagem: jti eO. MANNONI:
:simb6lico.

. A linguagem cncarnada numa l'
dIsto nao temos nem duvida de' mgua hum~na e constltuida,
todas uma determinada . I ' _ Imagens cscolhldas, as quais te:n

Ie a~ao com a existe' . d
mano, com um setor bastante t' d nCla ~lva 0 scr hu-
com a imagm do scmclhante e~~~~to c s.~a :cal~dade biol6gica,
lastro dc qualqucr lingu' . expcnencla unagimiria e 0
. a con creta e da n e f .
mtcrcfunbio verbal daq 'I ' 1 sma clta de qualqucr

, III 0 que faz del r
_ no scntido mais chao e ma' a uma mguagem human a
t'd d lS comum da palavra h
l' 0 e hI/man em ingles. umano, no sen-

£:: justamente nisto que ela ode scr '
gresso da realizar,:ao do .. p um obstaculo ao pro-SUJClto na 'Ordem sin b T .
pum se manifcsta de mil ma . A' • 1 0 lca, cUJa fun~ao, I nelraS na Vida hu 1 f-tave em termos de . ,. I lana, un~ao cono-

E ", ,pI~sen~a e ausenCla, de scr e nao-se
. ~ Justdmentc msto quc sem re t' . r.

reSlsrencra que se op6e a . t't . _p cmos ~e hdar com alguma
bio simb6lico Somos sCl'elsesI Ulr,:aoddO tcxto mtcgral do intercu11l-

, . encarna os e pe
yes de algum intermedia' . .,.' nsamos sempre alra-
tl no Imagll1ano que det' .1a a mcdiar,:ao simb6lic E em, estaca, cmbrl1-
lerrompida. a. sta se acha perpetuamente picada, in-

O. MANNON I . 0_ . - que me incomoda ' }
sarao de que esta dupll' _. ., . e que ten 10 a sell-carao lInaglllana - f'
em pedacinhos mas que ela e r nao Ica apenas picando,
g:>.m simb6lica, e que a tin uao a Imento i~dispensavel da lingull-
deste alimento vem a s g ge;n,. se estlver totalmente, privada

, er a maqUln ' .mais humano. a, au se/a, algo que nao e

Nada de sentimentos. Nao va dizcr u ,.,
c que atravanca nossa cxistenc' N- 'd' e a maquma e bem mil
quina e apenas a sucessa d la. ao e lstO que se trata. Anla-
a questao de saber se e~a ? 1equenos 0 e de pequenos 1, e alias
de todo resolvida ela _e u~lana ou nao esta evidentemcnte

h
- nao 0 e S6 que t t dumano, no sentido ., ra a-se e saber se 0

mano. em que 0 senhor 0 entende, e assim tao hu-

O. MANNONI: - Trata-se de wna questiio muito grave.

Puxa a - d ' .', no~ao e humanismo sob -
seminurio, parece-me sufic'e t' re a qual nao vou-lhe darI n emente carregada, apesentada de

hist6ria para que possamos consideni-Ia como uma posi~3oo parti-
cular, realizada n~m set or absolutamente localizado do que conti-
IluUlI111S,ill1prudentementc, a denominar a humanidade. E n300 ha
pOl' qu~ surpreendermo-nos diante do fato de a ordem simb6li-
C;,i scr absoiutamente irredutivel ao que se denomina comumente
a c\pcrii:ncia humana. 0 senhor me' diz que nada existiria se nao
~c cncarnassc nesta imagi.na~3oo. Nao duvidamos, mas sera que as
raiZl::s todas estaO ai? Nada nos permite dize-Io. Nao s6 a dedu.;
~ao cmpirica dos numeros inteiros n300 esta feita, como parece ate

(kmol1strado que ela n5.o 0 possa ser.

You tentar concentrar est as considera~6es todas no esquemi-

nha rcsumidor que ja lhes apresentei,
No inicio do terceiro capitulo de Alem do principia do pra-

:..t:r, Freud explica as etapas do progresso da analise. Texto lumi-
noSO, do qual voces todos deveriam ter a c6pia no bolso, para que
rudcssem a todo instante, referir-se a ele.

Primciro, diz ele, tinhamos visado a resolu~ao do sintoma for-
neccndo sua significa~3oo. Obtcve-se algumas luzes e ate mesmo
alguns deitos mediante este procedimento.

Rcv. P. BEIRNAERT: - Par que?

o que Ihes ensino e apenas a expressao da condi~ao gra~as
a qual aquilo que diz Freud e possivel. Por que? pergunta 0 se-
nhor. Porque 0 sintoma e em si mesmo, e de ponta a ponta, sig-
nificar,:ao, ou seja, verdade, verdade posta em forma. Ele se dis ...
lingue do indicio natural pelo seguinte - ele ja esta estruturado
em tcrmos de significado e significante, com 0 que isto comporta,
ou seja, 0 jogo de significante. No pr6prio interior do dado con-
creto do sintoma ja existe precipita~ao num material significante.

() sintoma e 0 avesso dtt um discurso.

Rev. P. BEIRNAERT: - Mas como e que a comunicar
iio

illlediata ao doente e eficaz?

A comunica~aoda significa~ao ao doente 0 faz sarar na me-
dida em que ela acarreta no doente a Uberzeugung, ou seja, a con-
\'ic~ao. 0 sujeito integra, noconjunto das significa~6es que ele ja



admitiu, a explica<;ao que 0 sCl:lhor Ihe da, e pode nao ser sell)
efelto, de maneira pantual, na analise selvagem. Mas esta longe dL:
SL:r geraI.

Eis porque passamos a segunda etapa, em que e reconhecida
a _ necessidade de integra<;ao no im;lginario. E preciso que surja.
nao apclWS a compreensao d;l significa<;ao, mas a reminisccncia
propriamcnte falando, ou scja,' a passagcm para 0 imagin,irio.
o doente tem de reintegrar neste continuo imaginario que sc
dC!lOmllla 0 eu, tem de reconhecer como sendo dele, tem de inte-
gral' cm sua biogr,lfia, a seqli2neia das significa<;6es que e1e estava
desconhccendo. Estou, pOl' enquanto, scguindo 0 terceiro capitulo
dos Essa/s de psychanalysel;9.

. Tcrc<;ira ctapa - a gente se da conta de que nao basta, ist,.)
e, que bel. l.ll11a increi;l propria aguilo que ja sc adpl cstruturetdl)
11\1IIllagJllW 10.

