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Para nos, a dimensao geometral nos permite entrever como 0 sujeito que nos interessa
preso, manobrado, captado, no campo da visaQ. No quadro
de Holbein, logo Ihes mostrei - sem mais dissimular, do que tenho 0 habito de fazer, a outra face
das cartas - 0 singular objeto flutuando no primei~
ro plano, que esta 18 para olhar_, para pegar, quase
diria, para pegar na armadi/ha, aquele que olha,
quer dizer, 1110S. E, em suma, um modo manifesto,

e

sem duvida excepcional
e devido a nao sei que momento de reflexao do pintor, de nos mostrar que,
enquanto
sujeito, estamos para dentro do quadro
literalmente
chamados, e aqui representados
como
pegos. Pois 0 segredo desse quadro, de que Ihes
lembrei as ressonancias,
0 parentesco
com as vanitas, desse quadro fascinante por apresentar,
entre
dois personagens
paramentados
e fixados,' tudo
que relembra, na perspectiva
da epoca, a va idade
das artes e das ciencias - 0 segredo desse quadro e
dado no momenta
em que, afastando-nos
ligeiramente dele, pouco a pouco, para a esquerda, e depois nos voltando, vemos 0 que significa 0 objeto
flutuante
magico. Ele nos reflete nosso proprio
nada, na figura do cranio de caveira. Utilizac;ao,
portanto,
da dimensao geometral da visao para cativar 0 sujeito, relac;ao evidente ao desejo que, no
entanto,

resta enigmMico.

Mas qual e ele,

0

desejo que se pega, que se fixa no

quadro? - mas que, tambem, 0 motiva a impulsionar 0 artista a par algo, eo que, na obra? Este e 0
caminho em que vamos tentar avanc;ar hoje.
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Em que estou autarizado?
o elemento comico puro.
o que e uma praxis?
Entre ciencia e religiiio.
A histerica e a desejo de Freud.

Na serie· de conferencias de que estou encarregado pela sexta sec,:ao
da Escola Pnitica de Altos Estudos, you lhes falar dos fundamentos da
psicanaJise.
" que ria apenas indicar a voces 0 sentido que pretendo dar a esse
Hoje,
titulo, e 0 modo pelo qual espero dar conta dele.
Contudo, preciso primeiro me apresentar a voces - ainda que a
maioria aqui, mas nao todos, me conhec,:a - pois as circunstancias fazem
com que me parec,:aapropriado introduzir uma questao previa ao tratamento desse tema - em que estou eu autorizado?
Estou autorizado a falar aqui, desse tema, diante de voces, pelo ouvir-dizer ter eu feito durante dez anos 0 que chamavam urn seminlirio que
se dirigia a psicanalistas. Como alguns sabem, eu me demiti dessa func,:ao
- a qual havia verdadeiramente dedicado minha vida - em razao de acontecimentos sobrevindos no interior do que chamam uma sociedade psicanalitica e, nominalmente, justa aquela que me havia confiado essa func,:ao.
Poder-se-ia sustentar que minha qualificac,:ao nao esta sendo entretanto questionada, por preencher, em outro lugar, esta mesma func,:ao.Entre.
tanto, considero provisoriamente suspensa a questao. E se estou hoje em
condic,:oes de poder, digamos apenas, dar continuariio a esse ensino que foi
o meu, a mim se impoe, antes de abrir 0 que entao se apresenta como uma

nova etapa, comeyar pelos agradecimentos que devo ao Sr. Fernand Braudel, presidente da seyao de Altos Estudos, que aqui me delega diante de
voces. 0 Sr. Braudel, impedido, me disse lamentar nao poder estar presente no momenta em que the rendo esta homenagem - assim como ao que
chamarei a nobreza com a qual ele quis amparar, nessa ocasiao, a situayao
de faha em que eu estava, para urn ensino do qual, em suma, nao lhe
havia chegado nada mais que 0 estiIo e a reputayao - a fim de que eu nao
fique, pura e simplesmente, reduzido ao siIencio. Nobreza e mesmo 0
termo, quando se trata de acolher quem estava na posiyao em que estou a de urn refugiado.
Ele 0 fez tambem depressa por ter sido incitado pela vigihincia de
meu amigo Claude Levi-Strauss, cuja presenya me regozijo que ele tenha
mesmo querido me dar hoje, e pelo que ele sabe como e precioso para
mim esse testemunho de atenyao que ele chama para urn trabalho, 0
meu - para 0 que nele se elabore em correspondencia com 0 seu.
Juntarei a isto meus agradecimentos a todos aqueles que, nesta
ocasiao, me emprestaram sua simpatia, ate chegar a condescendencia com
que 0 Sr. Robert Flaceliere, dire tor da Escola Normal Superior, quis
mesmo por a disposiyao da Escola de Altos Estudos esta sala, sem a qual
nao sei como eu teria podido recebe-Ios, por terem vindo tao numerosos,
pelo que lhes agradeyo do fun do do corayao.
Tudo isto concerne d base, no sentido local, militar mesmo, desta
palavra, a base do meu ensino. Abordo agora 0 de que se trata, os fundamentos da Psicanalis·e.

a ponto de ele mesmo, de quem todos conhecern as sirnpatias que tern
para comigo, ter sido, em suma, impotente para interrornper essa operay4'o
concebida por uma comissao diretora em que se encontravam precisamente
psicanalistas. Esse artigo sera recolhido na ediyao que tento fazer de urn
certo numero de meus textos, e voces poderao, penso, julgar se ele perdeu
sua atualidade. Eu creio tanto rnenos nisto quanta todas as questt>es que
ali levanto saD as mesmas que agito diante de voces, e que SaDpresentificadas pelo fato de que estou aqui, na postura que e a minha, para sempre introduzir esta mesma questao - 0 que e a psicaruilise?
Sem duvida, encontra-se nela mais de urna ambigilidade, e essa
questao talvez seja sempre - segundo 0 termo com que a designo nesse
artigo - uma questao-morcego. Examina-Ia ao claro e ao que me propunha
enta~, e ao que devo retomar, de algum lugar de onde eu a deva propor a
voces hoje de novo.
o lugar de onde reabordo este problema e, com efeito, urn lugar que
mudou, que nao esta mais todo do lado de dentro, e sobre 0 qual nao se
sabe se ele esta do lado de fora.
Esta chamada. nao' e aned6tica. E e por isso mesmo que penso que
voces nao verao, de minha parte, nem recurso a anedota, nem qualquer
tipo de polemica, se aponto'para 0 seguinte, que e umfato - que meu en·
sino, designado como tal, sofre da parte de urn organismo que se chama
Comissiip Executiva de uma organizayao internacional que se chama International Psychoanalytical Association, uma censura que nao e de modo
algum ordinaria, pois que se trata de nada menos do que proscrever esse
ensino - que deve ser considerado como nulo, em tudo que dele possa vir
quanta a habilitayao de urn psicanalista, e de fazer dessa proscriyao a condiyao da aftliayao internacional da sociedade psicanalitica
qual pertenyo.
Isto ainda nao e bastante. Esta formulado que essa aftliayao s6 sera
aceita se derem garantias de que, jamais, meu ensino possa, por essa sociedade, vohar a atividade para a formayao de analistas.
Trata-se portanto de algo que e propriamente comparavel ao que se
chama, em outros lugares, excomunhao maior. Esta, ainda, nos lugares em
que este termo e empregado, jamais e pronunciada sem possibilidade de
retorno.

a

Sobre 0 que e dos fundamentos da PsicanaIise, meu seminario, desde
o comeyo, estava nisto, se assim posso dizer, implicado. Era urn elemento
seu, pois contribuia para funda-la in concreto - pois fazia parte da propria
praxis - pois the era interior - pois era dirigido para algo que e elemento
dessa praxis, isto e, a formayao de psicanalistas.
Pude, ha algum tempo, ironicamente - provisoriamente talvez, mas
tambem por nao ter nada de melhor, no embarayo em que podia estar definir urn criterio do que e a psicanaIise, isto e, 0 tratamento dispensado
por urn psicanalista. Henry Ey, que esta aqui hoje, se lembrara do artigo
em questao, pois foi publicado nesse tomo da enciclopectia que dirige. Sera
bem mais facU para mim evocar, pois ele esta presente, 0 verdadeiro encarniyamento com que se quis fazer retirar da dita enciclopedia 0 dito artigo,

Ela s6 existe desta forma numa comunidade religiosa designada pelo
termo indicativo, simb6lico, de sinagoga, e propriamente disto e que Spinoza foi objeto. A 27 de julho de 1656 primeiro - singular bicentenario,
pois corresponde ao de Freud - Spinoza foi objeto do kherem, excomu~
nhao que corresponde mesmo a excomunhao maior; depois, ele esperou

algum tempo para ser objeto do chammata, 0 qual consiste em acrescentar
aquela a condi~ao de impossibilidade de retorno.
Nlo creiam, tarnbem ai, que se trate de urn jogo metaf6rico que
seria pueril agitar, diante do campo, meu Deus, tao vasto quanta serio, que
temos a cobrir. Creio - e voces verao - que nao s6 pelos ecos que evoca,
mas pela estrutura que implica, este fato introduz algo que esta no principio de nossa interroga~ao concernente a praxis psicanalitica.
Nao estou querendo dizer - mas isto nao seria impossivel - que a
comunidade psicanalitica e uma Igreja. Contudo, incontestavelmente,
surge a questao de saber 0 que nela pode mesmo fazer eco a uma pratica
religiosa. Tambem nao teria enfatizado este fato, no en tanto em si mesmo
de muito relevo para carregar nao sei que bafo de escandalo, se, como
para tudo que adiantarei hoje, voces nao pudessem estar seguros de para
ele reencontrar, no prosseguimento, utiliza~ao.
Nao e dizer com isto que eu seja em tais conjunturas urn sujeito
indiferente. Nao creiam tambem que, para rnim - nao mais, suponho, que
para 0 intercessor cuja referencia, 0 precedente mesmo, nao hesitei ha
pouco em evocar -, se trate de materia para comedia, no sentido de materia para rir. Entretanto, gostaria de Ihes dizer, de passagem, que nao me escapou algo de vasta dimensao carnica nesse contorno. Ela nao pertence ao
registro do que se passa no nivel da formula~ao que chamei excomunhao.
Liga-se mais a posi~ao que foi a rninha durante dois anos, por saber que eu
estava sendo - e muito exatamente por aqueles que estavam, em rela~ao
a mim, na posi~ao de colegas, de alunos mesmo - que eu estava sendo 0
que se chama negociado.
Pois, 0 de que se tratava, era saber em que medida as concessoes
feitas relativamente ao valor habilitante do meu ensino podiarn ser balanceadas com 0 que se tratava de obter por outro lado, a habi1ita~ao internacional da sociedade. Nao quero deixar passar a ocasiao de indicar n6s reencontrarernos isto - que ai esta, propriamente falando, algo que
pode ser vivido, quando se esta na dirnensao do carnico.
Isto s6 pode ser compreendido, plenamente creio, por urn psicanalista.
Sern duvida, ser negociado nao e, para urn sujeito humano, urna situa~ao rara, contrariarnente a fala~ao que diz respeito a dignidade humana,
senao aos Direitos do Homem. Qualquer urn, a todo instante e em todos
os niveis, e negociavel, pois 0 que nos da qualquer apreensao urn pouco
seria da estrutura social e a troca. A troca de que se trata e a troca de individuos, isto e, de suportes sociais, que sao ademais 0 que chamarnos su-

jeitos, com 0 que eles comportem de direitos sagrados, diz-se, a autonornia. Todos sabem que a politica consiste em negociar e, desta vez, por
atacado, aos pacotes, os mesmos sUjeitos, ditos cidadaos, por centenas de
milhares. A situa~ao nlo tinha, portanto, quanta a isto, nada de excepcional, exceto que, ser negociado por aqueles que chamei ha pouco de colegas, alunos mesmo, tern as vezes, visto de fora, urn outro nome.
Mas, se a verdade do sujeito, mesmo quando ele esta em posi~ao de
mestre, nao esta nele mesmo, mas, como a analise 0 demonstra, num objeto, velado por natureza - faze-Io surgir, esse objeto, e propriamente 0 elemento de carnico puro.
Ai esta uma dimenslo que creio oportuno apontar, e desde onde
posso testemunhar, porque, depois de tudo, talvez ela fosse, em semelhante ocasiao, objeto de uma modera~ao indevida, de uma especie de falso
pudor, se alguem a testemunhasse de fora. Do lado de dentro, posso dizerlhes que essa dimensao e perfeitameote legitima, que ela pode ser vivida
do ponto de vista analitico, e mesmo a partir do momenta em que e percebida, de maneira que a supera - isto e, sob 0 angulo do humor, que nao e
aqui senao 0 reconhecimento do carnico.
Esta nota nao esta fora do campo do que eu trago, no que concerne
aos fundamentos da psicanaIise, pois[undamehto tern mais de urn sentido,
e eu nao precisarei de modo algum evocar a cabala para lembrar que ali
ele designa urn dos modos da manifesta~ao divina, que e propriarnente,
neste registro, identificado ao pudendum. Seria do mesmo modo extraor.dinario que, num discurso analitico, fosse no pudendum que parassemos.
Os fundamentos tomariam, sem duvida, aqui, a forma do em baixo, se
esses fundilhos ja nao estivessem urn tanto a mostra.
(

Alguns, do lado de fora, podem espantar-se de que, nessa negocia~ao,
e de maneira muito insistente, tenham participado alguns de meus analisados, se nao analisados ainda em curso. E se interrogarem - como uma
coisa dessas e possivel, a nlio ser que haja, no nivel das rela~oes dos seus
analisados com voce, algum d~sacordo que poe em questao 0 valor mesmo
da analise? Muito bern, e justamente por partir do que pode ser aqui materia para escanqalo, que podemos cerrar de maneira maisprecisa 0 que se
chama aruiUse diddtica - essa praxis, ou essa etapa da praxis, deixada,
por tudo que se publica, completamente na sornbra - e trazer alguma luz
concernente a seus fins, seus lirnites, seus efeitos.
Nao e mais uma questao de pudendum. E questlio de saber 0 que,
da psicanalise, se pode, se deve esperar, e 0 que se deve homologar como
freio, senao como impasse.

E

por isso que acreditei nao dever arranjar nada, mas colocar aqui
urn fato, como urn objeto, do qual espero que voces venIo mais claramente
ao mesmo tempo os contornos e 0 manejo possivel, coloca-Io na entrada
mesma do que tenho agora a dizer, no momenta em que, diante de voces,
eu interrogo - 0 que siio os fundamentos, no sentido amplo do termo, da
psicandlise? 0 que quer dizer - 0 que que a funda como praxis?

e

o ue e uma praxis? Parece-me duvidoso que este term~ possa ser
considerado como improprio no que concerne a psicamilise. E 0 termo
mais amplo para desig~ u a a~ao realizada.Jlelo homeIlb..Jl.!.lalquer-q.ue
el se'a ue 0 poe em condi<yao de trata 0 real pelo simbolic2:..Que nisto
ele encontre menos ou mais i~agimirio tern aqui valor apenas secundario.
Esta defini<,:ao da praxis se estende, portanto, ate muito longe. Nao
vamos, como Diogenes, nos por a procurar nao urn homem, mas nossa
psicamilise, em diferentes campos, muito diversificados, da praxis. Levamos, de preferencia, nossa psicamilise conosco e, imediatamente, ela nos
dirige para pontos bem localizados, denominaveis, da praxis.
Sem mesmo introduzir por qualquer transi<yao os do is termos entre
os quais pretendo sustentar a que'stao - e de modo algum de maneira ironica -, coloco primeiro que, se estou aqui, diante de urn auditorio tao
grande, num tal meio, e com tal assistencia, e para me perguntar se a
psicandlise e uma ciencia, e para examina-la com voces.
A outra referencia, a religiosa, ja a evoquei ha pouco, precisando
bem que e de religiao no sentido atual do termo que eu falo - nao de uma
religiao ressecada, metodologizada, repelida para 0 longinquo de urn pensamenta primitivo, mas a religiao tal como a vemos se exercer, ainda viva,
bem viva. A psicanalise, quer seja ou nao digna de se inscrever num desses
dois registros, pode mesmo nos esclarecer sobre 0 que devemos entender
por uma ciencia, mesmo por uma religiao.
Gostaria, imediatamente, de evitar urn mal-entendido. Vao me dizer
- de qualquer modo, a psicamilise e uma pesquisa. Muito bern, permitamme enunciar, e mesmo me dirigindo aos poderes pu blicos para quem este
termo pesquisa, ha algum tempo, parece servir de senha1 para muitas
coisas - 0 termo pesquisa, eu desconfio dele. Para mim, jamais me considerei urn pesquisador. Como disse uma vez Picasso, para 0 maior escandalo
das pessoas que 0 rodeavam - Eu niio procuro, acho.