G principal, no decurso destes esfor90s, continua 0 texto, aca-
ha recaindo frente as resisteneias do paeiente. A arte e a"om
deseobrir 0 mais depres.m possivel essas resistencias trlostrci-fa: (10

doente, e move-fo atraves da influeneia hwnana, l~va-lo a abWl-
donar es:as resis/encias. ( ... ) A passagelll a eonsciencia, 0 tornar-
se conSClente do ineonsciente, mesmo por este eaminho, nao e Iyel/l-
pre. eompletall7ente atingivel. Esta rccorda<;ao tocla talvez nao seja
estrltamente 0 essencial, se nao se obtiver ao mesmo tempo Uber-
zeugung, a convicr;;ao.

. E precise ler 0 texto como 0 estou lendo, OU seja, em alem'lo.
pOlS 0 tc~to frances - isso vem da arte do tradutor _ tern lUll

aspecto c1l1zento, empoeirado, que oculta a violencia do relevo do
que Freud esta trazendo.

• Freud. insiste no seguinte - apos a redu<;iio das resistencius,
h: um resldu~ _que tal.vez seja 0 essencial. Ele introduz aq"ui a po-
<; ? de .repetl<;ao, W/ederhofung. EJa vem essencialmente do se-
gUJll~e, diZ. ele, - para. 0 lado do que esta recalcaclo, para 0 lado
do mconsclente, nao ha resistencia alguma, ha apcnas tendencia
a repet! r-sc.

E nest: .mcsl11O texto qucFreud salienta a originalidade de
S~la nova toplca. A mew COl1ota<;ao qualitativa inconsciente/cons-
clc~lte na~ e essencial aqui. A linha de clivagem nao passa' entre
o 1l1COn;CIente e 0 consciente, mas sim entre, pOl' um Jado, algo
que esta recalcado e so tende a repetir-se, ou seja, a fala que

II\~iste, csta modula<;ao inconsciente de que Ihes falo, e, por outro
I"uo al<'o gue constitui um obstaculo a isto, e que esti organiza-, '" (

do de outra maneira, isto C, 0 eu. Se lerem este tcxto a luz d:ls
Ilo~oes para as quais penso que os adestrei, verao que 0 eu cst,i
,'slritalllcnte situado como sendo da ordem do imaginario. E Freud
salicnta que qualquer resistencia, como tal, provem desta ordem.

Antes de deixa-los, e ja que e precise pontuar, colocar um
ponto final que lbes sirva de tabu a de orienta<;ao, retomarei os
quatro polos que, mais de uma vez, inscrevi no quadro.

COIllC<;Opor A, que e 0 Outro radical, 0 da oitava ou nona
hip6tese de Parmenides, que e igualmente 0 polo real da rela<;ao
subjctiva, c aquilo a que Freud vincula a rela<;ao ao instinto de
l11orte.

Dcpois, voces tem aqui 111, 0 eu, e a, 0 outro que nao e
outro coisa nenhuma, ja que ele e essencialmente acoplado com 0

eu, I1UI1l<lrda<;ao sempre reflexiva, intercambiavel - 0 ego e sem-
I n; um after-ego.

Voces tem aqui S, que e ao mesmo tempo 0 sujeito, 0 sim-
halo, c talllbcm 0 Es. A realiza<;ao simbolica do sujeito, que 6
selllprc cria<;ao simbOlica, e a rela<;ao que vai de A a S. Ela e
subjacentc, inconsciente, essencial a qualquer situa<;ao subjetiva.

Esta csquematiza<;ao nao parte de urn sujeito isolado e abso-
Iuto. Tudo esui ligado a ordem simboiica, desde 0 momenta em
que houve homens no mundo e que eles falaram. E 0 que se trans-
mite e tenele a se constituir e uma imensa mensagem na qual 0 real
I(ldo e, pouco a pouco" retransposto, recriado, refeito. A simbo-
liza~ao do real tende a ser equivalente ao universo, e os sujeitos
ncla ,nao passalll de retransmissores, de suportes. 0 que efetuamos
dentro (listo e um corte no nivel de um destes' acoplamentos.

Nada se compreende se nao for a partir disto, que lhes e re-
e rdado e ensinado na obra inteira de Freud. Tomem 0 esquema
do aparelho psiquico, que figura nestes pequenos man-uscritos que
Freucl enviav;l a Fliess, e tambem no fim da Cieneia dos sonhos.27

1'(:Jer-se-ia erer que elc apenas tentava formalizar dentro daquilo
que se poderia denominar a simbolica cia cientismo - nao se
trata absolutamente disto. 0 ponto agudo daquilo que Freud intro-
duz, a idcia que nao se acha em nenhuma outra parte, e sobre a
qllal clc insiste, pr~ncipalmente no capitulo VII, e que ha, verda-
deiramentc, oposi<;ao entre a fun~ao consciente e a fun<;ao incolls-



ciente. Este ponto de partida - quer estcja justificado ou n50
~~uco. importa, estamos por ora comentando Freud _ Ihe parec~
l:ssenclal para expIlcar 0 q~e de concreto ocorre Com os sujeitos
co~n .os quais ele tem de Itdar, para entender as setores da vida
p:lqUlca. 0 que ?corre no nivel do puro consciente, no nivel do
~Oltex onde se sltua 0 reflexo do mundo que e 0 consciente e
lInedtatamente apagado como tal, nao deixa rastro. Os rastros o;or-
rem alhures.

Foi dal' que t' ., .par Jram l11umeras absurdldades, alime,ntadas
p~r e_ste tenno de profundidade, que Freud teria podido evitar e que
fo.l. t~o ma} empregado. Isto quer dizer que, no final das contas, 0

Sel VIVO so pode receb~r, s6 pode registrar aquilo que ele e feito
para receber - ou maIS exatamente" que suas fu'nc;6es sao feitas
bem mals para niio receber do que para receber. Ele nao V' ;-
o· " lh ' , . e, nao

uve 0 que nao e e utlI para Sua subsistencia bioI6gica. S6 que
0. ser huma~lO" este, vai para al6m do real que lhe e biologicament~
ndtural. E e al que comec;a 0 problema.