Ha, alias, no campo da pesquisa dita cientifica, dois dominios que
podemos perfeitamente reconhecer: aquele em que se procura, e aquele em
que se acha.
(
Coisa curiosa, isto corresponde a uma fronteira muito bem defmida
quanta ao que se pode qualificar de ciencia. Tambem ha, sem duvida alguma, afinidade entre a pesquisa que procura e 0 registro religioso. Diz-se ali
correntemente - niio me procurarias se jd niio me tivesses achado. 0 jd
achado esta sempre por tras, mas atingido por algo da ordem do esquecimento. Nao e assim uma pesquisa cornplacente, indefinida, que se abre
entao?
Se a pesquisa, nesta ocasiao, nos interessa e pelo que, deste debate,
se estabelece no nivel do que se chama em nossos dias ciencias humanas.
Com efeito, ve-se ai como surgir, sob os voos de quem quer que ache,
o que chamarei a reivindicariio hermeneutica, que e justamente a que procura - que procura a significa<yao sempre nova e jamais esgotada, mas
amea<yadade ter suas asinhas cortadas por aquele que acha.2
Ora, essa hermeneutica, nos analistas estamos interessados nela, porque a via do desenvolvimento da significa<yao que a hermeneutica se
propoe, confunde-se, em muitos espiritos, com 0 que a analise chama interpretariio. Acontece que, se esta interpreta<yao nao deve de modo algum
ser concebida no mesmo sentido que 0 da dita hermeneutica, a hermeneutica, ela mesma se aproveita disto de born grado. Por esta vertende vemos
pelo menos urn corredor de comunica<yao entre a psicanalise e 0 registro
religioso. Nos 0 acharemos a seu tempo.
Assim, para autorizar a psicanalise chamar-se uma ciencia, exigiremos
urn pouco mais.
o que especifica uma ciencia e ter urn objeto. Podemos sustentar que
uma ciencia e especificada por urn objeto definido, pelo menos, por urn
certo nivel de opera<yao, reprodutivel, que chamamos experiencia. Mas devemos ser muito prudentes, porque esse objeto muda, e singularmente, no
curso da evolu<yao de uma ciencia. Nao podemos de modo algum dizer que
o objeto da ffsica moderna e agora 0 rnesmo do momenta de seu nascimento, 0 qual, lhes digo logo, eu dato do seculo XVII. Eo objeto da quimica moderna e 0 mesmo do momenta de seu nascimento, que eu dato em
Lavoisier?
Talvez essas indica<yoes nos forcem a urn recuo, pelo menos tatico,
e partin do de novo da praxis para nos perguntar, sabendo que a praxis deIimita urn campo, se e no nivel desse campo que se acha especificado 0
cientista da ciencia moderna, que nao e mais urn homem que sabe tudo de
tudo.

Nao mantenho a exigencia de Duhem, de que cada ciencia se refira
a urn sistema unitario, dito sistema do Mundo - referencia sempre, em
suma, mais .ou menos idealista, pois referencia a necessidade de identifica~ao. Eu chegaria mesmo a dizer que podemos dispensar 0 complemento
transcendente implicito na posi~ao do positivista, 0 qual se refere sempre
a uma unidade ultima de todos os campos.
Nos nos abstrairemos disto, tanto mais que, depois de tudo, isto e
discutivel, e pode mesmo ser tido por falso. Nao e de modo algum necessario que a arvore da ciencia tenha apenas urn tronco. Nao pense que ela
tenha muitos. Tern talvez, pelo modele do capitulo primeiro da Genese,
dois diferentes - nao que eu de algum modo de imporHincia excepcional
a esse mito mais ou menos marcado de obscurantismo, mas por que mio
esperariamos da psicanalise urn esc1arecimento sobre isso?
Se nos ativermos a no~ao de experiencia, entendida como 0 campo
de uma praxis, veremos bem que ela nao basta para definir uma ciencia.
Com efeito, essa defini~ao se aplicaria muitissimo bern, por exemplo, a
experiencia mistica. E mesmo por esta porta que the devolvemos considera~ao cientifica, e que chegamos quase a pen'sar que podemos ter, dessa
experiencia, uma apreensao cientifica. Ai ha uma especie de ambigtiidade
- .submeter uma experiencia a urn exame cientifico, sempre se presta a
delxar entender que a experiencia tern por si mesma uma subsistencia
c!~nt~fica: ~ra, e evidente que nao podemos fazer caber na ciencia a expenenCla mlstlca.
Vma indica~ao ainda. Esta defini~ao da ciencia a partir do campo
que determina umapraxis, aplica-la-emos a alquimia para autoriza-Ia a ser
lima ciencia? Eu relia recentemente urn volume muito pequeno que nao
foi mesmo recolhido nas Obras Completas de Diderot, mas que parece certamente ser dele. Se a quimica nasceu com Lavoisier, Diderot nao fala
de quimica, mas, de ponta a ponta nesse opusculo, da alquimia, com toda
a finura de espirito que voces sabem ser a dele. 0 que nos faz dizer imediatamente, .malgrado 0 carater cintilante das his tori as que atraves dos tempos
ele nos sltua, que a alquimia, afinal, nao e uma ciencia? Alguma coisa, a.
meus olhos, e decisiva, que a pureza da alma do operador era, como tal,
e de modo determinado, urn elemento essencial no negocio.
Esta indica~ao nao e acessoria, como voces perce bern, pois talvez
vai-se levan tar algo de analogo no que conceme a presen~a do analista na
Grande Obra analitica, e sustentar que e talvez isto que procura nossa psicanalise didatica, e que, talvez, mesmo eu tenha 0 ar de dizer a mesma

coisa em meu ensino nesses ultimos tempos, quando viro dire to as velas
para 0 vento e, d,e maneira confessa, para esse ponto central que ponho
em questao, isto e - qual e 0 desejo do analista?

o que ha de ser do desejo do analista para que ele opere de maneira
correta? Pode esta questao ser deixada fora dos limites de nosso campo,
como 0 e de fato nas ciencias - as ciencias modemas do tipo mais garantido - em que ninguem se interroga sobre 0 que e, por exemplo, do desejo
do ffsico?
E precise verdadeiramente que haja crises para que Oppenheimer interrogue todos nos sobre 0 que e do desejo que esta no fundo da fisica
modema. Ninguem, alias, da atentyao a isto. Cre-se que e urn incidente politico. Sera esse desejo algo da mesma ordem do que e exigido do adepto
da alquimia?
o desejo do analista, em cada caso, nao pode de modo algum ser deixado fora de nossa questao, pela razao de que 0 problema da formatyao
do analista 0 coloca. E a analise didatica nao pode servir para outra coisa
senao para leva-Io a esse ponto que designo em minha algebra como 0 desejo do analista.
Ain~a, quanta a isto preciso por enquanto deixar a questao aberta.
Que voces se encarreguem de sentir que eu os conduzo, por aproximatyao,
a uma questao como a seguinte - e a agricultura uma ciencia? Responderao que sim, responderao que nao. Este exemplo so e dado para lhes sugerir que fatyam, de algum modo, diferentya entre a agricultura definida por
urn objeto e a agricultura definida, e 0 caso de dizer, por urn campo entre a agricultura e a agronomia. Isto me permite fazer surgir uma dimensac garantida - estamos no b.a. ba, mas, enfim, e precise mesmo estar
nele - a da [ormulariio.
Sera que isto e 0 bastante para definir as condity6es de uma ciencia?
Nao acredito nisso. Vma falsa ciencia, assim como uma verdadeira, pode
ser posta em formulas. A questao, portanto, nao e simples, uma vez que
a psicanalise, como suposta ciencia, aparece com caracteristicas que podemos dizer problematicas.
A que dizem respeito as formulas na psicanalise? 0 que e que motiva
e modula esse deslizamento do objeto? Existem conceitos analiticos de
uma vez por todas formados? A manutentyao quase religiosa dos termos
dados por Freud para estruturar a experiencia analitica, a que se remete

ela? Tratar-se-a de urn fato muito surpreendente na historia das ci.encias
- 0 de que Freud seria 0 primeiro, e permaneceria 0 unico, nessa suposta
ciencia, a ter introduzido conceitos fundamentais? Sem esse tronco, sem
esse mastro, esse piloti, onde amarrar nossa pratica? Poderemos dizer
mesmo que se tratam, propriamente falando, de conceitos? Senlo conceitos em formayao? Serao conceitos em evoluyao, em movimento, a serem
revistos?
Creio que ai esta uma questao sobre a qual podemos afirmar que
algum avanyo ja foi feito, numa via que so pode ser de trabalho, de conquista, visando resolver a questao de se a psicandlise e uma ciencia. Na verdade, a manutenyao dos conceitos de Freud no centro de toda discussao
teorica nessa cadeia fatigante, fastidiosa, ingrata - que ninguem Ie alem
dos psicanalistas - que se chama literatura psicanalitica, nao impede que
se fique muito por fora em relayao a e1es que, na maioria, sao falseados,
adulterados, rompidos, e que os que sao muito dificeis sejam pura e simplesmente engavetados - que, por exemplo, tudo que se elaborou em
torno da frustrayao relativamente aos conceitos freudianos, de que deriva,
seja nitidamente retrogrado e preconceitual.
Do mesmo modo, ninguem se preocupa mais, salvo raras exceyoes
que estao entre os que me acompanham, com a estrutura ternaria do complexo de Edipo, nem do complexo de castra«ao.
Nao basta, de modo algum, para garantir urn estatuto teorico para a
psicanalise, que urn escritor do tipo de Fenichel faya retornar todo 0 material acumulado pela experiencia ao nivel do achatado por uma enumerayao do tipo grande coletor. Seguramente, uma certa quantidade de fatos
foi reunida, nao e sem importiincia ve-Ios agrupados em alguns capitulos ~
pode-se ter a impressao de que, por todo urn campo, tudo e explicado de
antemao. Mas a analise nao cabe encontrar, num caso, 0 trayo diferencial
da teoria e querer explicar, com ele, por que sua filha e muda - pois, 0 de
que se trata e defaze-la falar, e este efeito procede de urn tipo de intervenyao que nao tern riada a ver com a referencia ao trayo diferencial.
A analise consiste justamente em faze-Ia falar, de modo que poderiainos dizer que ela se resume, em ultimo termo, na suspensao do mutismo, e foi isto que se chamou, num certo momento, com 0 nome de analise
das resistencias.
o sintoma e, de comeyo, 0 mutismo do sujeito suposto falante. Se
ele fala, esta curado de seu mutismo, evidentemente. Mas isto nao nos diz
de modo algum por que ele comeyou a falar. Isto nos designa apenas urn
trayo diferencial que, no caso da meflina muda, e, como era de se esperar,
o da histerica.

o trayo diferencial da histerica e precisamente este - e no movimento mesmo de falar que a histerica constitui seu desejo. De modo que nao e
de espantar que tenha !lido por esta porta que Freud entrou no que eram,
l1a realidade, as relayoes do desejo com a linguagem, e que ele tenha descoberto os mecanismos do inconsciente.
Que 'essa relayao do desejo com a linguagem como tal nao the tenha
permanecido velada, e urn trayo do seu genio, mas isto nao e dizer que ela
tenha sido plenamente elucidada - mesmo, e nao sobretudo, pela nOyao
maciya de· transferencia.
Que, para curar a histerica de todos os seus sintomas, a melhor maneira seja satisfazer seu desejo de histerica - que e para ela 0 de colocar
aos nossos olhos seu desejo como desejo insatisfeito -, deixa inteiramente
fora de campo a questao especifica do por que ela so pode sustentar seu
desejo como desejo insatisfeito. Tambem e que a histerica nos poe, eu
diria, na pista de urn certo pecado original da analise. E preciso mesmo que
haja urn. 0 verdadeiro e talvez apenas uma coisa, e 0 desejo do proprio
Freud, isto e, 0 fato de que algo, em Freud, nao foi jamais analisado.
Era ai exatamente que eu estava no momenta em que, por uma singular coincidencia, fui posta em posiyao de ter que me demitir do meu seminario.
o que eu tinha adizer sobre os Nomes-do-Pai nao visava outra coisa,
com efeito,-fenao por em questao a orig~m, isto e, por qual privilegio 0 desejo de Freud tinha po dido encontrar, no campo da experiencia que ele
design a como 0 inconsciente, a porta de entrada.
Retornar a essa origem e absolutamente essencial se queremos colocar a analise de pe.
.
o que quer que ele seja, tal modo de interrogar 0 campo da expenencia, no nosso proximo encontro, vai ser guiado pela referencia seguinte
- que estatuto conceitual devemos dar a quatro dos termos introduzidos
por Freud como conceitos fundamentais, nominalmente 0 inconsciente, a
repetifiio, a transferencia e a pulsiio?
Considerar 0 modo pelo qual, em meu ensino passado, situei estes
conceitos em relayao a uma funyao mais geral que os engloba, e que permite mostrar seu valor operatorio neste campo, isto e, a funyao do significante enquanto tal, subjacente, implicita - ai esta 0 que nos fara, em nosso proximo encontro, dar 0 passo seguinte.
Eu me prometi, este ano, interromper minha exposiyao as vinte para
as duas, de modo a deixar, em seguida, a todos que possam permanecer
aqui, nao tendo mesmo que procurar, logo em seguida, em outro lugar, en-

gatar numa outra ocupa'rao, 0 lazer de me propor as questoes que lhes
tenham sugerido nesse d.ia os termos de minha exposi'rao.

M. TORT: - Quando 0 Senhor relaciona a psicaruilise ao desejo de
Freud e ao desejo da histerica, rufo poderzamos acusd-lo de psicologismo?
A referencia ao desejo de Freud nao e uma referencia psico16gica. A
referencia ao desejo da histerica nao e uma referencia psicol6gica.
Coloquei a seguinte questao - 0 funcionamento do Pensamento selvagem, posta por Uvi-Strauss na base dos estatutos da sociedade, e um inconsciente, mas sera suficiente para albergar 0 inconsciente como tal? E se
ele consegue isto, sera que albergara 0 inconsciente freudiano?
o caminho do inconsciente propriamente freudiano, foram as histericas que 0 ensinaram a Freud. E ai que farro entrar 0 desejo da histerica,
ao memo tempo que indico que Freud nao ficou nisto.
Quanto ao desejo de Freud, coloquei-o num nfvel mais elevado. Eu
disse que 0 campo freudiano da pratica analitica permanecia na dependencia de certo desejo original que tern sempre papel ambiguo, mas prevalecente, na transmissao da psicanalise. 0 problema desse desejo nao e psico16gico, tanto quanta nao 0 e aquele, nao resolvido, do desejo de S6crates.
Ha toda uma tem~Hica que tern a ver com 0 estatuto do sujeito quando
S6crates formula nada saber, a mIO ser 0 que diz respeito ao desejo. 0
desejo nao e posto por S6crates em posirrao de subjetividade original, mas
em posi9ao de objeto. Muito bem! E tambem do desejo como objeto que
se trata em Freud.

Pensamento Selvagem.
S6 fui causa daquilo que manca.
Hitincia, tropefo, achado, perda.
A descontinuidade.
Signorelli.

Para come~ar na hora, vou encetar minha fala de hoje com a leitura
de urn poema que, na verdade, nao tern nenhuma rela~ao com 0 que lhes
vou dizer - mas sim com 0 que disse 0 ana passado, em meu semiOlirio, sobre 0 objeto misterioso, 0 objeto mais oculto - 0 da pulsao esc6pica.
Trata-se do curto poema que na pagina 73 de Fou d'Elsa, Aragon
intitula Contracanto.

E em viio que tua imagem chega ao meu encontro
E niio me entra onde estou, que mostra-a apenas
Voltando-te para mim s6 poderias achar
Na patede do meu olhar tua sombra sonhada.
Eu sou esse infeliz compardvel aos espelhos
Que podem refletir mas que niio podem ver
Como eles meu olho e vazio e como eles habitado
Pela ausencia de ti que faz sua cegueira.3
Dedico este poema a nostalgia que alguns podem sentir daquele seminario interrompido, daquilo que nele eu desenvolvia sobre a angUstia e
sobre a fun~ao do objeto a minusculo.
Eles sacarao,4 eu acho, esses tais, - desculpo-me por ser tao alusivo - eles sacarao 0 sabor do fato de Aragon, - nessa obra admiravel onde
me orgulho de encontrar 0 eco dos gostos de nossa gera~ao, que faz com

queeu seja for9ado a me reportar a meus camaradas da mesma idade que
eu, para poder ainda me entender sobre esse poema - Aragon faz seguir seu
poema com esta linha enigmlitica - Assim disse uma vez An-Nadi, quando
o convidaram para uma circuncisiio.
Ponto em que aqueles que ouviram meu seminario do ana passado
reencontrarao a correspondencia das formas diversas do objeto a com a
fun9ao central e simb6lica do menos-fi [(- lP)] - aqui evocado pela referencia singular, e certamente nao casual, que Aragon confere a conota9ao
hist6rica, se assim posso dizer, da emissao, por seu personagem, 0 poet a
louco, desse contracanto.

Ha algumas pessoas aqui, eu sei disso, que se estao introduzindo ao
meu ensino. Elas se introduzem atraves de escritos que ja fizeram epoca.
Eu gostaria que elas soubessem que uma <tas coordenadas indispensaveis
para apreciar 0 sentido desse primeiro ensino deve ser encontrada no seguinte: que elas nao podem, onde estao, imaginar ate que grau de desprezo,
ou simplesmente de desconhecimento para com seu proprio instrumento,
podem chegar os praticantes. Que elas saibam que, durante alguns anos, foi
preciso todo 0 meu esfor90 para revalorizar aos olhos deles esse instrumento, a [ala - para lhe devolver sua dignidade, e fazer com que ela nao seja
sempre, para eles, essas palavras desvalorizadas de antemao que os for9ayam a fixar os olhos em outra parte, para lhes encontrar urn fiador.
Assim e que passei, pelo menos por algum tempo, por ser obsedado
por nao sei que fIlosofia da linguagem, mesmo heideggeriana, quando se
tratava apenas de uma referencia propedeutica. E nao e porque eu falo nessas coisas que eu tenha que falar como fIlosofo.
Para me defrontar com algo diferente, que aqui estarei efetivamente
mais a vontade para nomear, 0 de que se trata e algo que nao chamarei de
outra coisa senao a recusa do conceito. it por isso que, como anunciei no
fim da minha primeira aula, e aos conceitos freudianos principais - que
isolei como sendo em numero de quatro, e mantendo propriamente esta
fun9l1'o- que tratarei hoje de introduzir voces.
Essas palavras que estao af no quadro-negro sob 0 titulo de conceitos
freudianos, sao os dois primeiros - 0 inconsciente e a repeti9ao. A transferencia - eu a abordarei, assim espero, da proxima vez - nos introduzira
diretamente aos algoritmos que acreditei dever adiantar na pratica, especialmente para os fins do nosso manejo da t6cnica analitica como tal.
Quanto a pulsao, ela 6 de acesso ainda tao dificil - a hem dizer, tao

inabordado - que nao creio poder fazer mais, este ano, do que so tornar a
ela depots que tivermos falado da transferencia.
Veremos entao apenas a essencia da analise - especialmente 0 que
tern, nela, de profundamente problematico, e ao mesmo tempo dire tor , a
fun9ao da analise didatica. S6 depois de passar por esta exposi9ao e que
poderemos talvez, pelo fim do ana - sem que nos mesmos minimizemos
o lado movente, se mIo escabroso, da aproxima9ao desse conceito - abordar a pulsao. Isto em contraste com os que nisto se aventuram em nome
de referencias incompletas e fnigeis.
As duas flechinhas que voces estao vendo indicadas no quadro depois de 0 inconsciente e de A repetirQo visam 0 ponto de interroga9ao que
segue. Ele indica que nossa concep9l1'o do conceito implica ser este sempre
estabelecido numa aproxima9ao que nao deixa de ter rela9ao com 0 que
nos impoe, como forma, 0 calculo infinitesimal. Se 0 conceito se modela,
com efeito, por uma aproxima9ao da realidade que ele foi feito para apreender, s6 por urn salto, por uma passagem ao limite, e que ele chega a se
realizar. Dai somos requisitados a dizer no que pode dar - direi, sob forma
de quantidade fin ita - a elabora9ao conceitual que se chama 0 inconsciente. Igualmente para a repeti9ao.
Os outros dois termos inscritos no quadro no fim da linha, 0 sujeito
e 0 real, e em rela9ao a eles que seremos levados a dar forma a questao
posta da Ultima vez - pode a psicanalise, sob semi aspectos paradoxais, singulares, aporeicos, ser considerada entre nos como constituindo uma ciencia,uma esperan9a de ciencia?
Torno primeiro 0 conceito de inconsciente.

A maioria desta assembleia tern n09ao de que ja adiantei isto - 0 inconsciente e estruturado como uma linguagem - 0 que se relaciona com
urn campo que hoje nos e muito mais acessivel do que no tempo de Freud.
llustrarei com algo que e materializado num plano seguramente cientifico,
l
com esse campo que explora, estrutura, elabora Claude Levi-Strauss, e que
ele rotulou com 0 nome de Pensamento selvagem.
Antes de qualquer experiecia, antes de qualquer dedu9ao individual,
antes mesmo que se inscrevam as experiencias coletivas que s6 SaDrelacionaveis com as necessidades sociais, algo organiza esse campo, nele inscrevendo as linhas de for9a iniciais. E a fun9ao que Claude Levi-Strauss nos
mostra ser a verdade totemica, e que reduz sua aparencia - a fun9ao classificat6ria primaria.

Antes ainda que se estabeleyam relay6es que sejam propriamente humanas, certas relay6es ja SaDdeterminadas. Blas se prendem a tudo que a
natureza possa oferecer como suporte, suportes que se disp6em em temas
de oposiyao. A natureza fornece, para dizer 0 termo, significantes, e esses
significantes organizam de modo inaugural as relay6es hurnanas, lhes dao
as estruturas, e as modelam.
o importante, para nos, e que vemos aqui 0 nivel em que - antes
de qualquer formayao do sujeito, de urn sujeito que pensa, que se situa
ai - isso conta, e contado, e no contado ja esta 0 contador. So depois e
que 0 sujeito tern que se reconhecer ali, reconhecer-se ali como contador.
Lembremos a topada ingenua em que 0 medidor de nivel mental se esbalda com sacar 0 homenzinho que enuncia - Tenho tres irmiios, Paulo, Ernesto e eu. Mas e muito natural - primeiro sao contados os tres irmaos,
Paulo, Ernesto e eu, e depois ha 0 eu no nivel em que se diz que eu tenho
que refletir 0 primeiro eu, quer dizer, 0 eu Rue conta.
Hoje em dia, no tempo historico em que estamos, de formayao
de uma ciencia, que podemos qualificar de humana, mas que e preciso distinguir bem de qualquer psicossociologia, isto e, a lingiiistica, cujo modelo
e 0 jogo combinatorio operando em sua espontaneidade, sozinho, de maneira pre-subjetiva - e esta estrutura que da seu estatuto ao inconsciente.
E ela, em cada caso, que nos garante que ha sob 0 termo de inconsciente
algo de qualificavel, de acessfvel, de objetivavel. Quando incito os psicanalistas a nao mais ignorarem este terreno, que lhes da urn apoio solido para
sua elaborayao, quer isto dizer que eu penso manter os conceitos introduzidos historicamente por Freud sob 0 termo de inconsciente? Muito bern,
nao!, eu nao penso assim. 0 inconsciente, conceito freudiano, e outra
coisa, que eu gostaria de tentar fazer voces apreenderem hoje.
Certamente nao basta dizer que 0 inconsciente e urn conceito dineimico, pois isto e substituir a ordem do misterio mais corrente por urn misterio particular - a forya, isto serve em geral para designar urn lugar de
opacidade. E a funyao da causa que me referirei hoje.
Bern sei que entro por ai nurn terreno que, do ponto de vista da critica ftlosofica, nao deixa de evocar uma pOryaO de referencias, 0 bastante
para me fazer hesitar entre elas - apenas sofreremos para escolher. Hlt pelo
menos uma parte do meu audit6rio que vai mesmo ficar sem matar a fome
se eu simplesmente indicar que no Ensaio sobre as Grandezas Negativas de
Kant, podemos sacar como e bem aproximada a hiancia que, desde sempre,
a funyao da causa oferece a todo saque conceitual. Neste ensaio, quase se
diz tratar-se de urn conceito, no fun das contas, inanalisavel - impossivel

de compreender pela razao - se e que a regra da razao, a Vernunftsregel, e
sempre alguma Vergleichung, ou equivalente - e que sobra essencialmente
na funyao da causa uma certa hidnda, termo empregado nos Prolegomenos
do mesmo autor.
Eu nao vou querer lembrar que 0 problema da causa foi sempre 0
embarayo dos ftl6sofos, e que eYenao e tao simples quanta se pode crer ao
ver equilibrarem-se em ~ist6teles as quatro causas - pois nao estou aqui
ftlosofando, e nao pretendo me desincumbir de uma tarefa tao pesada com
essas poucas referencias que bastam para tornar sensivel, simplesmente, 0
que quer dizer isto.sobre que insisto ..A causa, para nos, qualquer que seja a
modalidade com que Kant a increva nas categorias da razao pura - mais
exatamente ele a inscreve no quadro das relay6es, entre a inerencia e a comunidade - a causa nao e por isso racionalizada.
Ela se distingue do que ha de determinante numa cadeia, dizendo
melhor, da lei. Para exemplificar, pensem no que se figura na lei de ayao e
reayao. So existe aqui, se quiserem, apenas urn titular. Urn nao anda sem
o outro. Urn corpo que se esborracha no chao, sua massa nao e a causa de
ele receber de volta sua forya viva, sua massa e integrada a essa forya que a
ele retorna para dissolver sua coerencia por um efeito de retorno. Aqui, nenhurna ruancia, a nao ser no fmal.
Ao contrario, cada vez que falamos de causa, ha sempre algo de anticonceitual, de indefinido. As fases da lua SaDa causa das mares - quanta a
isto, e claro, sabemos nesse momenta 1ue a palavra causa esta bem empregada. Ou ainda, os miasmas sao a causa da febre - isto, tambem, nao quer,
dizer nada, hli urn buraco, e algo que vem oscilar no intervalo. Em suma, so'
existe causa para 0 que manca.5
Muito bern, 0 inconsciente freudiano, e nesse ponto que eu tento fazer voces visarem por aproximayao que ele se situa nesse ponto em que,
entre a causa e 0 que eia afeta, ha sempre claudicayao.6 0 importante nao
e que 0 inconsciente determina a Deurose - quanta a isto, Freud fez de
born grado 0 gesto pilatico de lavar as maos. Mais dia menos dia, vli"oachar
talvez alguma coisa, determinantes hurnorais, pouco importa - para ele dli
na mesma. Pois 0 inconsciente DOSmostra a hi3ncia por onde a neurose se
conforrna a urn real - real que bem pode. ele sim, DaO ser determinado.
Nessa hiancia, algurna coisa acontece. Essa hiancia. uma vez cosida
sua boca, estara curada a neurose? Antes de mais nada, a questao estli
sempre aberta. SO que a Deurose se toma outra coisa, as vezes simples
enferrnidade, cicatriz, como diz Freud ~ nao cicatriz da neurose. mas do
inconsciente. Esta topologia, nao a estou arrumando muito cientificamen-

te para voces, poniue nao tenho tempo - estou entrando dire to nela, e
creio que voces poderao sentir-se guiados pelos termos que introduzo
quando forem aos textos de Freud. Vejam de onde ele parte - de A Etiologia das Neuroses - e 0 que e que ele acha no buraco, na fenda, na hilincia caracteristica da causa? Algo que e da ordem do niio-realizado.
Fala-se de recusa. E ir depressa demais nessa materia - alias, ha aigum tempo, quando se fala em recusa, nao se sabe mais do que se esta
falando. 0 inconsciente, primeiro, se manifesta para n6s como algo que
fica em espera na area, eu diria algo de niio-nascido. Que 0 recalque derrame ali alguma coisa, isto nao e de se estranhar. E a relacrao da fazed ora de
anjos com os limbos.
Esta dimensao seguramente deve ser evocada num registro que nao
e nada de irreal, nem de desreal, mas de nao-realizado. Nunca e sem perigo que se faz remexer algo nessa zona de larvas, e talvez seja mesmo a
posicrao do analista - se ele a ocupa de verdade - dever ser sitiado - quero dizer, realmente - por aqueles em quem ele evocou esse mundo de larvas sem ter po dido sempre traze-Ias Ii luz. Nem todo discurso e aqui
inofensivo - 0 discurso mesmo que pude manter esses dez anos encontra
nisso alguns desses efeitos. Nao e a toa que, mesmo num discurso publico,
se visem os sujeitos, e que se os toque naquilo que Freud chama 0 umbigo - umbigo dos sonhos, escreve ele para the designar, em ultimo termo, 0
centro inc6gnito - que nao e mesmo outra coisa, como 0 pr6prio umbigo
anatomico que 0 representa, senao essa hiiincia de que falamos.
Perigo do discurso publico, no que ele se dirige justamente ao mais
pr6ximo - Nietzsche sabia que urn certo tipo de discurso s6 pode dirigir-se
ao mais long in quo.
A bem dizer, essa dimensao do inconsciente, que eu evoco, estava
_. esquecida, como Freud havia previsto perfeitamente bem. 0 inconscien- te se havia refechado sobre sua mensagem gracras aos cuidados desses ativos ortopedeutas em que se tomaram os analistas da segunda e da terceira
geracrao, que se dedicam, no que psicologizando a teoria psicanalitica, a suturar essa hiancia.
Podem crer que, eu mesmo, eu nao a reabro jamais sem precaucrao.

Estou certamente, agora, na minha data, na minha epoca, em posi~ao de introduzir no dominio da causa a lei do significante, no lugar onde
essa hiancia se produz. Nem por isso deixa de ser preciso, se queremos

compreender 0 de que se trata na psicamilise, tomar a evocar 0 conceito
de inconsci,ente nos tempos em que Freud procedeu para forja-Io - pois nao
podemos completa-Io sem leva-Io ao seu limite.
o inconsciente freudiano nada tern a ver com as formas ditas do inconsciente que 0 precederam, mesmo as que 0 acompanhavam, mesmo lfs
que 0 cercam ainda. Abram, para compreender 0 que quero dizer, 0 dicionario Lalande. Leiam a enumeracrao muito bonita que fez Dwelshauvers
nurn livro publicado ha uma quarentena de anos por Flammarion. La ele
enumera oito ou dez formas de inconsciente que nao ensinam nada a ninguem, que simplesmente designam 0 nao-consciente, 0 mais ou menos
consciente e, no campo das elaboracroes psicol6gicas, encontram-se mil
variedades suplementares.
o inconsciente de Freud nao e de modo algum 0 inconsciente romantico da criacrao imaginante. Nao e 0 lugar das divindades da noite. Sem
duvida que isto nao deixa totalmente de ter relacrao com 0 lugar para on de
se volta 0 olhar de Freud - mas 0 fato de lung, reIe dostermos do inconsciente romantico, ter sido repudiado por Freud, nos indica bast ante que a
psicanalise introduz outra coisa. Do mesmo modo, para dizer que 0 inconsciente tao intrometido, tao heter6clito, que durante toda a sua vida
de fil6sofo solitario Eduardo Von Hartmann elaborou, nao e 0 inconsciente de Freud, tambem nao seria preciso ir muito longe, pois Freud, no setimo capitulo de A CiencUzdos Sonhos, refere-se, ele pr6prio, a isto, em nota - quer dizer que e preciso olhar isso mais de perto para designar 0 que,
em Freud, se distingue.
A todos esses inconscientes sempre mais ou menos afiliados a uma
vontade obscura considerada como primordial, a algo de antes da consciencia, 0 que Freud opoe e a revelacrao de que, ao nivel do inconsciente, ha
algo hom610go em todos os pont os ao que se passa ao nivel do sujeito - isso fala e funciona de modo tao elaborado quanta 0 do nivel consciente,
que perde assim 0 que pare cia seu privilegio. Estou sabendo das resistencias
que ainda provoca esta simples chamada, no entanto sensivel no minima
texto de Freud. Leiam, sobre isto, 0 paragrafo desse setimo capitulo intitulado 0 Esquecimento nos Sonhos, a prop6sito de que Freud s6 faz referencia aos jogos do significante.
Nao me contento com essa referencia macicra. Eu lhes soletrei, ponto
por ponto, 0 funcionamento do que nos foi produzido primeiro por Freud
como fenomeno do inconsciente. No sonho, no ato falho, no chiste - 0
que e que chama atencrao primeiro? E 0 modo de tropecro pelo qual eles
aparecem.

Trope~o, desfalecimento, rachadura. Numa frase pronunciada, escrita, alguma coisa se estatela. Freud fica siderado por esses fen6menos, e e
neles que vai procurar 0 inconsciente. Ali, alguma outra coisa quer se realizar - algo que aparece como intencional, certamente, mas de uma estranha
temporalidade. 0 que se produz nessa hiancia, no sentido pleno do termo
produzir-se, se apresenta como um achado. E assim, de come~o, que a
explora~ao freudiana en contra 0 que se passa no inconsciente.
Urn achado que e, ao mesmo tempo uma solu~ao - nao for~osamente acabada, mas, por mais incompleta que seja, tern esse nao-sei-o-que que
nos toea com esse sotaque particular que Theodoro Reik tao admiravelmente destacou - apenas destacou, po is Freud tinha muito bem chamado
a aten~ao para ele - a surpresa - aquilo pelo que 0 sujeito se sente ultra·
passado, pelo que ele acaba achando ao mesmo tempo mais e menos do
que esperava - mas que, de todo modo, e, em rela~ao ao que ele esperava,
de urn valor tinico.
Ora, esse achado, uma vez que ele se apresenta, e urn reachado, e
mais ainda, sempre esta prestes a escapar de novo, instaurando a dimensao
da perda.
Para me deixar levar por uma metafora, Euridice duas vezes perdida,
esta a imagem mais sensivel que poderiamos dar, no mito, do que e a rela~ao de Orfeu analista com 0 inconsciente.
Com 0 que, se voces me permitem acrescentar alguma ironia, 0 inconsciente se acha na margem estritamente oposta a de que se trata no
am or , do qual todo mundo sabe que e sempre Unico e que a formula quem
perde um encontra dez en contra nele sua melhor aplica~ao.
A descontinuidade, esta entao a forma essencial com que nos aparece
de saida 0 inconsciente como fen6meno - a descontinuidade, na qual alguma coisa se manifesta como vacila~ao. Ora, se essa descontinuidade tern esse carater absoluto, inaugural, no caminho da descoberta de Freud, sera
que devemos coloca-la - como foi em seguida a tendencia dos analistas _.
sobre 0 fundo de uma totalidade?
Sera que 0 um e anterior a descontinuidade? Penso que nao, e tudo
que ensinei esses tiltimos anos tendia a revirar essa exigencia de urn ~m
fechado - miragem a qual se apega a referencia ao psiquismo de envolucro,
uma esplkie de duplo do organismo on de residiria essa falsa unidade. Voces concordarao comigo em que 0 um que e introduzido pela experiencia
do inconsciente e 0 um da fenda, do tra~o, da ruptura.
Aqui brota uma forma desconhecida do um. 0 Un do Unbewu$ste.
Digamos que 0 limite do Unbewusste e 0 Unbegri[[ - nao 0 nao-conceito,
mas 0 conceito da falta.7