.T~das as n:aquinas animais estao estritanfente atarraxadas as
condlc;oes do melO .exterior .. Se elas variam; dizem que c na medi-
~.~ em que, e~te m~lO .ext:nor varia. Claro que 0 proprio da maio-
Iia das especles al1l~lalS e nao querer saber nada a respeito daquilo
que as p,erlurba - e melhor pifar. Alias, c por isso que elas pifam,
e _que nos. somos fortes. A inspirac;ao de Freud nao c mfstica. Ele
l1a.o acredlt~ que haja na vida poder l110rfogenico como tal. Para 0

~l:lIl11al,? tlpO, a forma, estao Iigad os a uma escolha no meio extc-
n.~r, aSSlln como 0 aves so e 0 dircito. Por que scra que Ocorrc algo
ulfcrente com 0 ser humano?

Ha suficientes experiencias de laborat6rio, par sinal extenuan-
res, que mostram que basta colocar Com uma certa tenacidadc 0

poIvo, ou qualq~er outro a~limal, diante do triiingulo, para que aca-
be por recon~ece-Io, ou se!a, por generalizar. E no plano do geml
que Se devena r~sponder a pergunta de Valabrega. Mas 0 que C
nov~ no homem e a fato de algo ja estar aberto 0 suficiente, imper-
~eptr:elm~nte, ~erturba~o na coaptac;ao imagimhia, para que a uli-
Itzac;ao slmboltca da Imagem possa inserir-se.

E p:e~iso Supor nele uma certa hiancia biol6gica, aquela que
. tento defmlr .quando lhes falo do estadio do espelho. A captac;ao
~ lotal do desc]o, da atenc;ao, ja pressup6e a falta. A faHa ja esta ai

quando falo do desejo do sujeito humano no que se refere a sua

illl~Jgelll, quando falo desta relac;ao imaginaria extremamente geral
que se denOI}lina narcisismo.

Os sujeitos vivos animais sao sensiveis a Imagem de seu tipo.
Ponto absolutamente essencial grac;as ao que a cria~aoviva toda
nao c uma imensa suruba. Mas 0 ser humano tem uma relac;ao es-
pecial para com a il11agem que lhe e propria - relac;ao de hiancia,
Lit: ten suo alienante. E ai que se insere a possibilidade da ordem
Lla presen<;:a e da ausencia, ou seja, da ordcm simb6lica. A tensao
,'ntrt: 0 simb6Iico C 0 real est a ai subjacente. Ela e substancial, se
l'unsentirem em dar ao termo substancia seu sentido puramente
":limoI6gico. Trata-se de um lIpokei'menon.

Para todos os sujeitos humanos que existem, a relac;ao entre
A c S passara sempre pelo intermedio destes substratos imagina-
rios que SaD 0 eu e 0 outro e que constituem os alieerces imagi-
n<irios do objdo - A, m, a, S.

T entcmos fazcr um pouco de lantern a magica. Vamos cair
":111mecanica cha, que e a inimiga do hOl11em, imaginando quc,
110 ponto de intersec;ao entre a direc;ao simb6lica e a passagem
pdo imaginario, exista uma valvula triodo. Suponhamos que uma
..:orrcnte passe no circuito. Se houver vacuo, produzir-se-a do ca-
luLio ao <tnodo UIl1 bombardcamento eletronico, grac;as ao que, a
..:orrcnte passara. Alem do anodo e do catodo ha um terceiro odo,
transvcrsaL Voces podem iazer passar ai a corrente positivando, de
maneira que os eletrons ~ejam conduzidos ao ,anodo, au bem, nega-
livando, dctcndo dechofre 0 processo - 0 que emana do negati-
\0 sc cncontra repelido pelo negativo que voces interp6em.

Trata-se simplesmente de uma nova ilustra<;:ao da historia da
porta de que lhes falei, no outro dia. devido ao carateI' nao ho-
Illogeneo do auditorio. Digamos que se trata de uma porta de
porta, uma porta a segunda potencia, uma porta dentro da porta.
o imaginario acha-se assim em posic;ao de interromper, de piear,
de esc:.llldir 0 que passa ao nlvel do eircuito.

Notem que 0 que se passa entre A e Stem, em si meSI11O,
lIm c:miter conflitual. No melhor dos casos, 0 circuito se contraria,
cstaca, corta-sc, pica a si mesmo. Digo no melhor dos casos, por-
que 0 discurso universal e simb6lieo, ele vem de longe, nos nao
() inventamos. Nuo fomos n6s que inventamos 0 nao-ser, n6s
caimos num cantinho de nao-ser. E no que tange a transmissao do
illlaginario, tamb~m temos nosso quinhao, com todas as fornica-



c;aes de nossos pais, avos, e outras historias escandalosas que for-
necem 0 sal da psicanalise.

A partir de entao, as necessidades da linguagem e as da
comunica«ao inter-hul11ana sao [aeeis de entender. Voces cOllhecem
cstas mensagens que 0 sujeito emite sob uma forma que as· estru-
tura, as gramaticaliza, como vindas do outro, sob forma invertida.
Quando um sujeito diz para um outro III tis melt meslre ou III es
lIIinha nUllher, isso quer dizer exatamente 0 contn'irio. lsso passa
pOl' A e pOl' m, e volta em seguicla ao sujeito que e, de repente
Intronizado, pOl' isso, na perigosa e problematiea posi«ao de esposo,
ljU de discipulo. E dessa maneira que se expressam as falas fun-
damentais.

Pois bem, do que sera gue se trata no caso do sintoma, di-
zendo isto de outra maneira, no caso de. uma ncurose? Pudcral11
notal' que, no circuito, 0 eu esta verdadeirulJlentc separado do
sujeito pclo a minusculo, ou scju, pelo outro. E, no entanto, existe
uma liga«ao. Eu, sou eu70

, e voces, voces tambcm 0 sao. Entre os
dois, ha este dado estruturunte - os sujcitos sao encarnados. Efeti-
vamente, 0 gue se passa no nfvel dos sfmbolos passa-se em seres
vivos. 0 que esta em S passa, para revelar-se atraves do suporlc
corporal clo sujcito, passa atraves de uma realidade biologica que
estabelcee uma divisao entre a fun«iio imaginaria do vivente da
qual 0 eu e uma dus form as estruturaclas - ~l;lO temos tanto u~sim
do que nos gueixar -, e a fun«ao simbolica que elc c eapaz de
preencher c que the outorga uma posigi'io iminenle !'rente ao real.

. Dizer que ha neurose, dizer que 11a um reculcado, 0 qual
nunca existe sem retorno, e 0 mesmo que dizer que alga do dis-
curso que vai de A a S passa e ao mesmo tempo nao pnssa.

o que merece denominar-se resistenciu vern do fato de 0 eu
nao ser identico ao sujeito, e de ser cia natlireza do eu integrar-se
no cireuito imaginario que condiciona as interrupgoes do diseurso
fundamental. E esta resistencia que Freud poe em dcstaque quando
diz que toda resistencia prove~n da organizagRo clo cu. Porque <5na
medida em que e imaginario, e nao apenas na medida em que e
existeneia carnal, que, na analise, 0 eu csta na origem das inlerrup-
goes deste discurso que so pede para passar em atos, em falas, ern
Wiederholcn - e amesma coisa.

Quando lhes digo que a unica resistencia verdadeira na analise,
c a resistencia do analista, isso quer dizer que uma analise so <5
COl1cebivel na medida em que 0 a estiver apagado. Uma certa puri-

liC~!C;~IOsubjetiva deve cfetuar-se na analise - caso contrario, para
que cstas eem;nu.llas todas as quais nos entregamo~? ~, de ,ma-
lkira llUe se possa, durante todo 0 tempo da expenencla analltlca,
clmtumllr 0 polo a com 0 polo A.

o analista purticipa da natureza radical do Outro, dado que
ele C 0 que ha de mais dificilmcnte accssivel. Desde entao,.e. a
partir oeslC momento, 0 que parte do imaginari? do .eu do sUJelto
euncorda nao com este outro ao qual ele esta habltuado, e que
c: ~!penas' seu parceiro, aquele que e feito para entrar no seu jogo,
1J1~IS, justumente, com 0 Outro radical que lhe esta vedado. 0 quc
~c denomina transferencia se passa muito exatamcnte entre A e m,
Ila mcdidu em que a, representado pelo anulista, faz falta.

o que se trata, como Freud 0 diz de muneira admiravel neste
k\lO, C de uma Uberleg(inheit - que se traduz, neste caso, pOl'
.\II[1aioridade, mas desconfio de que haja ai jogo de palavras, como
,I prusseguimento 0 indi~a -, gragas a. qual a realidade que
aparece na situac;ao analftica e reconheclda Immel', sempre, als
::;jJiL'~dllllg - termo cspantoso - como a miragem de um deter-
lIlin~ldo passado olvidado. 0 termo Spiegel, espelho, esta ai. A par-
tir Jo momento em que nao existe mais a resistencia da fungao
illlaginaria do eu, 0 A e 0 m podem, de certa maneira, concord aI',

comunicar suficientemente para que se estabclega entre eles um
(l'flu isocronismo, uma certa positivagao simultanea com relac;ao a
11USS.lvalvula triodo. A fala fundamental que vai de A a S cn-
contra aqui uma vibra«ao harmonica, algo que, longe de interferir,
pl~rmite sua passagem. Pode-se ate dar a csta valvula triodo 0 ,seu
papd rcal, que c, freqUentemente, 0 de um ampliflcador, e dlztr
que 0 discurso fundamental, ate entao censurado - para empregar
u termo mais convcniente - se esclarece.

bte progrcsso se ektua pOl' intermedio do cfeito de tra.nsfe-
ICIl-:ia, a qual se passa alhures, nao ali onde se passa a tendenclU
Il'pctitiva. 0 que insiste, 0 que s6 est a pedindo para passar, p~ssa.-
~c entre A e S. A transferencia, esta, se passa entre mea. E e na
;lll'Jida em que 0 m vai, ao poucos, aprendendo, se e que se pode
dizer iSlO,' a p6r-se em concordancia com 0 dlscurso fun,damental,
que de' pode ser tratado da mesma maneira que 0 A e tratado,
(lU scja, ligado, pouco a pouco, ao S. •

Is to nao quer dizer que urn eu suposto autonomo venha
<I[loiar-se no eu do analista - como Loewenstein escreve num



tcxto que nao lhes lerei hoje, mas que eu tinha escolhido escrupu-
l~s~mente - e se tome um eu cada vez mais forte, integrador e
sablO._ Isto quer dizer, pelo contn'irio, que 0 eu se toma 0 que
de nao era, que ele chega ali no ponto em que 0 sujeito esta.

Mas nao crciam, nem por isto, que 0 eu se ache volatilizado
depois de uma analise - que ela seja did'atica ou terapeutica, naa
se sobe aos ceus, descncarnado e puro simbolo.
_ Qualq uer experiencia analitica e uma experiencia de significa-

c;a? Uma das grandes objec;6es que nos SaD contrapostas e a sc-
gUll~te - que catastrofe vai oearrer se se revelar ao sujeito sua
rcahdade, sua pulsao nuo-sei-das-quantas, sua vida homossexual?
Deus sabe quanto, neste caso, os moralistas tem a nos dizer. Trata-
sc, ~o entanto, de uma objcc;ao caduca e sem valor. Meslllo que
m!n~ltaI110S que se revcle ao sujeito alguma tendencia que tivesse
POdlclo permanecer afastada dele para semprc atravcs de sabe-sc
la que esforc;o, 0 que csta colocado em causa na analise nao e a
revelaC;ao, por n6s, ao sujeito de sua realidade. Com efeito, uma
ccrta conccPC;ao da analise das rcsistencias inscrevc-se bastante ncstc
registro. Porem a experiencia autentica da analise opoc-se, de forma
absoluta, a isto - 0 sujeito dcscobre pOl' intermedio da analise
sua verdade, ou seja, a significaC;ao que, em seu destino particular,
adquircm estes dados que the SaD pr6prios e que sc pode deno-
minar seu quinhao.

Os seres humanos nascem com disposic;6es de todos os tipos,
extremamente hetcrogeneas. Mas seja qual for 0 quinhiio fundamen-
tal, 0 quinhao biologico, 0 que a analise revela ao sujcito c a sua
significac;ao. Esta significaC;ao e funC;ao de uma dcterminada fala, que
e e que nao e fala do sujeito - esta fala ele ja a recebe prontinha
ele e seu ponto de passagem. Nao sei se se trata da palavra Illcstr,:
primitiva do Livro do Julgamento inscrita na tradiC;ao rabfnica.' Nao
olhamos assim tao longe, tcmos problemas mais limitados, mas ondc
os termos vocaC;ao e chamada tem todo 0 seu valor.