Onde esta 0 fundo? Sera a ausencia? Nao. A ruptura, a fenda, 0 tra~o
da abertura faz surgir a ausencia - como 0 grito nao se perfIl a sobre fundo
de silencio, mas, ao contrario, 0 faz surgir como silencio.
Se guardarem na mao esta estrutura inicial, voces se conterao de se
livrar a tal ou tal aspecto parcial do que se trata no que concerne ao inconsciente - como, por exemplo, de que e 0 sujeito, enquanto alienado na
sua historia, no nivel em que a sin cope do discurso se conjuga com seu desejo. Voces verao que, mais radicalmente, e na dimensao de uma sincronia
que voces devem situar 0 inconsciente - no nivel de urn ser, mas enquanto
pode se portar sobre tudo, isto e, no nivel do sujeito da enuncia~ao, enquanta segundo as frases, segundo os modos, se perdendo como se encontrando, e que, numa interjei~ao, num imperativo, numa invoca~ao, mesmo
num desfalecimento, e sempre ele que nos pae seu enigma, e que fala, em suma no nivel em que tudo que se expande no inconsciente se difund~,
tal 0 micelium, como diz Freud a proposito do sonho, em torno de urn
ponto central. Trata-se sempre e do sujeito enquanto que indeterminado.
Oblivium, e levis com e longo - polido, unido, liso. Oblivium, e 0
que apaga - 0 que? - 0 significante como tal. Ai esta onde reencontramos
a estrutura basal que torna possivel, de modo operatorio, que alguma coisa
, tome a fun~ao de barrar, de riscar uma outra coisa. Nivel mais primordial,
estruturalmente, do que 0 recalque de que falaremos mais tarde. Muito
bern, este elemento operatorio do apagamento, e isto que Freud designa,
desde a origem, na fun~ao de censura.
E a podagem com tesouras, a censura russa, ou ainda a censura alema, confira Heinrich Heine no come~o do Livro da Alemanha. Senhor e
Senhora Fulano tem 0 prazer de lhes participar 0 nascimento de um [ilho
belo como a liberdade. - 0 Doutor Hoffmann, censor, corta a palavra Iiberdade. Seguramente, podemos nos interrogar sobre 0 que se torna 0 efeito dessa palavra pelo fate dessa censura propriamente material 0 que e urn
outro problema: Mas e sobre isso mesmo que age, da maneira mais eficiente,o dinamismo do inconsciente.
Para retomar urn exemplo nunca bast ante explorado, aquele que foi
o primeiro sobre que Fr~ud apoiou sua demonstra~ao, 0 esquecimento, 0
trope~o da memoria, concernente a palavra Signorelli apos sua visita as
pinturas de Orvieto, sera possivel nao ver surgir do texto mesmo, e se impor, nao a metafora, mas a realidade do desaparecimento, da supressao,
da Unterdri.i.ckung, da passagem porbaixo? A palavra Signor, Herr, passa
por baixo - 0 senhor absoluto, eu disse unia vez, a morte, para dizer tudo,
desaparece alL E tambem, sera que nao vemos, la detras, perfIlar-se tudo
que Freud necessita para encontrar nos mitos da morte do pai a regula-

~ao de seu desejo? Antes de mais nada, ele se reencontra com Nietzsche
para enunciaf, no mito dele, que Deus esta morto. E e talvez sobre 0 fundo
das mesmas razoes. Pois 0 mito de que Deus estd morto - do que eu estou,
de minha parte, bem menos convencido, como mito entendam bem do
que a maioria dos intelectuais contemporiineos, 0 que nao e de ~odo
algum uma declara~ao de teismo nem de fe na ressurrei~ao - este mito
talvez seja apenas 0 abrigo que se achou contra a amea~a de castra~ao.
Se voces souberem ler, voces 0 verao nos afrescos apocalipticos da
catedral de Orvieto. Se nao, leiam a conversa de Freud no trem - trata-se
apenas do fim da potencia sexual, da qual seu interlocutor medico, 0 interlocutor precisamente diante de quem ele nao lembra 0 nome de Signorelli, the conta 0 carater dramatico para aqueles que sao ordinariamente
seus pacientes.
Assim, 0 inconsciente se manifesta sempre como 0 que vacHa num
corte do sujeito - donde ressurge urn achado que Freud assimila ao desejo - desejo que situaremos provisoriamente na metonimia desnudada
do discurso em causa, em que 0 sUjeito se saca em algum ponto inesperado.
Quanto a Freud e a sua rela~ao ao pai, nao esque~amos que todo 0
seu esfor~o s6 0 levou a confessar que, para ele, essa questao per.manecia
inteira, ele disse a uma de suas interlocutoras - 0 que quer uma mulher?
Questao que ele nunca resolveu, confira 0 que foi efetivamente sua rela~ao com a mulher, seu carater uxorioso, como se exprime pudicamente
Jones a seu respeito. Diremos que Freud teria dado segura mente urn admiravel idealista apaixonado se nao se tivesse consagrado ao outro, na for.
ma da histerica.
Decidi parar sempre as vinte para as duas em ponto meu semina~io. Vo~es veem que hoje nao fechei a questao do que seja a fun~ao do
lllconSClente.
Faltam questOes e respostas.

Nem ser, nem Mo-ser.
Finitude do desejo.
o evasivo.
o estatuto do inconsciente e etico.
Que tudo estd por re[azer na teoria.
Freud cartesiano.
o desejo da histerica.8

A semana passada, minha introdu~ao do inconsciente pela estrutura
de uma hiiincia oferl!ceu ocasiao a urn de meus ouvintes, Jacques-Alain
Miller, para urn excelente tra~ado do que, nos meus'escritos precedentes,
ele reconheceu como a fun~ao estruturante de uma falta, e ele a reuniu,
por urn arco audacioso, com 0 que pude designar, falando da fun~ao do
desejo, como falta-a-ser.
Tendo realizado essa sinopsp- que certamente nao foi inutil, ao menos
para aqueles que ja tenham algumas no~oes do meu ensino, ele me interrogou sobre minha ontologia.
. Nao the pude responder dentro dos limites impostos ao dialogo pelo
horario, e ficou combinado que eu obtivesse dele, antes de mais nada, a
precisao daquilo com que ele. cerca 0 termo ontologia. Entretanto, que
ele nao pense que eu de modo algum achei a questao inapropriada. Direi
mesmo mais. Ela bateu particularmente em cheio, no senti do de que e
mesmo de uma fun~ao ontol6gica que se trata nessa hiiinda, pelo que acreditei dever introduzir, como the sendo a mais essencial, a fun~ao do inconsciente.

A hiiincia do inconsciente, poderiamos dize-Ia pre-ontoI6gica. Insisti nesse carater demasiado esquecido - esquecido de urn modo que nao
deixa de ter significa~ao - da primeira emergencia do inconsciente, que

e de nao se prestar a ontologia. 0 que, com efeito, se mostrou de comeyo
a Freud, aos descobridores, aos que deram os primeiros passos, 0 que se
mostra ainda a quem quer que na analise acomode por urn momento seu
olhar ao que e propriamente da ordem do inconsciente, - e que ele nlio e
nem ser nem nao-ser, mas e algo de nlio-realizado.
Evoquei a funyao dos limbos; poderia tambem falar do que, nas
construyoes da Gnose, se chamam os seres intermediarios - silfos, gnomos,
mesmo formas mais elevadas desses mediadores ambiguos. Tambem, nao
esqueyamos que Freud, quando comeyou a remoer este mundo, articulou
este verso, que parecia cheio de inquietantes apreensoes quando 0 pronunciou, e cuja ameaya e muito notavel que tenha sido, depois de sessenta
anos de experiencias, completamente esquecida - Flectere si nequeo superos Acheronta movebo. E notavel que 0 que se anunciava como uma
abertura infernal tenha sido, na sequencia, tambem notavelmente assepticizado.
Mas e igualmente indicativo que 0 que se anunciava tao deliberadamente como abertura para urn mundo inferior, nao tenha feito em parte
alguma, salvo rarissima exceyao, alianya seria com tudo que existiu - ainda
existe agora, menos porem do que na epoca da descoberta freudiana - de
pesquisa metafisica, como se dizia, se nao de praticaespirita,
espiritista,
evocatoria, necromantica, tal como a psicologia gotica de Myers; que se
restringia a seguir a risca do fato da telepatia.
Certamente que, de passagem, Freud toca nesses fatos, no que pode
lhe chegar, trazido por sua experiencia. Mas e claro que e no sentido de .
uma reduyao racionalista, e elegante, que sua teorizayao se exerce. Pode-se
considerar como excepcional, se nao aberrante, 0 que, no circulo analitico
de nossos dias, se prende ao que foi chamado - e de maneira bem significativa, para esteriliza-Ios - fenomenos psi ('11). Alusao as pesquisas de urn
Servadio, por exemplo.
Seguramente nao e neste sentido que nossa experiencia nos dirigiu.
resultado de nossa busca do inconsciente vai, ao contrario, no sentido
de urn certo ressecamento, de reduyao a urn herbario, cujo escantilhonamento e limitado a urn registro tornado catalogo racionalizado, a uma classificayao que se quereria de born grado natural. Se, no registro de uma psicologia tradicional, de born grado se adianta sobre 0 carater nao amestravel, infinito, do desejo humano - vendo-se nele a marca de nao sei que
sabugo divino que ali se teria impressa - 0 que a experiencia analitica nos
permite enunciar, e bem mais a funyao limitada do desejo. 0 desejo, mais
do que qualquer outro ponto do quinhao humano, encontra em alguma
parte seu limite.

o

RetOrl1aremOs a tudo isto, mas aponto que eu disse 0 desejo, e nao
o prazer. 0 prazer e 0 que Iimita 0 porte do quinhao humano - 0 principio do prazer e 0 principio de homeostase. 0 desejo, este, encontra seu
ccrne, sua proporyao thada, seu limite, e e em relayao a esse limite que
cle se sustenta como tal, franqueando 0 Iimiar imposto pelo principio do
prazer.
Nao e urn trac;o pessoal de Freud esse repudio, para 0 campo da sentimentalidade religiosa, do que ele designou como aspirayaooceanica.
Nossa experiencia esta ai para reduzi-Ia, essa aspirayao, a uma fantasia,
para nos garantir em outra parte bases firmes, e remete-Ia para 0 lugar do
que Freud chamava, a proposito da religiao, de ilusao.
o que e ontico, na funyao do inconsciente, e a fenda por onde esse
algo, cuja aventura em nosso campo parece tao curta, e por urn instante
trazida a luz - por urn instante, pois 0 segundo tempo, que e de fechamento, da a essa apreensao urn carater evanescente. Retornarei a isto. que
sera talvez mesmo 0 passo que poderei dar agora, nao podendo mais do
que eVita:lo ate 0 presente, por razoes de contexto.
Contexto ardente, como voces sabem. Nossos habitos tecnicos se
tornaram - por razoes que teremos que analisar - tao suscetiveis as funyoes do tempo que, querendo introduzir aqui distinyoes tao essenciais que
ate se desenham por toda parte fora de nossa disciplina, pare cia que eu
tive que me engajar no caminho de uma discussao mais ou menos pleiteante.
E sensivel, ao nivel mesmo da definiyao do inconsciente - so para
se referir ao que Freud, de maneira foryosamente aproximativa, so tendo
podido de comeyo servir-se disso por toques, por tentativas, a proposito
do processo primario - que 0 que se passa ali e inacessivel a contradiyao,
a localizayao espacio-temporal, bem como a funyao do tempo.
Ora, se 0 desejo nao faz mais do que veicular para urn futuro sempre curto e limitado 0 que ele sustenta de uma imagem do passado, Freud
o diz no entanto indestrntivel. 0 termo indestrutivel, aqui esta justamente que e pela realidade de todas a mais inconsistente que ele e afirmado. 0 desejo indestrutivel, se ele escapa ao tempo, a que registro pertence na ordem das coisas? - pois 0 que e urna coisa senao aquilo que
dura, identica, urn certo tempo? Nao haven! aqui lugar para se distinguir
ao lado da durayao, substancia das coisas, urn outro modo do tempo - urn
tempo 16gico? Voces sabem que eu ja abordei este tema num escrito.
Reencontramos aqui a estrutura escandida desse batimento da fenda cuja funyao lhes evoquei da Ultima vez. 0 aparecimento evanescente se

faz ~ntre dois p<?ntos, 0 inicial e 0 terminal, desse tempo logico _ entre
u~ mstante de ver em que algo e sempre elidido, se nao perdido, da intui~ao. mesm~, e esse momento elusivo em que, precisamente, a apreensao
do mconsclente nao conclui, em que se trata sempre de uma recupera~ao
logr;tda.
" Onticamente entao, 0 inconsciente e 0 evasivo - mas conseguimos
cerca-Io numa estrutura, uma estrutura temporal, da qual se pode dizer
que jamais foi articulada, ate agora, como tal.

Foi de desdem que a continua~ao da experil~ncia analitica depois de
Freud fez prova a respeito do que aparece na hiancia. As larvas que dali
sae~A - .segundo uma compara~ao que Freud emprega numa passagem de
A Oencla dos Sonhos - nao as temos nutrido de sangue.
Nos nos interessamos por outra coisa, e estou aqui este ana para Ihes
mostrar por qual via esses deslocamentos de interesse foram sempre mais
no sentido de destacar estruturas, de que se fala mal, na amilise, de que se
fala quase como profeta. Muito freqiientemente, lendo os melhores testemunho~ teoricos que os analistas dao de sua experiencia, tem-se 0 sentimento de que e precise interpreta-los. Eu lhesmostrarei
no devido
tempo, quando se tratar do que e 0 mais vivo, 0 mais ardente de nossa experiencia, isto e, a transferencia, sobre a qual vemos coexistir testemunhos
os ma~s fragmentarios e esclarecedores, dentro de uma total confusao.
E isto que lhes explica que eu so chegue la passe a passo, pois,
tambem,o que tenho a tratar para voces _. 0 inconsciente, a repeti~ao _
outros .lhes falariam no nivel da transferencia, dizendo que e disso que se
trata. E moeda corrente ouvir-se, por exemplo, que a transferencia e uma
repeti~ao. Nao digo que isto seja falso e que nao haja repeti~ao na transferencia. Nao digo que nao tenha sido a proposito da transferencia que
Freud abordou a repeti~ao. Digo que 0 conceito de repeti~ao nada tern a
ver com 0 de transferencia. Sou for~ado, por causa disso, a faze-Io entrar
primeiro em nossaexplica~ao, a the dar 0 passe logico. Pois seguir a cronologia seria favorecer as ambigiiidades do conceito de repeti~ao, que vem
do fato de sua descoberta ter sido feita no curso dos tateamentos necessitados pela experiencia da transferencia.
Quero marcar agora, por mais espimtosa que.a formula lhes possa
parecer, que seu estatuto de ser tao evasivo, tao inconsistente, e dado ao
inconsciente pel? encaminhamento de seu descobridor.

o estatuto do inconsciente, que eu Ihes indlco t~o fnigil no plano
ontico,
etico. Freud, em sua sede de verdade diz - a que quer que seja, e
preciso chegar ld - porque, em alguma parte, esse inconsciente se mostra.
E isto ele diz dentro de sua experiencia daquilo que era para 0 medico, at~
entao a realidade mais recusada, mais coberta, mais contida, mais rejeitada, a' da histerica, no que ela e - de algum modo, de origem - marcada:
pelo signa do engano.
E certo que isto nos levou a muitas outras coisas no campo aonde
fomos conduzidos por esse encaminhamento inicial, pela descontinuidade
que constitui 0 fato de que urn homem descobridor, Freud, tenha dito Ai' estd 0 pai's para onde leva meu povo. Por muito tempo, 0 que se situava
nesse campo pareceu marcado pelas caracterlsticas de sua descoberta de
origem - 0 desejo da histerica. Mas logo se imp6s coisa completamente
diversa que - a medida que ele era anteriormente descoberto - era sempre
formulada com retardo, de arrastao. E que a teoria s6 tinha side forjada
para as descobertas preceden tes. De modo que tudo esta por refazer, inclusive 0 que concerne ao desejo da histerica. Isto nos impoe uma especie
de saIto retroativo se queremos marcar aqui 0 essencial da pbsi~ao de
Freud no que toca ao que se passa no campo do inconsciente.
.
Nao e de modo impressionista que quero dizer que aqui seu encaminhamento e etico - nao pense numa famosa coragem do cientista que
nao recua diante de nada, imagem a ser temperada, como todas as outras.
Se formulo que 0 estatuto do inconsciente e etico, e nao 6ntico, e precisamente porque 0 proprio, Freud nao adianta isto quando da seu estatuto ao
i~consciente. E 0 que e~ disse d~ede de verdade que 0 anima e aqui uma
simples indica~ao do tra~o das abordagens que nos permitirao perguntarnos aonde foi a paixao de Freud.
'
Freud sabe de todas as fragilidades dos furtacores do inconsciente
no que concerne a esse registro, quando introduz 0 ultimo capitulo de A
Ciencia dos Sonhos com aquele sonho que, de todos os que sac analisados
no livro, tern urn modo a parte - sonho suspenso em tome do misterio
mais angustiante, 0 que une urn pai ao cadaver de seu filho mais proximo,
de seu filho morto. 0 pai sucumbido ao sono vesurgir a imagem do filho,
que Ihe diz - Pai, nao ves que estou queimando? Ora, esta para pegar fogo
no real, na pe9a ao lado.
Por que entao sustentar a teoria que faz do sonho a imagem de urn
desejo, com este exemplo em que, numa especie de reflexo flamejante, e
justamente uma realidade que, quase decalcada, parece aqui arran car 0 sonhante de seu sono? Por que, se nac para nos evocar urn misterio que,nao

e

e outra coisa senao 0 mundQ do alem e '
entre 0 pai e esse filho que Ihe
d"
nao sel que segredo partilhado
vem Izer - P'
mando? Do que e que ele q .' <;"
f ai, naG ves que.·estou queiuelma. - senao do
outros pontos designados pit
I'.
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E quem nao duvidaria a
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.
do, com efeito, 0 abismo e pr~~oslto da transferencia do sonho, quanreportado?
mam esto entre 0 que foi vivido e 0 que e
Ora - e" al que F reud enfatiza co t d
o apoio de sua certeza.
m 0 a a sua for~a - a duvida, e
Ele motiva essa duvida - M justamente
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algo a preservar. E a duvida '
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.all, diz ele, Slgno de que ha
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e agora signa da resistencia.
un~ao que ele da a duvida resta contud
'
.
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' go que tem que se mostrar
ung, disfarce e postiro t~bem
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vergem, os dois encaminhamentos , de D escartes e deueFreud.
se aproxlInam, con-