Se nao houvesse esta fala recebida pelo sujcito c que incidc no
plano simb6Jico, nao haveria nenhum conflito com 0 imagimirio, e
c?da qual seguiria, pura e simplesmente, sua inclinac;ao. A expericn-
Cta nos ·Illostra que nao e nada disto. Freud nunca renunciou a um
dualismo essencial como constituindo 0 sujeito. Isto nada significa
a nao ser estes recruzamentos~. Gostaria de dar prosseguimento a
cles.

o eu se inscrcve no imaginario. Tudo 0 que pcrtence ao eu se
inscrcve na~ tens6cs imaginarias, assim como 0 resto das tens6es
libidinais. Libido e eu estao do meslllo lado. 0 narcisismo e libidinal.
o eu n,io e uma patencia superior, nem um puro espfrito, nem uma
insUlncia aut6noma, nem uma esfera sem conflitos - como se ousa
cscrever - sobre a qual deverfamos apoiar-nos. Que historia e essa?
Saa que temos de exigir dos sujeitos quc tenham tendencias supe-
riores para a vcrdade? Que tcndencia transcendente a sUblimac;ao
l: essa? Freud a rcpu~ia, da, maneira mais formal, no A/em do prin-
cipia do pra::.er. Ele nao ve a mais minima tCl1d~l1cia para 0 pro-
gresso em nenhullla das manifestac;6es concretas e hist6ricas das fun-
~'oes humanas, e naquele que inventou nosso Jll~todo, isto tern hi
seu valor. Todas as form as da vida SaD igualmente espantosas, mi-
raculosas, nao h<i telllh':ncia cm direC;ao a formas superiores.

.f: aqui que vamos dar na ordem simb6lica, que nao e a ordcm
libidinal na qual se inscrevem tanto 0 eu como as pulsoes. Ela tende
para aICm do principio do prazer, fora dos limites da vida e e por
isto que Freud a identifica ao instinto de morte. Voces VaG reler 0

texlO. e verao se ele lhes parece digno de aprovaC;ao. A ordem sim-
b61ica c rejeitada da ordem libidinal, que inclui 0 ambito todo do
illlaginario, inclusive a estrutura do cu. E 0 instinto de morte C
apenas a mascara da ordem simb6lica, na medida cm Que - Freud
eserevc isto - ela e muda, ou seja, na medida em que ela nao est a
realizada. Enquanto 0 reconhecimento simbolico nao se estabelcceu,
por ddiniC;ao, a ordcm simb6lica e muda.

A ordcm sirnb6lica ao mesmo tempo nao-sendo e insistindo
para ser, eis a que visa Freud quando nos fala do instinto de morte
(01110 sendo 0 que h5, de mais fundamcl1tal - uma ordem simb6-
liea (Ill pleno pano, vindo, insistindo para ser realizada.



Le je n'est pas Ie moi. A queslao cia tradUl;:iio em portugues clas tl'<:'~
instilncias cia segunda topica frcudiana: ich, uber-:'cfl, e es, cuja traclUl;iio em
frances e moi, su~moi e 9a, ja foi abordada quando clas preccclcntes tradll-
~oes dos Seminarios de. Lacan. A proposta feita pOl' M. D. Jvlagno c accil:l
pOl' Detty Milan foi a de empregar os pronomes cia propr'a lingua para a
qual se estava traduzindo, ou seja, no caso do port ugucs, 0 ell, 0 SUpN-t:1I

e 0 isso. Segundo eles, nada justifica 0 emprego dos termos latinos de ii/.
ego e super-ego, introduzidos pela traduc;;io inglesa. Esta corrcc,:flo pareecu
ousada Ila cpoca porque ia contra os habitos adquir'dos, dado que, CI1l geral,
ns obras de Freud publicadas em portugues nao foram traduzidas a partir
do original, e sim da traduc;ao inglesa. Esta retificac;iio mostroll sa, no
entanto, vanguarclista, ja que ha atualmente nos proprios paises anglo-saxues
urn, mov:mento que contesta a oportunidacle da habitual traduc;fio latina dos
pronomes alemiies. Empregaremos, pois, 0 eu, 0 supereu e 0 isso.

Porem a traduc;fio deste Semintirio livro 1I teve de enfrentar um pro-
blema especifico quanto ao cmprego do pronome eu. A lingua franccsa
distingue entre os pronomes pessoais da primeira pessoa 0 je do moi. 0 jc
funciona estritamente como sujcito, enquanto que 0 moi pode ocupar todas
as func;i5es, inclusive. par vezes, a de sujeito. Lacan, neste seminario, vai
utilizar est a difereni;a na lingua francesa para distinguir 0 sujt:'to do incons-
ciente, que ele vai chamar de je, 0 sujcito POl' excelenc'a, aquele que
deve advir no lugar do isso na consagrada formula de Freud: Woes IVaI'
wll ich we~den, do moi, func;ao imaginaria. Para nao tcrmos de recorrer as
formas derivadas do eu, como 0 me, 0 mim, etc., 0 que implicar'a uma
nova revisao da traduc;ao das tres instilncias psiquicas, que niio se justifica.
tivemos de apelar para urn art:ffcio. Todas as vezes que tivermos em franc0s
o termo. moi, empregaremos a eu, articulando-:o sempre que poss:vel mCSInO
que 0 artigo nao esteja no texto frances. Ao passe que quando se tratar do je,
sujeito do inconsciente, empregaremos feu] sem arligo entre cOlchetes. mesmo
que haja artigo no texto original. Isto para indicar que se trata do sujcito
da pr.meira pessoa, a qual em portugues aparece em geral oculto. Escrevo,
dizemos, e nao eu escrevo, senaa quando queremos enfatizar. Eu entre colchc-

'tes, portanto, para lembrar que este sujeito pode muito bem deixar 0 lugar
vago. Se iSJo e verdade quando se trata do sujeito do verbo, e ainda mais
verclade quando se trata do sujeito do inconsciente, que s6 se manifesta
para tamar a desaparecer (ref. as pgs. 9, 33, 209, 216, 274, 306, 365).
~ Tratn-se de urn neolog'smo de Lacan. Neste caso, assim como semprc
que roi possivel, fabricamos urn neologismo equivalente, para que em 1'01'-
tugues tambem permanec,;a csta liberdade criativa que Lacan toma, pOl' veles,
com n lingua (rd. as pgs. 9. 70, 74, 92, 138; 194, 197, 202, 215, 229,
294, 305, 353,359,361, 406).
;{ Traduzido habitualmente em portugues por: Penso, logo exislo. (rcf.
a pg. 13).
4 meconnu: traduzimos pOI' niio-reconllecido, para ficar patente que se
trata de algo que se quer elesconhecer, mas nao de algo que se ignore, de
,que nao se tenha conhecimento. (ref. as pgs. 15, 61).
G Eis uma situac,;ao tipica cia dificuldadc tal como evocada na nota I. Em
certos casos, para permitir a distinc;ao entre je e. moi, teremos elc rct'rar ()
artigo clianlc cle je ou colocar um artigo d:ante do eu, tradui;1io do moi
(ref. as pgs. 9, 56).
(; Publicado em portugues com 0 titulo: Psicologia de grupo e analise do
.ego. (ref. as pgs. 19, 33).