Descartes nos diz _ Estou seguro, porque duvido, de que pellso, e
_ diri<J.eu, para me manter numa formula nao mais prudente que a sua,
mas que nos evita debater 0 eu penso - Par pensar, eu SOli. Notem, de
passagem, que eludindo 0 eu penso, eludo a discuss[O que resulta do fato
de que esse eu pellso, para nos, nao pode certamente ser destacado do fate
de que ele so pode formula-1o dizelldo-o para nos, implicitamente - 0 de
que ele se esquece. Isto deixamos de reserva, por enquanto.
De maneira exatamente analogica, Freud, onde duvida - pois enfim
sao seus sonhos, e e ele que, de come90, duvida - esta seguro de que um
pensamento esta la, pensamento que e inconsciente, 0 que quer dizer que
se revela como ausente. E a este lugar que ele chama, uma vez que lida com
outros, 0 eu pellso pelo qual vai revelar-se 0 sujeito. Em suma, Freud esta
seguro de que esse pensamento esta la, completamente sozinho de todo 0
seu eu sou. se assim podemos dizer, - a menos que, este e 0 salto, alguem
pense em seu lugar.
E aqui que se revela a dissimetria entre Freud e Descartes. Ela nao
esta de modo algum no encaminhamento inicial da certeza fundada do sujeito. Ela se prende a que, nesse campo do inconsciente, 0 sUjeito esta em
casa. E e porque Freud Ihe afirma a certeza que se faz 0 progresso pelo
qual ele muda 0 mundo para nos.
Para Descartes, no cogito inicial - os cartesianos convirao comigo
neste ponto, mas eu 0 adianto a discussao - 0 que visa 0 eu penso no
que ele bascula para 0 eu sou, e um real - mas 0 verdadeiro fica de tal
modo de fora que e precise que Descartes em seguida se assegure, de que?
_ senao de UiTI Outro que nao seja enganador e que, por cima de tudo, possa garantir, so par sua existencia as bases da verdade, possa the garantir que
ha em sua propria razao objetiva os fundamentos necessarios para que 0
real mesmo de que ele vcm de se assegurar possa encontrar a dimensao
da verdade. Posso apenas indicar a conseqtiencia prodigiosa que teve esta
recoloc 9ao da verdade entre as maos do Outro, aqui Deus perfeito, cujo
a
negocio e a verdade, pois 0 que quer que ele tenha querido dizer. sempre
sera verdade _ mesmo que ele dissesse que dois e dois sao cinco, isto seria
verdade.
o que e que isto implica? - senao que nos, nos vamos poder come9 a brincar com as letrinhas de algebra que transformam a geometria
ar
em analise _ que a porta esta aberta para a teoria dos conjuntos - que nos
podemos nos permWr tudo como hipotese de verdade.
Mas deixemos isso, que nao e nosso negocio, ja que sabemos que 0
que com 9 no nivel do sujeito nao e jamais sem conseqtiencia, com
e a
a cond 9
de que saibamos 0 que quer dizer esse termo - 0 sujeito.
ao
i

.. D:scartes .nao sabia, a nao ser que fosse 0 sujeito de uma certeza
e reJeI~ao de todo saber anterior - mas nos, nos sabemos, gra~as a Freud
que 0 sujeito do inconsciente se manifesta', que isso9 pensa antes de entra:
na certeza.
!em~s isso.no colo. E mesmo este 0 nosso embara~o. Mas em todo
caso, e dal por dlante urn campo a que nao nos podemos recusar quanto
a questao que ele coloca.
'

Quero acentuar agora que, dai, 0 correlativo do sujeito nao e mais
entao da ordem do Outro enganador, mas da do Outro enganado. E isto,
tocamos com 0 dedo da maneira mais concreta desde que entramos na experienci~ da analise. 0 que 0 sujeito mais teme e nos enganar, nos colocar
numa pIsta falsa ou, mais simplesmente, que nos nos enganemos, pois,
antes de mais naJa, e bem claro, vendo nossa cara, que nos somos pessoas
que podemos nos enganar como to do mundo.
.
Ora, ist~ nao perturba Freud, porque - e justamente 0 que e preCISOque s.e compreenda, especialmente quando se Ie 0 primeiro paragrafo
desse capItulo referente ao esquecimento dos sonhos - os signos se entrecruzam, sera preciso levar tudo em conta, sera preciso liberar-se, se [rei
machen, de toda a escala de aprecia~ao que aIi se busca, Preisschatzung,
de aprecia~ao do que e certo e do que nao e certo. A mais tenue indica~ao
de que algo entra no campo deve faze-lo manter, para nos, urn igual
valor de traqo quanto ao sujeito.
Mais tarde, na observaqao celebre de uma homossexual, ele zomba
daqueles que, a proposito dos sonhos da cuja, possam Ihe dizer _ Mas
agora, onde esta esse [amoso inconsciente que nos devia [azer aceder ao
mais verdadeiro, a uma verdade, iro •..Lam eles, divina? Eis que sua padente se. ri do senhor, pois ela teve, na analise, sonhos expressamente para persuadl-lo de que se voltava para 0 que lhe era pedido, gostar dos homens.
Freud nao ve nisto nenhuma obje~ao. 0 inconsciente, nos diz ele, /1{io e
o sonho. Isto quer dizer em sua boca que 0 inconsciente po de ser exercer
n~ sentido d~ engano e que isto nao tern para ele nenhum valor de objeqao. Com efelto, como nao have ria a verdade da mentira? _ essa verdade
que toma perfeitamente possivel, contrariamente ao pretenso paradoxo
que eu afirme - Minto.
'
~e

0

Simplesmente Freud, nessa ocasiao, deixou de formular corretamenque era 0 objeto tanto do desejo da histerica quanto do desejo da ..

homossexual. Foi por isso - diante de umascomo de outras, diante de
Dora comp da famosa homossexual - que ele se deixou ultrapassar, e que
o tratamento foi rompido. A respeito de sua interpretaqao ele proprio
ainda esta hesitante, urn pouco cedo demais, urn pouco tarde demais.
Freud ainda nao podia ver - na falta de referenciais de estrutura que saD
os que espero destacar para voces - ver que 0 desejo da histerica - legivel
de maneira explosiva na observaryao - e sustentar 0 desejo do pai - no
caso de Dora, de sustentli-Io por procuraryao.
A complacencia tao manifesta de Dora para com a aventura do pai
com aquela que e a mulher do Sr. K., que ela 0 deixe fazer-Ihe a corte,
e exatamente 0 jogo pelo qual e 0 desejo do homem que the e preciso susten tar. Tambem a passagem ao ato, a bofetada da ruptura, logo que urn
deles, 0 Senhor K., Ihe diz, nao - Eu /1{iome interesso por voce, mas Eu nao me interesso por minha mulher, mostra que the e preciso que esse
laqo seja conservado presQ a esse elemento terceiro que Ihe permita ver
subsistir 0 desejo, de todo modo insatisfeito - tambem 0 desejo do pai que
ela favorece enquanto impotente, como 0 desejo dela mesma, de nao poder
se realizar enquanto desejo do Outro.
Do mesmo modo, justificando mais uma vez a formula que dei, originada na experiencia da histerica para faze-Ia situar em seu justo nivel o desejo do homem, e 0 desejo do Outro - e para 0 desejo do pai que a
homossexual acha uma outra solw;:ao - esse desejo do pai, desafia-Io.
Releiam a observarylio e verao 0 carater de provocaqao evidente que oferece
toda a conduta dessa jovem que, apegando-se aos passos dc uma semimun·
dana, bem notada na cidade, nao cessa de osten tar os cuidados cavalheirescos que ela Ihe da, ate 0 dia em que, encontrando-se com 0 pai - 0 que encontra no olhar do pai e a escapadela, 0 desprezo, a anulaqao do que se faz
diante dele - imediatamente se precipita por cima da balaustrada de uma
pontezinha de estrada de ferro. Literalmente, ela nao po de mais conceber,
senao abolindo-se, a funryao que tinha, a de mostrar ao pai como se e urn
falo abstrato, heroico, unico, e consagrado ao serviqo de uma dama.
o que faz a homossexual em seu sonho, enganando Freud, e aind'l
urn desafio concernente ao desejo do pai - 0 senhor quer que eu ame ()~.
homens, 0 senhor tera isto quanto quiser, sonhos de am or pelos homens. E
o'desafio em forma de derrisao.
So levei tao longe esta abettura para Ihes permitir distinguir 0 que e a
posi~ao do encaminhamento freudiano com rela~ao ao sujeito - na medida
em que e 0 sujeito que esta interessado no campo do inconsciente. Distingui assim a funyao do sujeito da certeza em rela~ao a procura da verdade.

Da pr6xima vez abordaremos 0 conceito de repeti~4'o, perguntando.
nos como concebe-Io, e veremos como pela repeti~o, como repeti~ro de
decep~4'o, que Freud coordena a experh~ncia, enquanto que decepcionante,
com urn real que sera dai por diante, no campo da denda, situado como
aquilo que 6 sujeito esta condenado a ter em falta mas que essa falta
mesmo revela.

e

X. - Tempo IOgico e tempo-substdncia das coisas nao sao identicos?

o tempo 16gico e constituido por tres tempos. Primeiro, 0 instante
de ver - que n(o e sem misterio, se bem que bastante definido nessa expe·
rienda psicol6gica da opera~io intelectual que e 0 insight. Depois, 0 tempo
para compreender. Enfim, 0 momenta de concluir. Isto e apenas uma reo
corda~io.
Para apreender 0 que e 0 tempo l6gico e preciso partir do seguime,
que, de saida, a bateria significame e dada. Sobre esta base, dois termos
devem ser introduzidos, de que a fun~o da repeti~ro, como veremos,
necessita - WillkUr, 0 acaso, e Zufall, 0 arbitrario.
.£ assim que Freud considera, para a interpreta~[o dos sonhos, quais
as eonseqiiencias do aeaso da transeri~4'o e do arbitrario das aproxima~<les
- por que reportar isto Aquilo mais do que a qualquer outra eoisa? .£ eerto
que Freud nos leva assim ao eora~lIo da questio que pOe 0 desenvolvimen·
to moderno das dendas, no que elas demonstram 0 que podemos fundar
sobre 0 aeaso.
Nada, com efeito. pode ser fundado sobre 0 aease - calculo das pro·
babiIidades. estrategias - que Olio implique de sa ida uma estruturac;:ao
limitada da situayao, e isto em termos de signifieantes. Quando a teoTia
moderna dos jogos elabora a estrategia dos dois jogadores, eada um deles
se eneontrani com as probabilidades maximas de ganhar. com a condiyro
de, cada um, raeioeinar como 0 outro. 0 que e que da valor a uma opera·
yaO desta espede? - sen4'o que, 0 mapa ja esta feito, as pontos de referen·
cia significantes do problema est4'o inscritos nele. e a soluy30 nro Ira alem
deles.
MuUo bern, no que diz
que chega ao alcance de sua
partir dessa redu~(o que isso
momento de concluir - urn

respeito ao inconseiente, Freud reduz tudo
escuta l\ fun~4'O de puros significantes . .£ a
opera, e que pode aparecer. diz Freud. um
momenta em que ele sente a coragem de

julgar e de concluir. Ai esta algo que faz parte do que chamei seu teste·
munho etjco.
A experiencia !he demonstra depois que, no que diz respeito ao suo
jeito, ele en contra limites, que sac a nao-convicyao, a resistenda, a naocura. A rememorayao comporta sempre um limite. E, sem duvida, podem
obte·la mais completa por outras vias que a da analise, mas elas sac inope·
rantes quanta a cura.
E aqui que e precise distinguir 0 porte dessas duas direyoes, a reme·
morayao e a repetiyao. De uma a outra, nao ha mais orientayao temporal
como nao ha mais reversibilidade. Simplesmente nao sao comutativas nao e a mesma coisa comeyar pela rememora~ao para lidar com as resisten·
cias de repetiyao, ou comeyar pel a repetiyao para ter urn come yO de rememorayao.
E 0 que nos indica que a funyao·tempo e aqui de ordem 16gica, e li·
gada a uma colocayao do real em forma significante. A nao comutativida·
de, com efeito, e uma categoria,que s6 pertence ao registro do significante.
Ai apreendemos aquilo pelo :que aparece a ordem do inconsciente. A
que 0 refere Freud? Qual e 0 's~u avaHsta? E 0 que ele chega a resolver,
num segundo tempo, elaborando· a funyao da repetiyao. Veremos mais
tarde como podemos, nos, formu!:i·la, remetendo-nos a Fisica de Aristoteles.
P. KAUFMANN:. 0 senhor formulou ana passado que a angUstia e aquilo
que mio engana. 0 senflOr pode por este enunciado em relariio com a ontologia e a certeza?

A angustia e, para a'analise, urn termo de referencia crucial, porque,
com efeito, a angustia e 0 que nao engana. Mas a angustia pode faltar.
Na experiencia e necessario canaliza-la e, se ouso dizer, dosa·la, para
nao ser por ela submerso. Ai esta uma dificuldade correlativa da que ha
em conjugar 0 sujeito com 0 real - termo que tentarei cercar da proxima
vez a fim de dissipar a ambigtiidade que persiste a seu proposito entre mui·
tos de meus alunos.
o que e que pode mesmo, para 0 analista, ratificar no sujeito 0 que
se passa no inconsciente? Freud, para localizar a verdade - eu mostrei a
voces quando estudei as formayoes do inconsciente - se remete a uma cer·
ta escansao significante. 0 que justifica essa confianya e uma referencia ao
real. Mas 0 minima que se pode dizer e que 0 real nao se entrega a ele faeil·
mente. Tomemos 0 exemplo do Homem dos lobos. A importiineia excepcional dessa observa~ao, na obra de Freud, e de mostrar que e em relayao

ao .real que funciona 0 plano da fantasia. 0 real suporta a fantasia, e a fantasIa protege? re~l. Pa.ra el.ucidar para voces esta rela~ao, tomarei da pr6xi,
ma vez a coglta~ao spmozJana, mas pondo em jogo um outro termo para
substituir 0 atributo.

Pensamentos do inconsciente.
o cololao da duvida.
Subversao do sujeito.
Introdurao Ii repetirao.
Oreal e o·que se retorna sempre
ao mesmo lugar.

Meu habito e de me ausentar a cada dois de meus seminarios, para ir
a esse mundo de repouso ritual, que entrou em nossos habitos, que chamamos esportes de inverno. Tenho 0 prazer de lhes anunciar que isto nao
aconteceni este ano, a ausencia de neve tendo me dado pretexto para renunciar a essa obriga~ao.
o acaso das coisas fez com que, por isso, eu possa igualmente lhes
anunciar urn outro acontecimento que me sinto feliz de levar ao conhecimento de urn publico maior. Acontece, com efeito, que no momenta
em que eu declinava junto a agencia de viagem a ocasilio de lhes enviar
algum numenirio, eles me agradeceram muito, pois haviam recebido urn
pedido de viagem de oito membros da Sociedade Francesa de Psicandlise.
Devo dizer que este acontecimento, tenho ainda maior prazer em
traze-Io ao conhecimento de voces porquanto se trata do que chamamos
uma verdadeira boa a~ao, aquela de que 0 Evangelho diz - A mao esquer-

da deve ignorar 0 que laz a direita.
Oho dos mais eminentes membros do ensino estao portanto em Londres paradiscutir os meios de riscar os efeitos do meu. Ai esta Ul)1 cuidado
muito louvavel, e a dita Sociedade nao recua diante de nenhum sacrificio
para cuidar de seus membros, a menos que talvez, por reciprocidade, a Sociedade inglesa tenha pago as despesas dessa viagem, como tinhamos 0 habito de cobrir as das viagens de seus membros quando eles vinham interessar-se muito de perto pelo funcionamento da nossa.

Acreditei dever fazer esta declara9ao de modo que os cantos de reconhecimento possam encobrir alguns sinaizinhos de nervosismo que apareceram provavelmente em rela«;:aocom essa expedi«;:ao.