7 Publicado em portugues com 0 titulo: 0 id e a ego. (ref. as pgs. 19, 33).

S Lacan joga com a homofonia em frances entre egos e egaux. Em por-
tugues, para respeitar a homoronia, seria necessaria pronunc ar a paInvra
iguais como egoais (ref. a pg. 20).

v Publicado em portugucs com 0 titulo: A I/(ilise terminavel e itllennimlvel.

10 besoin: para a traduc;iio cleste termo empregamos preci,clo, que ex'slc
l1a lingua, malgrado seu emprego regional, para distingui 10 c!aramente ela
noc;iio de necessidade, que Lacan emprega quando se trata da necessidade
inerentc a estrutura propria do simbolico, ou seja, em seu sentido logico.
(ref. as pgs. 34, 36, 139, 268, 284).

11 jrayage: traduc;ao clo termo alemao BallnuJlg. A Standard Edition, assim
como a traduc,:ao em portugues empregam 0 termo jacililat;clo. Ora, tal tra-,
duc,:ao e' erronea porque jacilila9ao e urn conceito neuro-fisiologico distinto
cia Bahnung. 1'.-a jacilita9ao trata-se apenas de, urn fenomeno quant tat:vo:

<l aplica9iio simullcmea de dais au mais eSllmulos dijerentes, insujiciel/tes,
que, quando conjugados, determinam a resposla rejlexa (in Neural/Qtomia,
E. A., Erhart). Lacan cr'tica explicitamente, tal tradui;iio. dizendo que a
BalmuIIg tem urn alcance estritamente oposto it noc,;iia de jacilita<;clo e acres·
centa: a llafuwng evoca a constiWir,:iio de uma pia de conlinuidllde. E'c
chega a dizer que se. trata de uma cadcia que podc ser com parada it cadeia
significante (I'Edtique, Seminario do dia 2 de dezembro de 1959).
I Alias, a propria S/(/Ildard Edilion oscila na tradu<;:iio e quando 0 termo
aparece' na Illlerpreuuion oj dream, e traduzido pOl' Lima perifrasc: Laying



dUH'n, jacililalill'g ·palh' (5.E. Yol. V, 539), onde a noc;iio de aberlura d,'
IJIl/tJ Irlha de jacilitariio est;\ claramente indicada. Empregaremos, pois, 0
tame Irilhall/enlO, jii proposto por M. D. Magno, que, lembra que 0 verbo
Iril/lar, com a acep~';io' de abrir caminllO, ja est:' incluido no dicionario
Aurdio Duarque de Holanda, bem como Irillwmenlo e Irilliadura como alo
ou ejei1o. de Iri/har (Cf. LACAN, Jacques 0 Sel7linario livro 11. Os qualro
cU/lceilos jundall/enlais da psicanulise, Rio de Janeiro, Zahar, 1979, nota
Jr.) (ref. as pgs. 45, 140, 183, 185).

J~ enjanl: que em frances significa filho e erian,a (ref. as pgs. 59, 60).

I:: .0 filar em frances se diz la mer, e feminino e hom6fono de. la mere, que
slgnJflca a /lllie (ref. a pg. 59).

H Para sermos coerentes com a traduc;ao de /IIoi por 0 eu. (ver nota J).
(ref. as pgs. 61, 331).

l.', Trata·se do Projelo. (ref. a pg. 63).

II; Cafe de Flore: bar fumoso de 51. Germain des Pres, em Paris. on,,k
'c' rellniam os inlelectuais (ref. a pg. 65).

17 0 eu preposicionado tom a a forma milll (vcr tumbem nota 1), (ref. il';
pgs. 65, 217, 331, 365).

11 parole: que em frances significa fala, palavra falada, mas tambem palal'ra,
Coslumamos traduzir por fala, pori'm em determinados trechos tivemos de
<kixar palal'ra, por 'ser 0 termo consagrado em certas express6es. por ex., em
lI11tropologia, quando se fala de Iroea, de mulheres, de palavras. (ref. a pg. 66).

IV Trala-se, aqui, do sujeilO oculto na frase (ver tarnbem nota 1) (rd.
it pg. 71).

:}7 Traduzido em portug1l0s por: Inlerprel1l9iio c/os sonhos. Em frances tam-
bem a TrllumdeulUng eS\{1 agora publicada com 0 titulo de Inlerprelation
des Reves. Na epoca deste Seminurio, porem, a traducflO francesa dispon[vel
tinha por titulo La Science des Reves (ref. as pgs. 136, 149, 160. 172, 401) ..
~~ E em portugues no vol. XIV da Ediriio Stalldard lJrasileira, Im,lgo
Editora Ltda .. Rio de Janeiro, 1974. (ref. a pg. 152).
~!) dejil COntlll, deja experimcnle: pertence a scrie 00 d/;j/I-J'lJ, clo j(i.visto.
(ref. as pgs. 162, 335).
:w 0 Passo-de-Calais, no Canal da Mancha. (ref. il pg. 163).
::1 Em portugues a palavra enjase eonscrvoLi em sell emprego fam liar csle
sentido de jor~'a dl' expresslio e de elllUfJllraU COlli que .Ie procllra r<:a/~.'ar ()
qlle se Ie Oil di:;. (Caldas Aulete). Este sCl1tioo perdeu se elll franccs. (rd.
~I pg. 163).
,,- Em portuglles temus realee. (ref. il pg. 163).
:1:: Ern portLlgLlcs: pgs. 573, 574, vol. V, da Edi~'au SWlldard 13rasileira,
Imago Editora Ltda., Rio de Janeiro, 1974. (rd. il pg. 170).
::4 Nota cia pg. 619, vol. V, Edi~'lio SllIndard lJrasileir(J. Imago Editor:1 Ltd;!,
Rio de Janeiro, 1974.
3,. Em geral, para a traduc,:uo clos textos de Freud n[1'; nos baseamos na
Ediriiu Siandard lJrasi/eira. cotejanclo-a, no entanto, com ° or:ginal alemao,
° que nos levou a certas modificac;IJ'Cs. (rd. as pgs, 124, 173, 191).
:1(; R - Rl' R~. R3, de Recordll~'iio, trata-sl.: dOlEl'Ir,ncrung do grMico origi-
nal. (rd. il pg. 177).
:17 C/I,re: I-Ioje em dia, no Urasil Llla-se de allri/·.le 'Ip.nas e nflO de cllra
allalilica, nem, tl<.: Iralamellto. l'orcm, em Sl.: tratando de textos clo proprio
Freud, preferimos nao empregar 0 terl110 Ill1rili.l'e. quando ele nuo 0 em~rega.
Utilizaremos 0 termo 1,lIlamell/O para evitar amb:gliidade com a nuc,:ao de
clIra. como resolucflO da doenc;a, Sit1l3CUOpara a quul empregarel110s 0 terl110
saraI'. 0 fato de Lacan, neste Seminurio, empregar 0 lermo l;wlemefJl
como sin6nimo de cure, nos autoriza a istu. (ref. as pgs. 192, 201, 288. 304,
305, 385).
::H E em portugues pelo ve.rbo esgllichar. (ref. il pg. 203).