Da ultima vez, eu !hes falei do conceito de inconsciente, cuja verdadeira fun«;:ao e justamente estar em rela«;:ao profunda, inicial, inaugural,
com a do conceito de Unbegriff - ou de Begriff do Un original, isto e, 0
corte.
Esse corte, eu 0 liguei profundamente 11 fun«;:aodo sujeito como tal,
do sUj~ito em sua rela«;:aoconstituinte ao proprio significante.
E justa que pare«;:anovo que eu me tenha referido ao sujeito, quando
e do inconsciente que se trata. Acreditei ter conseguido fazer voces sentirem que tudo isto se passa no mesmo lugar, no lugar do sujeito que _ da
experiencia cartesiana, reduzindo a urn ponto 0 fundamento da certeza
inaugural - tomou urn valor arquimedico, se e que foi esse mesmo 0 ponto
de apoio que permitiu a dire9ao inteiramente outra que tomou a ciencia,
nominal mente a partir de Newton.
Nao cessei de acentuar em minha~ exposi90es anteriores a fun«;:aode
algum modo pu/sativa do inconsciente", a necessidade de desvanecimento
que !he parece ser de algum modo inerente - tudo que, por urn instante,
aparece em sua fenda, parecendo ser destinado, por uma especie de
preemp9ao, a se cicatrizar, como 0 proprio Freud empregou a metafora, a
escapulir, ~ desaparecer. Formulei ao mesmo tempo a esperan«;:a de que
fosse por IS so que se renovasse a cristaliza«;:ao incisiva, decisiva, que ja se
produz.i~ ~a cien~ia fisica, e desta vez numa outra dire«;:aoque chamaremos cl~nc~ ~onJ~tura/ do sujeito. Ha muito menos paradoxo do que
parece a pnmelfa vIsta.
.
Quando Freud compreendeu que era no campo do sonho que devia
e~c~~trar confirma9ao do que !he havia ensinado sua experiencia com a
histenca, e que come«;:ou a se adiantar com uma audacia verdadeiramente
sem precedente, 0 que nos disse entao do inconsciente? Afirma-o constit~ido, ~ssencialmente, nao pelo que a consciencia pode evocar, estender,
dlscermr, fazer sair do subliminar, mas pelo que !he e, por essencia recusado. E co~o e que Freud chama isto? Com 0 termo mesmo com ~ue Descartes deslgna 0 que chamei ha pouco seu ponto de apoio _ Gedanken,
pensamentos.
Ha pensamentos

nesse campo do mais-aIem da consciencia

e

e im-

possivel representar esses pensamentos de outro modo que nao d~ntro da

mesma homologia de determina9ao em que
em rela9ao.a articula«;:ao do eu duvido.

0

sujeito do eu penso se acha

Descartes apreende 0 seu eu penso na enuncia9ao do eu duvido, nao
em seu enunciado que ainda carrega tudo desse saber a por em duvida. Eu
diria que Freud da urn passo a mais - que nos designa bastante a legitimidade de nossa associa«;:ao - quando nos convida a integrar ao texto do
sonho 0 que chamarei 0 (%rao da duvida - 0 colofao, num texto antigo,
e aquela maozinha indicativa que se imprimia na margem, no tempo em
que ainda se tinha tipografia. 0 colofao da duvida faz parte do texto. Isto
nos mostra que Freud coloca sua certeza, Gewissheit, somente na constela«;:aodos significantes, tal como eles resultam da narrativa, do comentario,
da associa9ao, pouco importando a retrata9ao. Tudo vem a fornecer significante, com 0 que ele conta para estabelecer sua propria Gewissheit pois eu sublinho que a experiencia so come«;:acom 0 encaminhamento dela. E par que eu comparo com 0 encaminhamento carte siano.

I

Nao digo que Fieu,.d introduz 0 sujeito no mundo - 0 s~jeito como
distinto da fun«;:ao psiquica, a qual e urn mito, uma nebulosa confusa pois e Descartes quem 0 faz. Mas direi que Freud se dirige ao sujeito para
lhe dizer 0 seguinte, que e novo - Aqui, no campo do sonho, estds em
j casa. Wo es war, soli Ich werden.

o que nao quer dizer, como anuncia nao sei que porcaria de tra-du9ao - 0 eu deve des/ocar 0 isso. Vejam como se traduz Freud em frances,
enquanto que uma formula como a dele iguala em ressomincia a dos presocraticos. Nao se trata do eu nesse solf Ich werden, trata'se daquilo que
o Ich e na pena de Freud, do come«;:date 0 fim - quando se sabe, e claro,
reconhecer seu lugar, - 0 Iugar completo, total, da rede dos significantes,
quer dizer, 0 sujeito, ld onde estava, desde sempre, 0 sonho. Nesse lugar,
os antigos reconhecem toda especie de coisas, e por ocasiao das mensagens
dos deuses - e por que estariam errados? Eles faziam alguma coisa das
mensagens dos deuses. E depois, talvez voces entreverao. na seqiiencia de
minha exposi«;:ao, nao e, excluso que eles estejam sempre ai - a menos
que isto nos seja indiferente. 0 que nos interessa e 0 tecido que engloba
essas mensagens, e a rede na qual, eventualmente, algo se deixa pegar. Talvez a voz dos deuses se faya oUvir, mas hli muito que, a seu respeito, nossas
orelhas voltaram ao seu estado original - todo mundo sabe que elas nao
5[0 de modo algum feitas para ouvir.
Mas 0 sujeito esta af para ser reencontrado, af Qnde estava - eu antecipo - Q...n~al._Jajustificarei 0 que disse aqui, mas aqueles que me ouvem

ha algum te!TIpo sabem que emprego de born grado a formula - os deuses
slio do campo real.
La onde estava, 0 Ich - 0 sujeito, nao a psicologia - 0 sujeito deve
advir. E para saber que se esta la, so ha urn metodo, que e de discriminar a
rede e, uma rede se discrimina como? E voltando, retornando, cruzando
seu caminho, que ela se cruza sempre do mesmo modo, e nao ha nesse capitulo sete da Ciencia dos Sonhos outra confirma~ao para sua Gewissheit
senao esta - Falem de acaso, meus senhores, se isto lhes agrada, eu, em minha experiencia, rulo constato af nenhum arbitrario, pois isso se entrecruza de tal modo que escapa ao acaso.
Reevocarei, para aqueles que ja ouviram minhas aulas sobre este
tema, a carta cinqiienta e dois a Fliess, que comenta 0 esquema que sera
dito, mais tarde, na Traumdeutung, otico. Este modelo representa urn
certo numero de camadas permeaveis a algo analogo a luz, cuja refra~ao
mudaria de camada para camada. Ai esta 0 lugar em que se joga a questao
do sujeito do inconsciente. E nao e, diz Freud, urn lugar especial, anatomico, se nao, como coricebe-Io tal como nos e apresentado? - imenso
desdobramento, espectro especial, situado entre percep~a~ e consciencia,
como se diz entre couro e carne. Voces sabem que esses do is elementos
formarlio mais tarde, quando se tratar de estabelecer a segunda topica, 0
sistema perceprrao-consciencia.
Wahrnehmung-Bewusstsein,
mas nao se
deve esquecer entao 0 intervalo que os separa, no qual esta 0 lugar do
9utro, onde 0 sujeito se constitui.
Muito bern, a nos atermos a carta a Fliess, os Wahrnehmungszeichen, os trarros de percep~ao, como funciona isso? Freud deduz de sua
experiencia a necessidade de separar absolutamente perceprrao e consciencia - para que isso passe para a memoria, e preciso primeiro que seja apagada na perceprrao, e reciprocamente. Ele nos designa agora urn tempo
em que esses Wahrnehmungszeichen devem ser constituidos na simultaneidade. 0 que e isto - se nao e a sincronia significante? E, por certo,
Freud diz isto tanto mais quanta ele nao esta sabendo que 0 diz cinqiienta anos antes dos lingiiistas. Mas nos, nos podemos de imediato lhes
dar, a esses Wahrnehmungszeichen, seu verdadeiro nome de significante.
E nossa leitura se garante ainda de que Freud, quando retorna a esse lugar
na Traumdeutung, designa ainda outras camadas, onde os tra~os se constituem dessa vez por analogias. Podemos reencontrar ai as fun<;:oesde contraste e de semelhan<;:a tao essenciais na constitui<;:ao da metafora, que se
introduz, esta, por uma diacronia.

Nao insistirei, pois hoje tenho que ir adiante. Digamos somente que
encontramos nas articula<;:oesde Freud a indica<;:ao,sem ambigiiidade, de que
nao se tr~ta apenas, nessa sincronia de uma rede formada de ass~cia5°·~s
de acaso e de conti iiidade. Os significantes so se uderam const.ltuH ~a
simultaneidade em razao de uma estrutura muito definida da dlacroma
constituinte. A diacronia e orientada ~la e~!!J!!.!!!:.a.
Freud indica be~ que.
para nos, ao -;;ivel da ultima ca~ada do inconsciente, la onde funclO~a
diafragma, hi onde se estabelecem as pre-rela~oe~ entre.o proce:so pnm~rio e 0 que dele sera utilizado no nivel d~ pre-consclent~, nao podena
haver milagre. Isso diz ele, tem que ter relafoes com a causal/dade.
Todas as indica<;:oesse entrecruzam e, tambem a nos, esses entrecruzamentos garantem que tornamos a nos encontrar com Freud - sem que
pudessemos saber se e de la que nos vem nossOSfios de Ariane, porque, por
certo nos 0 lemos antes de dar nossa teoria do significante, mas sem~re
sem ~oder, a cada instante, compreende-lo. Sem duvida, pode ~er sldo
pelas necessidades pr6prias de uma experiencia que pusemos no ~uc~eo ~a
estrutura do inconsciente a hiancia causal, mas ter achado sua mdlca<;:ao
enigmatica, inexplicada, no texto de Freud, e para nos a marca de qu~ pro:
gredimos no caminho de sua certeza. J;>ois0 sujeito da certeza esta aqUi

?

dividido - a certeza, e Freud quem a tern.

E nesta perspectiva que se mostra 0 que esta no nucleo. ~o ~r~blema
que levanto. Sera a Psicanalise, de uma vez por todas, uma ClenCla. 0 ~ue
distingue a ciencia moderna da ciencia em sua aurora, de que tanto se dISCUte no Teeteto, e que quando a ciencia se levanta, sempre esta presente urn
mestre. Sem duvida alguma, Freud e urn mestre. Mas se tudo que se escreve como literatura analitica nlio e puro e simples jogo de palavras, funciona sempre como se 0 fosse - 0 que poe a questao de saber se esse ped{cu!o
podera ser, urn dia, diminuido.
.
,
Face a sua certeza, ha 0 sujeito, de quem Ihes dlsse ha pouco que
esta ai esperando desde Descartes. Ouso enunciar, como uma v~rdade, que
ocampo freudiano nero seria possivel senao certo tempo depOls, da emergencia do sujeito cartesiano, por isso que a ciencia moderna so come<;:a
depois que Descartes deu seu passo inaugural.
. .
E desse passo que depende que se pudesse chamar 0 sUJelto de
volta para casa, no inconsciente - pois de qualquer modo, impo~ta mesmo
saber quem a gente chama. Isso nero e a alma de sempre, nem mortal, nem

imortal, nem sombra nem duplo, nem fantasma, nem mesmo psicosfera em
pretensa carapa~a, lugar das defesas e outros esquematismos. Eo sujeito que
e chamado, mIo h<i outro, portanto, senao ele, que possa ser escolhido. H<i
talvez, como naparabola, muitos chamados e poucos escoIhjdos, mas nao
haven! certamente outros aIem dos que sac chamados.

...
do sUJelto,
IStO mos t r a ate que ponto .ele .identifica 0 sujeito ao que e origi.d
I . tema do slgmficante.
nulmente subvertl 0 pe 0 SIS
d inconsciente e avancemos para a
quest~e~:e~~:

E preciso, para compreender os conseIhos freudianos, partir desse
fundamento de que e 0 sujeito que e chamado - 0 sUjeito da origem cartesiana. Este fundamento d<ifun~ao verdadeira ao que chamamos, em analise, rememora~ao. A rememora~ao nao e a reminiscencia plat6nica, nao
e 0 retorno de uma forma, de uma impressao, de urn dos eidos de beleza e
de bem que nos vem do aIem, dum verdadeiro Supremo. E algo que nos
vem das necessidades de estrutura, de algo hUmilde, nascido no n{vel dos
mais baixos encontros e de toda a turba falante que nos precede, da estrutura do sifnificante, das linguas faladas de modo balbuciante, trope~ante,
mas que nao podem escapar a constrangimentos cujos ecos, cujo modelo,
cujo estiIo, sao curiosamente de serem encontrados, em nossos dias, nas
matematicas.

~~:Pv°ale;a mais de urn de nossos encontros.

nho a lhes dizer agora e tao novo - ainda que eVid~n~emenque te
..
. b 0 si nificante _ que acredltel dever
tc garantido pelo que artlcUle~ so re
gda nenhuma das minhas cartas
formular para voces, desde hOJe, sem guar .r _
.

o

nas ma;S~:sf:~~,e::~~~~

~~:~~ad;a r:~~tl;av~'r com

0

carater aberto ou

fechado dos circuitos que chamei ha pouco Wlederkeh~..
0 articula
- di 0 ue 0 introduz, mas, pela pnmeua vez
.
'
Freud, eu nao .g q Wiederholen und Durcharbeiten, que e mesno artigo de 1914, Ertnn emf
dou na analise a maior estupidez, para ir
mo 0 texto sobre 0 qua l se un,
..'
dar no capitulo cinco de Jenseits des Lustprmzlps.
.

Voces viram como a no~ao de entrecruzamento, a fun~ao do retorno, Wiederkehr, e essenciai. Nao e apenas 0 Wiederkehr no sentido do
que foi recaIcado - a constitui~ao mesma do campo do inconsciente se
garante pelo Wiederkehr. E a{ que Freud garante sua certeza. Mas e bem
evidente que nao e da{ que ela lhe vem~ Ela Ihe vem de que ele reconhece a
lei do seu desejo, dele Freud. EIe nao teria podido ir avante com essa aposta de certeza se nao tivesse sido guiado, como os textos nos atestam, por
sua auto-analise.

.
- 0 fees
Tratem de le-Io numa outra Imgua
que nao
ran
, esse
I . capitulo
t a
.
'nh A
I s ue nao sabem alemao, que 0 elam na r cinco, hnha por II ~. que e q. ltima diga-se de passagem, se divertirao
du~ao inglesa. Se voces lerem esta u
' t adur.<i'ode Trieb por instinct,
I que a r
b
t V ces verao por exemp 0,
ye a~:a;r;~b::ft par ins;inctual, tern tais inconv~nient~s para 0 tradut?r
.
da
t d maneua umforme - 0 que ms I
embQr~ s:ja. ma~~lda por to
~~ :on:trasenso absoluto, pois nada ha de
essa edls:ao mt;'I~I~h: ~~t~~~~o_la naquele texto, 0 desacordo aparec~ tao

(~~i

Eo que e sua auto-analise - senao 0 mapeamento genial da lei do desejo Suspensa ao Nome-do-Pai? Freud avan~a sustentado por certa rela~ao a
seu desejo e pelo quee seu ato, isto e, constitui~ao da psicanaIise.
Nao me estenderei mais, ainda que eu hesite em deixar este terreno.
Se insistisse, Ihe mostraria que a no~ao, em Freud, de alucina~ao, como
processo de investimento regressivo sobre a percep~ao, implica necessariamente que 0 sujeito deve nele ser completamente subvertido _ 0 que ele s6
e, com efeito, em momentos extremamente fugazes.
Sem duvida, isto talvez deixa inteiramente aberta a questao da alucina~ao propriamente dita, na qual 0 sUjeito nao ere, e onde ele nao se reconhece como implicado. Sem dUvida, isto nao passa de urn empacotamento
mitico - pois nao e seguro que se possa falar do delirio da psicose alucinat6ria de origem confusional Como 0 faz Freud, muito rapidamente, vendo
nela a manifesta~ao da regressao perceptiva do desejo estancado. Mas que
ali haja urn modo em que Freud possa conceber como possivel a subversao

x~r~:;:~i~;~~

~omum. e~tqr~e ~;o se pode nem mesmo levar a frase ate 0 fim traduzmdoImpOSSlve
't
At the beginning
se Triebhaft por insti~ctu:I. :::;c~~~e~~~ ~~~~;~r~ao~ revealing of th~
of the next paragrap , ~ e .
Trieb os futuca mais, meus amigUlurgency than the word mstmctual.?
.
. dito Ai esta como se
nhos e toda a diferen~a para com 0 mstmto, 0 asslm
.
trans~ite 0 ensino psicanalitico.

I

.
- como 0 Wiederholen se
VeJamos
entao
. introduz. Wiederholen tern
.
r
memorarao.
0
sujeito
em suat casa,
a rememorelarao com Ermnerung, a e
y
•
-I' I'te
que se
Y
'fi
d'
s6 marcha ate urn cer 0 1m ,
rializas:ao da blOgra la: tu O•.IS~Odl'ante de voces uma f6rmula spinoziana
h
al Se eu qUlsesse 10fJar .
.
c ama 0 r:.
de que se trata, diria _ cogitatio adaequata semperVl.tat
concerne~e~ aOUm pensamento adequado enquanto pensamento,-,-n~1
eamdem
t . s , evita sempreO-_--=="-_
- ainda ~para.
se reencontrar em tudo - a
em que e~ll!9
v •••••••.

mesma cois~9---t:eal

W~ ..Qnde o_!.uimo,

p encontra.

e aq!!i. 0 que

reto~a~el!!Ere ao_m~smo lug~
esse
na medida em Que ele cOg!ta onde a res cogjtans, I!Ko

,
Toda a hist6ria da descoberta por Freud da repeti~o como fun~o
,so se defme Com mostrar assim a rela~ao dopensamento
com 0 real. Foi
born n~ come~o, .pois se tratavam de histericas. Como 0 processo de rememora~ao era convmcente entre as primeirashistericas! Mas 0 de que se trata
~essa r:m~~ora~ao, nao se podiaisaber de-siida! - nao se sabia que 0 deseJO da histenca era 0 desejo do pai, a ser sustentado em seu estatuto. Nada
de espantoso que, em beneficio daquele que toma 0 lugar do pai, a gente
se rememore das coisas ate 0 fundinho.
, Nessa ocasiao, eu lhes mostro que, nos textos de Freud, repeti~ao
nao e reprodu~ao. Jamais qualquer osci1a~ao sobre este ponto _ Wierderholen nao e Reproduzieren.
Reproduzir, e 0 que se acreditava poder fazer no tempo das grandes
e~peran~as de catarse. Tinha-se a cena primitiva em reprodu~o como se
tern hOJe os quadros dos grandes mestres por nove francos e cinqiienta.
SO que, 0 que Freud nos indica quando cla os passos seguintes, e ele nao
de~ora muito para da-Ios, e que nada pode ser m:go, nem destruido, llltm
g~nao
de maneira, cOffio se diz, simb6Iica, in effigie, in absentia.
~ repeti~[o a are~e p.Iimeiro !!!!.maforma que nao e clara, que naQ...e
~ontan~_como
u~ repro_du~~
~uma p.!esentifica~ao, em-3!0. Ai
esta por q~e coloquel 0 Ato com urn grande ponto de interroga~ao na
parte de baIXo do quadro, a fim de mostrar que esse ate ficani, enquanto
falarm?s das rela~oes da repeti~ao com 0 real, em nosso horizonte.
.
. E bastante curioso que nein Freud, nem nenhum de seus epigonos,
Jamals tenha tentado rememorar-se do que esta, no entanto, ao alcance de
to do mun~o no que diz respeito ao ato - acrescentemos humano, se quiserem, po~s ~e nosso conhecimento nao ha ate senao de homem. Por que
urn ato nao e urn comportamento? Fixemos os olhos, por exemplo, nesse
ate que e, sem ambigiiidade este, 0 ate de abrir 0 pr6prio v~ntre em
ccrtas ~ondi~oes - nao digam hara-kiri, 0 nome e sepuku. Por que eles
fazem ISSO?Porque creem que isso chateia os outros, porque, na estrutura,
e urn ate que se faz em honra de alguma coisa. Esperemos. Nao nos apressemos, antes de saber,·e notemos isto, que ~ ato, urn verdadeiro ate, tern
~IDpre Y!!la parte de es~,
por dizer respeito a urn real que nao 6

~.

--~

.
Wiede~hole~. Nada se toma maior enigma - especialmente a propoSItO dessa blpartI~ao, Ufo estruturante de toda a psicologia freudiana, do

principio do prazer e do principio de realidade - nada se ~oma maio~ enigma do que esse Wiederholen que esta muito perto, n~ dlZer do~ etIrn610gos, do haler frances, do sirgar - como se faz nas trilhas de s:~gagem muito perto do sirgar do sujeito, 0 qual puxa sempre seu trem
por urn
caminho de onde nao pode sair.
E por que, de primeiro, a repeti~ao teni aparecido ao nivel do que
chamamos neurose traumatica?
,
Freud contrariamente a todos os neurofisi610gos, patologistas e outros, frisou bem que, se e problema para 0 sujeito reproduzir em sonho a
lembran~a do bombardeio intenso, por exemplo, de on de parte. a neurose - isto nao lhe parece, em estado de vigIlia, nem feder nem cherrar. Q~al
e entao essa fun~ao de repeti~ao traumatica, se nada, muito pelo contnin~,
pode parecer justifica-la do ponto de vista do principio do ~razer? Dorm~
nar 0 acontecimento doloroso, Ihes dirao - mas quem dormna, onde ~sta
aqui 0 senhor, para dominar? Por que falar tao depressa q~ando, precIsamente, nao sabemos onde situar a instancia que se entregana a essa'opera~ao de dominio?
.
.
.
Freud, ao termo da serie de escritos de que eu Ihes del os dOlSessenciais, indica que s6 podemos aqui conceber 0 que. se ~a~s~ nos sonhos da
neurose traumatica ao nivel do funcionamento malS prrrmtivo - aquele em
que se trata de obter a liga~ao da energia. Entao, nao presumamos .por
antecipa~ao que ai se trata de urn desvio qualq~er, o~ ~e, u~a r~partJ~[o
de fun~ao tal que possamos encontra-la a urn lllvel de llllCIOmfmltam~~te
mais elaborado do real. Ao contrario, ~os
agui urn po~to que 0 ~uJe~to
s6 Rode aproximar diyid~a
si mesmo, num certo numero de mstancias. Poder-se-ia dizer 0 que se diz do reino dividido. que ~i p.erece q~quer concep~ao de unidade do psiquismo,
p~etendido pSlqUlsmo totallzante sintetizante, ascendendo para a conSClenCla.
,Enfrrn, - p,esses primeiros tempos da ex eriencia em que a remem~ra~co
a pouco, se substitui a si mesma, e se aproxima cada vez malS
de udta especie de foco, de centro onde todo acont .cimento parece dev.s:r
livrar-se - recisamente nesse momenta, vemos mamfestar-se 0
be~ c~ei
- entre aspas, pois e precise mudar tambem 0 sentido das
tres p~lavras que YOUdizer, e precise mudli-lo completamente para lhes. dar
seu peso - a resistencia do su 'eito !We se toma, nesse momenta, repetJ@o

~?

~>

em..A1Q.

o que YOUarticular da proxima vez Ihes mostrara c?mo nos,apropriarmos, para este prop6sito, dos adminiveis quarto e qumto ~apltulos da
F(sica de Arist6teles. Este, gira e manipula dois termos que sac absoluta-

~l~nte rcnitel}Jes a sua teoria. no entanto a mais elaborada que jamais fui
elta sobre a funya~ da causa - do is termos que se traduzem impropriamente
.
.
'.oor acaso e tortuna . T ra t ar-se-a'- entao de reVIsar
a relayao que A . _
totdcs cSlabelece entre 0 automaton _ e sabemos
flS
,
• num certo ponto em
que estam~s da matcm~tic~ moderna, que e a rede dos significantes _ e 0
que ele desIgna como a tlque - que e para nos 0 encontro do real.

e

A psicandlise niio urn idealismo.
o real como trauma.
Teoria do sonho e dO" despertar.
A consciencia e a representariio.
Deus e inconsciente.
o objeto a minusculo no fort-da
Hoje you prosseguir 0 exame do coneeito de repeti~ao, tal como
ele e presentificado pelo discurso de Freud e pela experiencia da psicanaIise.
Ou~o frisar que a psicamilise e, a prirneira vista, propicia a nos
dirigir para urn idealismo.
Deus sabe que se }he tern reprochado isto - ela reduz a experiencia, dizem alguns, que nos solicita a achar nos duros choques do conflito,
da luta, mesmo da explora¢o do homem pelo homem, as razoes de nossa
deficiencia - ela conduz a uma ontologia das tendencias, que tern por primitivas, internas, ja dadas pela condi~ao do sujeito .
.Basta nos reportarmos ao tra~ado dessa experiencia depois de seus
primeiros passos, para vermos, ao contrano, que ela nao nos permite de
modo algum nos resolvermos por urn aforismo como a vida um sonho.
Nenhuma praxis, mais do que a anaIise...L.otien1a.d.lLpara a uilo ue, no
cora~lio d~ experiencia, e 0 Dueleo do real.

e

§Sse!!al, onde 0 encontramos? E, com efeito, de urn encontro, de
urn encontro essencial, que se trata no lie a sicanaIise descobriu - de urn
oncontro mar~.<!, ao qual ~i>SSeiipre
chamados, £om urn realJl~s-

~e.
E por i~so que pus no quadro algumas palavras que sac para n6s,
hoje, referencias do que queremos avan9ar.
Primeiro a tique que tomamos emprestada, eu lhes disse da ultima
vez, do vocabulario de Arist6teles em busca de sua pesquisa da causa. N6s
a traduzimos por encontro do real. 0 real esta nara aMm do automaton, do
~.DlO,_da-..Volta, da insistencia dos sign~s aos ql!ais no~ vemos cQmandados ~kLprin~ipio do prazer. 0 real e 0 que vige sempre por tras do automaton, e do qual e evidente, em toda a pesquisa de Freud, que e do que ele
cuida.

I

Lembrem-se do desenvolvimento, tao central paran6s, doHomem dos
Lobos, para compreender qllal e a verdadeira ocupa9ao de Freud a medida
que se destaca para ele a fun9ao da fantasia. Ele se empenha, e de modo
quase angustiado, em interrogar qual e 0 encontro primeiro, 0 real, que podemos afirmar haver por tras da fantasia. Este real, sentimos que, atraves
de toda essa analise, arrasta consigo 0 sujeito, e quase 0 for9a, dirigindo de
tal modo a pes qui sa que, depois de tUdo, podemos hoje nos perguntar se
essa febre, essa presen9a, esse desejo de Freud, nao e 0 que, em seu doente,
po de condiciona'r 0 acidente tardio de sua psicose.

_.-
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Assim, nao ha como
---confundir a- re eti9ao
-- nem com 0 retorno dos
§!gnoSL.~m com a reprodu9ao, ~ a ~odula9ao pela conduta de uma especie de rememora9ao agida. A rep-.n!s:aoe algo que, enuua.xe.Ldadeira natureza ~ta sempre velado na analise, or causa da identif~ao
da repeti~ao
om
c::
a E:.ansfe~e,!£i~
conceituali~a~o dos analistas~ Ora, e mesmo este 0
ponto a que se deve dar distin9ao.
'A rela9ao ao real de que se trata na transferencia foi exprimida por
r

Freud nestes termos, que nada po de ser apreendido in effigie, in absentia _
e, no entanto, nao nos e dada a transferencia como efigie, em rela9 o a
a
ausencia? Esta ambigiiidade da realidade em causa na transferencia, s6
podemos chegar a desembrulha-Ia a partir da fun9ao do real na rep 9ao.
eti
r
D-que se_repete, com efei1.o, e sempre...algo que_~Q!"oduz _ a expressac nos diz bast ante . sua rela9ao com a tiqui- - f:omo or acaso. E no que
n6s, analistas, nll'o nos deixamos jamais tapear, por principio. No minimo,
apontamos sell1pre que nao e preciso nos deixarmos pegar quando 0 sUjeito nos diz que aconteceu alguma coisa que, naquele dia, 0 impediu de realizar sua vontade, isto e, de vir a sessao. Nao ha que to mar as coisas ao pe
da declara~ao do sujeito - na medida em que aquilo com que precisamente
temos que trabalhar e com esse trope9ao, esse fisgamento, que reencontramos a todo instante. E este 0 modo de apreensao por exceIencia que
comanda a nova decifragem que demos das rela90es do sUjeito com 0 que
.faz sua condi9ao.

-
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• do real CO.IDG.-en
- 0 encontro en uanto
A fun ao da tlque
~
faltar en 'uanto ue essencialmente e encontro faltoso ~~u:pr~senta prirneiro, na hist6ria da psicanaIise, de uma forn:a que, s6 por
"
t
-0 - a do traumattsmo.
sl, ja e suficiente ~ara despertar n.ossa ad:n~:periencia analitica, 0 real seja
Nao e notavel que, na ongem
'I resentado na forma do que nele ha de inassimildvel - na fo~a
do trau-

;:a, determinando

toda a sua seqiien~ia e lhe impondo um:d~r~~~
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ete~~o~ por sua ascen-

dencia, a Ultim~ palavra.
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b'do como devendo ser tamponado
Com efelto, 0 trauma e conc~ I
. amento definido
pela homeostase subjetivante que one~:a ~odo 0 f~nC1~~o urn problema,
pelo principio do prazer. Nossa expenencla nos PI e.r:arios vemos conser.
seio mesmo dos processos pr
,
;:~as: ~~::e:~~ed:~rauma
a se fazer lembrar a n6s. 0 trau:;er:a:,:~~e
.
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e muitas vezes com 0 rosto desvelado. Como p
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por tnis?
.t
de realidade por mais que se desenvolva,
Concluamos que 0 SISema,
ncial do
deixa prisioneira das redes do principio do prazer uma parte esse
\
ue e no entanto, e muito bern, da ordem do real.
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q
'E isto que temos que sondar, essa realidade, se podemos dlZer ,cUJa
. • 1 fi de que 0 motor do desen0
presen9a e por n6s suposta
:X1~::n' ~o~~xemplo 0 representa, nao
volvimento, tal como uma e am
. . m sonho
se,iaredutivel ao que chamei ainda ha pouco a vida e u
.
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A esta exigencia respondem esses pontos ra.d"IcalS no real que c amo
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de encontros, e que nos fazem conceber a realidade como unterlekt, u::~~
tragen, 0 que em frances se traduziria pelo ter~? mesm~i;a~eS~~t~O~ -em
ambigiiidade na lingua francesa, de souffrance .' A re
F d d fine
wuffrance hi esperando. Eo Zwang, 0 constranglmento, que. r~~ e
'pelo Wied~rholung, comanda as voltas mesmas do processo prtrnano ..
. "0
o processo pnman
- que nao e outra coisa .senao .0 que ten.,tel defi• na s ....
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em forma de inconSClente
- e precIso
nu. para voces,
w
...'
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tura
mesmo, uma vez mais, que 0 apreendamos emlhsuaetxp.endenl'tColam'
~e~Pporal'
.•.
entre percep9ao e consclencla,
ne,sse lugar eu es ena,
d F hner ,
que constrange a colocar 0 que Freud chama,. homenagean 0 ec
,
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die Idee eine; anderer Lokalitiit - uma outra localidade urn outro
uma outra cima, 0 entre percepfiio e consciencia.
'
espa~o,

Para acentua-lo, retornemos aquele sonho - feito por inteiro tam-

It m sobre, 0 ruido - que dei tempo a todos voces de reencontrar na

~e pro.cesso primario, podemos apreende-lo a cada instante
utro dla, nao fui de modo algum despertado, de urn curto ~on
~~e :::~::v:or;:::~:~~:~:~~~a
coisa que batia a ~nha porta desd~ ::
formava urn 00
. que, com essas batIdas apressadas eu ja
so 0, urn sonho que me manife t
.
'
batidas E quand
d
s ava outra COlsaque nao essas
.
0 me esperto, essas batidas _
_
tomo consciencia e na med' d
essa percep~ao - se delas
a minha represen:ara-o Se' I a em qu~, em torno delas, reconstituo toda
T
•
1 que estou all a que h
d
.
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aquele !ono. Quando 0 barulho da batid:::~n~::'
:a~ ~~ed~ups:~
a percep~ao, mas para minha cons'
reconstitui em torno d
_clencla, e que rmnha conscic~ncia se
tida do despertar, que e::~aur;~~:~;;.a~ao - de que sei que estou sob a baA
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Mas ai e preciso me interrogar sobre como
.
'
- no instante tao imed' t
.
estou naquele momento
la amente antenor e tao afastad
'
que comecei a sonhar sob essa batida qu '
o. que e aquele em
perta. Eu estou, que eu saiba antes de e e, em _aparencla, 0 que me des·
dito expletivo, ja designado ~
d' que eu nao r:zed~sperte - esse nao
de presen~ desse eu sou
m urn os meus escntos, e 0 modo mesmo

,
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pletivo, ele mais e a expr~~s:
tern que se manifestar. A lingua

;:t:n~ea

~ntes ~o ~espertar. Ele nao e exI' . I mpleancla, de cada vez que ela
, a mgua francesa bem 0 define no t d
seu emprego Aurez-vous [ini avant qu'it ne vienne?12
.a 0 0
e que vo • t nh
b
. - 0 que me Importa
ce e a aca ado, queira Deus que ele §i h
vous avant qu'il vienne?13 _.
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,
a a
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'
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~U;e:oS6 istO?fiFreud nos disse bastante que precisava - ele ja.
mar a un~o da consciencia Tal
.
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('IUncia dos Sonhos. Lembrem-se daquele pai infeliz, que foi, no, quarto vi/.Inho ao em que seu fJlho morto repousava, repousar urn pouco - deixando 0 fJ1ho a guarda, nos diz 0 texto, de urn velhote, de urn outro veIho - e
'Iue e atingido, despertado por algo que e 0 que? - nao apenas a realidade, 0
-hoque, 0 knocking, de urn ruido feito para tornar a chama:lo ao real,
mas aquilo traduz, precisamente no seu soooo, a quase-identidade do que
e passa, a realidade mesma de uma vela tombada e que vai pegar fogo na
Cllmaem que seu filho repousa.
Ai esta uma coisa que parece pouco adequada para confirmar a tese
de Freud na Traumdeutung - que 0 soOOa e a realiza~ao de urn desejo.
Vemos surgir aqui, quase que pela primeira vez na Traumdeutung,
lima fun~ao do soOOo que e, aparentemente, secundaria - 0 soOOo aqui
11:1:0 satisfaz a precisao de prolongar 0 sana'. 0 que quer entao dizer Freud
quando coloca ali, naquele lugar, pr(fcisamente aquele soooo, e acentuando que ele e em si mesmo plena confirma~ao de sua tese quanta ao sonho?
Se a fun~ao do sonho e prolongar 0 sono, se 0 sonho, afinal de contas,
pode se aproximar tanto da realidade que 0 provoca, nao podemos dizer
que, a essa realidade, ele poderia ter respondido sem sair do sono? - existem as atividades son.ambu!icas, afinal de contas. A questao que secoloca, e que de resto todas as indica~oes precedentes de Freud nos perrnitem
produzir agora, e - 0 que e que'desperta? Nao sera, no soooo, uma outra
realidade? - aquela realidade que Freud nos descreve assim - Dass das
kind an seinem Bette steht, que a crian~a esta perto de sua cama, ihn am
Arme [asst, pega-o pelo bra~o e Ihe murmura em tom de reproche und ihm
vorwurfsvoll zuraunt: Vater, siehst du denn nickt, Pai, nao YeS,dass ich
verbrenne, que estou queirnando?
Ha mais realidade, nao e, nesta mensagem, do que no ruido pelo
qual 0 pai tanthem identifica a estranha realidade do que se pas.saoa pe~a
viziOOa. Nao sera que nessas palavras pas.saa realidade faltosa que causou a -,
morte da crian~? 0 pr6prio Freud nao nos diz que, nesta frase, e preciso ,
recoOOecer 0 que perpetua para 0 pai es.sas palavras para nunca mais sepa·
radas do fJ1ho morto que Ihe terao sido ditas, talvez, sUp<leFreud, por causa da febre - mas, quem sabe, talvez que es.sas palavras perpetuem 0 remorso do pai, de que aquele que ele colocou perto da cama de seu fJ1ho a
ser velado, 0 veIhote, nao estaria talvez a altura de bem desempenhar sua
tarefa, die Besorgnis dass der greise Wachter seiner Au[gabe nicht gewach·
sen sein diir[te, ele nao estara, talvez, a altura de sua tarefa. Com efeito, ele
dormiu.