f· d'd 0 E 0 e os mecallismos de de-:w Em portugues 0 livro 01 tra UZI 0 como < I:
fesa.

.•0 Si c'esl loi, je ne suis pas. Sf c'esl 1I10i, c'es! /Oi qui lI'esl pas. (Vide
tambem nota 1). (ref. a pg. 214).
.j\ leqllel se l'I?jouil d'elre impair: trata·s'~ de Lllll troc,lClilho bem con.hecido
dos alunos de latim no cokgio. Consiste em traduzir: NII/II/YU deliS ImpUf'(~
gaudet (Virgilio, Buc6IiCIIS, VII, verso 76), n~lO p~r dcl/.'; se regoZlJII .com 0

< < COn10 e' 0 certo porcm por' u nWllero dOls .It! regoZila pOl'llUl7lNO (/npar, . , ,. .
. Trocadl'lho possivel I}cla semelhanca entre dCllS em latlm e deuxser l1npa~".

(dois) em frances. (ref. Ii pg. 230).

~') Dc imajar: termo proposto por M. D. Magno para a traduc;iio de imc.:;er.
o que permitc diferenciar a produc;ao de imagens, imajar, da ativ:dade ima.
ginativa, imagina;. (Cf. LACAN, Jacques, 0 Seminariu !ivro 1, Os escrilOs
leenicas de Freud, Rio de Janeiro, 1979, nota explcativa 3 de B. Milan).
(ref. its pgs. 73, 150, 188).

:!I Que se conhece quando soaj Niio s.er mais vo;:: de ninguemj Seneio das
0Kuas e das maras (ref. 11pg. 76).

-- 0 campones de Paris (ref. Ii pg. 98).
~:;; Trata-se de Francoise Dolto.

~-l Traduzido em portugues por: 0 ins/inlo e suas vicissiIudes. (ref. :1.'
pgs. 123, 128).

~:; Lacan contentou-se aqui em ler a traduC;ao francesa disponivel na cpo-=a,
feita por Anne Derman, que, mais tarde, foi substituida por outra. (rd'
a pg. 124).

:!,; Ha aqui um jogo de palavras entre co-naSCimel110 e conhecimenlO, p:J'
sert:m ambos homofonos em frances: connaissance e cO-/laissance. (ref. ils
pgs. 146, 280).



<:I b~cc~laur~a/: exame nacional ao qual todos os alunos do ultimo ane
do co,..:glal tem de submeter-se e que da acesso a Universidade. Traduzimos
por l'e'llbular, por ser uma situa~ao anaIoga. (ref. as pgs. 233, 346). .

+:: Lacan l~ a tradu,iio fe.ita por Baudelaire do conto A car/a roubada de
blgar AI:ln Poe. (ref. a pg. 227).

+ I apres-coup: preferimos sQ·depois, termo proposto por M. D. Magno c
enJp:cgado tambem por B. Milan, que 0 justifica com extensa nota.
L.\CA~, Jacques, 0 Semincirio livro 1, Os escr tos /ecn'cos de Freud, ~i~~
lk J:lnelrO, Zahar, 1979, nota n.O 5. (ref. 11pg. 234).

+.~ ~m I jamais p~erd sl~ced,er a urn 3, jamais lIIn 1 ap,esentar-se-d depois
de /!J sGido 1II1l l1umero lmpar seja qllal jar de 2 A . _. . ., . " ' ,. qUI, para a asserpo
ocr \CrdatlcJra e preciso acrescentar: Se e somen/e se a simbolo que P,"C-
('cder e,se 2 jar I. (ref. a pg. 243).

+0 . L'm desigl1i~ /ao jUlies/oj Se nao jar d' dIgllO e A /reu e digno de Ties/es.
D,:'xamos em frances no texto J'a que Pnem oe 0 traduz cm s~u conlll.(r..:f. !Is pgs. 246, 25.7).

+7 jUlie, de jouN, que em frances tern, entre oulres, 0 sentido
dc: d..:sernp..:nhar papeis numa enccna,iio teatra!. (ref. 11pg. 248).
·1' S'il pell/ y avoI'r le//' I" ,une r~ va U', c es/ qu une Ie//re est
1·(.lwIIC. Jogo de palavras: ]'oler, significa r(mbar
ml,;c poderi:.! tambem ser traduzida por a carla
pg. 249).

une jeu, lie
e tamb~"l vaal'. La lellre
voada. que vonu. (ref. a

<~ /e/ire: em francc?s, tenl 0 sentido de carla e tambem de le/ra. (ref. tiS
pgs. ~49, 263).

r,u aIJlrlli-che: palavra-valise composta d- e autre, au/rem e au/ruche, aves/I'll!..
(rd. 11 pg. 255).

G I suc,,:: n..:sta frase Lacan util'za os dois sentidos ant'teticos da palavra
were: . a ordem Jo sagrado e a ordem do intocavel, do que e danado. D:li
tr"dullrmos des sacres his/oires por his/arias danadas. (ref. a pg. 257).
;):: lJulOIJ1Gtisl/lo de repeli9tio (ref. a pg. 259).
.,., /\/ vi (ref. 11 pg. 297).

t,1 N:1o tradllzirernos as letras lacan'anas como 0 A maiClsclilo do Ollrro
(1'04 liIre e.m frances). Como diz ./\'1. D. Magno: eslas le/ras junc on am COI/({)

nom,s propnos, is/o e, as que nao se /.aduzem, e /ul sua inscrirao 1/05

marc//Ias. Cf. LACAN, Jacques, 0 Semindrio livro 11 Os quu/ro conceiro'i
jundumen/ai'i da psicancilise, Rio de Janeiro, Zahar' 1979, nota n.O
(rd. as pgs. 297, 307). • 15.

G~ des egu: ha homofon'a em frances entre des ego (egos) e des egaux
(iguais). (ref. 11pg. 307).

[)i; cu{ofle: designa em frances l1za/fzinha - parte do bOI', htal ada n3 coxa,
que vai Jo lombo ao file - e tambem ca!l;a. (ref. pg. 310).

G7 No texto citado de Appolinaire a frase e: mange-Ioi les pieds (1 III
Saint-Meneho,ule. Coma teus proprios pes a Saint-Mene//Oule. Trata-se de lima
rcceita tradicional par:! 0 prepare cuIinario de pes de porco (ref. a pg. 310).

oS 'ionger: tem 0 sentido primeiro de sonlzar, mas tambem 0 sentido dl:
pensar COlli intensitlade em alga, correspondente, enUio, em portugues, ao
cismar e//l. (ref. a pg. 300).
r,9 todas as vezes em que aparecer eu neste capitulo, mesmo que n~io
esteja preposieionado, tratase do moi (ref. a pg. 331).
I;(J Em Plauto a oposi<,:ao e entre senllOr e escravo; em. MOliere, entre a//lf}
e criadu. Mai/re, em frances, sign fica ao mesmo tempo: 0 senhor, em
oposi~ao ao eSCrU}iO; 0 amo, em oposi,ao ao criado; 0 lIIe'i/.e, em oposi<;iio
ao discipulo (ref. tiS pgs. 332, 333).
Gl lu me alienabis 1llJ/{(juam qui nosier sum. Na tradu,iio francesa das
obms compJetas de l'lallto (Pierre Grim:!l, Edition Gall mard) temos: 1/1

ne m 'empecheras pas d'c;rre mOi-nll1l11e e/ d'apparteni. il ilion mailre. (Nu.o
me imprdil'os de .IeI' rll meslno e de per/en eel' ao mell al11o). Lacan tradlil.
por: tll lie Ille jeras jal/zais autre, qui suis notre. (ref. a pg. 334).
C~ 'iacre llUIII de Diell de petit bOl/homl1le: a lingua franccsa emprega fr,-
llUCnkrncl11C () 110m.: de Deus .:m cxprcssoes blasfemat()rias, inclusive COlll

cOl1ota(;:io de palal'l'iio. N:io h,i cquivalcnte na lingua portllgucsa. (ref. ;1
pg. 340).
1::1 par Izasord: empregamos aqui 0 termo awl', em sell sentido primeim
hoje menos uS:Jdo de acaso, para conse.rvar 0 jogo de palavras que Lac:m
faz entre jCll de Izasanl e par hasaf'll. (ref. a pg. 368).
(;,1 Regnard escre\'e: .Ii VallS revenez, je va us en jais iiiI masqlle sur Ie II('~.

Ti\'l?mos de alterar a expressao para manter-Ihe 0 sentido. (rcf. a pg. 375).

G" prendre la porre: Jiteralmente, pegar a par/a, tem em fr:mces 0 sentid,t
de decidir pal'/.'r, se manda,. Niio tcmos imagern semelhante em portug1l0s.
que empregLle 0 voe<ibulo parra. A expressao pegar portas ex'ste, porem
num sentido de oCl/pac,:ao lIliliiar. Neste caso, tomamos 0 partido de deixar
de lade a significa~ao e manter a pluralidade, assim como as oposi,oes d05-
senlidos possl\'eis das expressocs compostas com porta. (ref. a pg. 376) .
0G rejuser la port,e il qllelqu'ull: jechar a porta na eara de alguelll. Aqlli
optamos por construir ullla imagem diferente em portugu0s para potlerm6;
manter as difcrentes cxpressocs compostns com porta e com a serie dos Verb\ls:
pegar, dur, levaI'. (ref. 11pg. 376).
07 rand: ti\'cmos lie substantival' 0 adjetivo redondo para nao cmpreg;ll-
cireulo (cercle), 0 que podcria acarretar uma confusiio entre 0 plano imagi-
mirio e. sirnbtliico da figura geomctrica. (ref. a pg. 382).
GS vcrsiculos 10 e 11. (ref. 11 pg. 391).
(,f) Trata-se cIo capitulo III de Alem do prinCipia do prazer, tcxto qL:e faz
partc de ullla ci)letanea publicada em frances com 0 nome de Essais dl!

[Jsycharwl)'.\'e, Paris. Payot (ref. 11 pg. 400).
7(J I'll ai, je sui. lIloi. (ref. 11pg. 404).



Para rcalizar esta traduc;ao em portugues, efctuamos um estudo
t:lll minucioso quanto nos foi posslvel do tcxto estabclecido pOl'
jacques-Alain Miller. Algumas incorrcc;6es que haviam escapado a
transcric;ao francesa do Semimirio II foram submetidas a apreciac;iio
de ] acqucs-Alain Miller, que nos deu seu pleno acordo para que a
traduc;ao brasileira ja aparep corrigida. Tais retificac;6es serao in-
cluidas na proxima edic;ao francesa.

Quanto a orientac;iio geral da traduc;ao poderfamos indica-Ia
parafraseando a nota introdutoria aos artigos sobre Metapsicoloaia
fcita pelos editores da Standard Edition (S. E. v. XIV, p. 107): b

Dada a extrema imporUincia deste Seminario, 0 carateI' dense
dc sua argumentac;ao, e 0 lado pOl' vezes intrincado, inerente aos
assuntos tratados (c poderfamos acrescentar ao estilo proprio de
Lacan), nos nos esforc;amos pOl' restituf-Io com uma particular
natidao. A traduc;ao permaneceu, do. comec;o ao fim (c cspecial-
mcn te nos trcchos amblguos) tao proxima quanta possivel do fran-
ces, correndo inclusive 0 risco de' parecer um tanto aspera.

Esta traduc;fio nao teria sido possivcl SCI110 incstim<lvcl auxilio
de Bernard Penot que, com uma paciencia infillita, reviu. intcgral-
mcnte a traduc;ao, pondo os seus conhccil1lcntos das sutl1aas da
lingua franccsa it nossa Jisposic;ao.

A Betch Ckinman, cujo trabalho e dcdicac;ao ultrapassou de
muito sua tarcfa de copy-desk.