· Esta f!'ase dita a prop6sito da febre - nao sera que ela lhes evoca
aq~llo que, n~
dos meus ultimos discursos, chamei a causa da febre? A
a9ao: por malS pressurosa que ela seja, conforme toda verossimilhan93, de
acodtr ao que se passa na pe9a vizinha - nao e ela talvez, tambem, sentif da co~o
d~ todo ~od?, agora, tarde demais - em rela9ao ao de que se
trata, a r.ealtda~e ~SlqU1caque se manifesta na frase pronunciada? 0 sonho
~ross~gU1do, nao e ele, essencialmente, se assim posso dizer, a homenagem
a. realtda~e fa~tosa - a realidade que nao po de mais se dar a nao ser repetmdo-se mfmltamente, num infinitamente jamais atingido despertar? Que
encontro pode haver dai por diante com esse ser inerte para sempre mesmo a ser devorado pelas chamas - senao aquele que se passa justamen~e no momenta em que a chama, por acidente como por acaso, vem se
Juntar a ~le? Onde esta ela, a realidade, neste acidente? senao que algo se repete, malS fatal em suma, por meio da realidade - de uma realidade em
que aque.le que estava e~carregado de velar junto ao corpo ainda permane- .
~ce dorml~do, mesmo altas quando 0 pai acode depois de ter acordado.
r
Asslm, 0 encontro, sempre faltoso, se deu entre 0 sonho e 0 despertar, e~tre aquele que dorme ainda e cujo sonho nao conheceremos e aquele
lque so sonhou para nao despertar.
Se .Freud, maravilhado, ve aqui confirmada a teoria do desejo, isto e
me~mo_smal de que 0 sonho nao e ap~nas uma fantasia preenchendo uma
aspua9ao.
Pois nao e que, no sonho, se sustente que 0 filho vive ainda. Mas 0 filho morto peg~ndo seu pai pelo bra~o, visao atroz, designa urn mais-alem
que se faz o~vu no sonho. 0 desejo ai se presentifica pela perda imajadal4
ao ponto malS cruel, do objeto. E no sonho somente que se pQde dar esse
encontro verdadeiramente uni~o. S6 urn rito, urn ate sempre repetido,
po de co~emorar esse encontro lmemoravel - pois que ninguem pode dizer
o que seJa a morte de urn mho - senao 0 pai enquanto pai - isto e
nenhum ser consciente.
'
Pois a verdadeira f6rmula do ateismo nao e que Deus estd morto mesmo fU~dando a origem da fun9aO do pai em seu assassinio, Freud protege 0 pal - a verdadeira f6rmula do ateismo e que Deus e inconsciente.
~ despertar nos mostra 0 acordar da consciencia do sujeito na represe_nta9ao do que se ~assou - 0 deploravel acidente da realidade, ao qual
nao se pode fazer malS do que acorrer! Mas 0 que era entao esse acidente?
- quando todo mundo ~orm.e, ao mesmo tempo aquele que quis repousar
u~ .pouc~, aquele que ~ao pode manter a vigilia, e aquele de quem, sem
dUVlda, dlante de seu lelto, alguem bem intencionado poderia dizer - Pare-

('('ate que estti dormindo, quando dele s6 sabemos urna coisa , que nesse
Illul1do intejramente sonolento, apenas sua voz se fez ouvir -Pai, niio ves,
/',v(OU queimando. Esta frase, ela pr6pria e uma tocha - ela sozinha poe
fogo onde cai _ e nao vemos 0 que queima, pois a chama nos cega sobre 0
luto de que 0 fogo pega no Urzterlegt, no Untertragen no real.
E mesmo isto que nos leva a reconhecer, nessa frase do sonho, destacada do pai em seu sofrimento, 0 avesso do que sera quando ele acordar,
sua consciencia, e a nos perguntarmos 0 que e correlativo, no sonho, da
I'cpresenta9ao. Esta questao e tanto mais contun<!tmte quanta aqui, 0
sonho, n6s 0 vemos verdadeiramente como 0 avesso da representa¢o - e
II imagetica do sonho, e oportunidade
para n6s de sublinhar 0 que Freud,
quando fala do inconsciente, designa como 0 que 0 determina essencialmente _ 0 Vorstellungsreprasentanz. 0 que quer dizer, nao 0 representantc representativo como se traduziu monotonamente, mas 0 lugar-tenente
da representa9ao. Veremos sua fun9ao no que segue.
Espero ter conseguido faze-los apreender 0 que, do encontro como
para sempre faltoso, aqui e nodal e sustenta realmente, no texto de Freud,
o que the parece, neste sonho, absolutamente exemplar.

a

o lugar do real, que vai do trauma a fantasia - na me did a em que
fantasia nunca e mais do que a tela que dissimula algo de absolutamente
primeiro, de determinante na fun9ao da repeti9ao - ai esta 0 que precisamos demarcar agora. Ai esta, de resto, 0 que, para n6s, explica ao mesmo
tempo a ambigiiidade da fun¢o do despertar e da fun9ao do real nesse despertar. 0 real po de ser representado pelo acidente, pelo barulhinho, a
pouca-realidade, que testemunha que nao estamos sonhando. Mas, por
outro lado, essa realidade nao e pouca, pois 0 que nos desperta ¢ a outra
realidade escondida pOI tras da falta do que tern lugar de representa9ao - e-l
o Trieb, nos diz Freud.
Cuidado! ainda nao dissemos 0 que e 0 Trieb - e se por falta de representa9ao, ele nao esta hi, qual e esse Trieb de que falamos - podemos
ter que considera-lo como sendo apenas Trieb por vir.
o despertar, como nao ver que ele tern duplo sentido - que 0 desertar , que nos restitui a uma realidade constituida e representada,. tern~
P
duplo emprego? 0 real, para alem do sonho que temos que procuni-lo no que 0 sonho revestiu, envelopou, nos escondeu, por tras da falta de representa9ao, da qualla s6 existe urn lugar-tenente. La esta 0 real que comanda, mais do que qualquer outra coisa, nossas atividades, e e a psicana-

e

lise que

0

designa para n6s.

..J
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Assim ~reud con segue dar solucrao ao problema que, para 0 mais agudo dos questlOnadores da alma antes dele - Kierkegaard - ja estava centrado na repetis:ao.
Convido voces a relerem 0 texto que tern esse titulo, radiante de Ieveza e de jogo. ironic~, verdadeiramente mozartiano em seu modo donjua~esco de abobr as mlragens do amor. Com agudeza, sem replica possivel,
e acentuado esse tras:o que, em seu amor, 0 jovem de que Kierkegaard nos
faz o,r~trato ao ~e~mo tempo comovido e irrisorio so a si se dirige por in~ermedlo d~ memona. Verdadeiramente, nao havera ali algo mais profundo
o que a formula de La Rochefoucauld - de que quae pouco provariam
do amor se nao se lhes explicassem os modos e os caminhos? Sim, mas
quem. co~e~ou? E nao sera que tudo comes:a essencialmente pela tapeas:ao
do pnmelro a quem se dirigia 0 encantamento do amor - que fez passar
esse en~antamento por exalta~ao do outro, fazendo-se 0 prisioneiro dessa
ex~lta~ao, de sua perda de folego, - quem, com 0 outro, criou a demanda
mals falsa, a da satisfas:ao narcisica, quer ela seja do ideal do eu, ou do eu
que se toma pelo ideal?
Nao mais que em Kierkegaard, nao se trata em Freud de nenhuma
repeti~ao que se assente no natural, de 'nenhum retorno da necessidade. 0
rr~t~rno da necessidade visa 0 consumo,posto a servis:o do apetite. A repett.~ao d=man~a 0 novo. Ela se volta para 0 ludico que faz, de sse novo, sua'
~dlmensao - IStO Freud nos diz tambem no texto do capitulo de que lhes
fiz referencia da ultima vez.

r

. Tudo que, na repeti~ao, varia, modula, e apenas alienas:ao de seu
sentldo. 0 adulto, se nao a crian~ mais desenvolvida, exige, em suas atividade~, no jogo, a novidade. Mas este deslizamento vela aquilo que e 0 verdadetr~ s~gredo ~o ludico, isto e, a diversidade mais radical que constitui
\ a repett~ao em Sl mesma. Vejam-na na crian~a, em seu primeiro movimento, no momenta em que se forma como ser humane manifestar-se como
exigencia de que a estoria contada seja sempre a me;ma, que sua realizas:ao narrada seja ritualizada, isto e, textualmente a mesma. Esta exigencia
de ~ma _consis~en~ia distinta dos detalhes de sua narrativa significa que a
reabza~ao do slgmficante nao podeni jamais ser bastante cuidadosa em sua
memoriza~ao para chegar a designar a primazia da significancia como tal. E
entao evasao, aparentemente, 0 fato de desenvolve-Ia varian do as significa.
~6es. Esta varia~ao faz esquecer a visada da significancia ao transformar
se~ a:o. em brinquedo e the propiciando felizes descargas em rela~ao ao
pnnclplO do prazer.

Quando Freud percebe a repeti~ao no brinquedo de seu neto, no
j()ft-da reit,erado, pode muito bem sublinhar que a crian~a obstrui 0 efeito
uo desaparecimento de sua mae fazendo-se 0 agente dele - este fenomeno
secundeirio. Wallon sublinha, nao e de saida que a crians:a vigia a porta
Ilor onde saiu sua mae, indicando assim queespera reve-Ia ali, mas, antefiormente, e 0 ponto mesmo em que ela 0 deixou, 0 ponto que ela abando1I0U perto dele, que ele vigia. A hiancia int~oduzida pela ausencia desenhadll, e sempre aberta, permanece causa de urn tra~ado centrifugo no qual 0
que falha nao e 0 outro enquanto figura em que 0 sujeito se p~ojeta, mas
lIquele carre tel ligado a ele proprio por urn fio que ele segura - onde se
'xprime 0 que, dele, se destaca nessa prova, a automutila~ao a partir da
qual a ordem da significancia vai se por em perspectiva. Pois 0 jogo do carfetel e a resposta do sujeito aquilo que a ausencia da mae veio criar na
fronteira de seu dominio - a borda do seu ber~o - isto e, urn fossa, em
torno do qual ele nada mais tern a fazer senao 0 jogo do saIto.
Esse carre tel nao e a mae reduzida a uma bolinha por nao sei que
j go digno dos Jivaros - e alguma cois{nha do sujei to que se destaca embora
ainda sendo bem dele, que ele ainda segura. E 0 caso de dizer, imitando
Aristoteles, que 0 homem pensa com seu objeto. E com seu objeto que a
crian~a salta as fronteiras de seu dominie transformado em po~o e que come~a a encanta~ao. Se e verdade que 0 significante e a primeira marca do
sujeito, como nao reconhecer aqui - so pelo fato de esse jogo se acompanhar de uma das primeiras apari~6es a surgirem - que 0 objeto ao qual essa
oposi~ao se aplica em ato, 0 carretel, e ali que devemos designar 0 sujeito.
A este objeto daremos ulteriormente seu nome de algebra lacaniana - 0
a minusculo.
o conjunto da atividade simboliza a repeti~ao, mas nao, de modo
algum, a de uma necessidade que pediria 0 retorno da mae e que se manifestaria muito simplesmente pelo grito. E a repeti~ao da saida da mae
como causa de uma Spaltung no sujeito - superada pelo jogo alternativo,
fort-da, que e urn aqui au ali, e que so visa, em sua alternancia, ser 0 fort
de urn da e 0 da de urn fort. 0 que ele visa e aquilo que, essencialmente,
nao estei lei enquanto representado - pois e 0 jogo mesmo que e 0 Reprdsentanz da Vorstellung. 0 que se tornara a Vorstellung quando, novamente, esse Repriisentanz da mae -em seu desenho tachado de toques, de
guaches do desejo - vier a faltar?
Eu vi, tambem eu, vi com me us olhos arregalados pela adivinha~ao
maternal, a crian~a, traumatizada com a minha partida a despeito de seu
apelo precocemente esbo~ado na voz e dai em diante mais renovado por

meses emeses - eu a vi, bastante tempo ainda depois disso, quando eu
a tomava, essa crian9a, em meus bra90s - eu a vi abandonar.a cabe9a
sobre meu ombro para cair no sono, 0 sono unicamente capaz de the dar
acesso ao significante vivo que eu era depois da data do trauma.
Este desenho que lhes dei hoje da fun9ao da tique, voces verao que
ele nos sera essencial para retificar 0 que e 0 dever do analista na interpreta9ao da transferencia.
Que me baste acentuar hoje que nao e de modo algum em vao que
a analise se ponha como modulando de maneira mais radical essa rela9ao
do homem para com 0 mundo que, por muito tempo, foi tomada como
sendo 0 conhecimento.
Se este se acha tao freqiientemente, nos escritos te6ricos, relacionado a nao sei que de analogo a rela9ao da ontogenese a filogenese - e por
uma confusao, e mostraremos da pr6xima vez que toda a originalidade da
analise e de nao centrar a ontogenese psicol6gica nesses pretensos estdgios
- que nao tern, literalmente, nenhum fundamento captavel no desenvolvimento observavel em termos biol6gicos. Se 0 desenvolvimento se anima
inteiramente pelo acidente, pelo trope90 da tique, e na medida em que a
tique nos traz de volta ao mesmo ponto em que a filosofia pre-socratica
procurava motivar 0 pr6prio mundo.
Ela precisava de urn clinamen em algum lugar. Dem6crito - quando
tentou designa-Io, ja se colocando como adversario de uma pura fun9ao
de negatividade por onde introduzir 0 pensamento - nos diz - rulo e 0
J.J:'10£lJ que e essencial, e acrescenta - lhes mostrando que, desde 0 que
uma de nossas alunas chamava a etapa arcaica da filosofia, a manipula9ao das palavras era utilizada exatamente como no tempo de Heidegger rulo e um J1T/OElJ, e um O€lJ, 0 que, em grego, e uma palavra forjada. Ele
nao disse ElJ para nao falar do DlJ, 0 que disse ele? - ele disse, respondendo
a questao que era a nossa hoje, a do idealismo, -Nada, talvez? nao - talvez nada, mas rulo nada.

RESPOSTAS

F. DaLTO: - Nao vejo como, para descrever a formarao da inteligencia antes dos tres ou quatro anos, poderiamos deixar de lado os estdgios. Penso que para as fantasias de defesa e de veJ.amento da castrarao, de
par com as amearas de mutilarao, precisamos nos referir aos estdgios.

A descri/yao dos estagios, formadores da libido, nao deve ser refer~:-..
tla a uma pseudo-matura9ao natural, que permanece sempre opac~. ~s ,es~ios se o;ganizam em torno da angustia de castra9~0. 0. fato copu atono a
introdu9ao da sexualidade e traumatizante - al esta ~m fisgamento de
vulto - e tem uma fun9ao organizadora para 0 desenvolvlmento.
A angustia de castra/yao e como urn fio que_perfura. toda~ as etapa,~
do desenvolvimento. Ela orienta as rela90es que sao antenores, a s~a apa~
.
nte dl'ta
desmame disciplina anal etc. Ela cnstahza ca a
c,:aopropname
,
urn desses momentos numa dialetica que tern por centro u~ mau enc?ntro, Se os estagios sao consistentes, e em fun/yao de seu reglstro posslvel

°

em termos de mau encontro.
d' "'\
mau encontro central esta no nivel do sexual., Isto ~~o quer .Izer
que os estagios tomam uma colora/yao sexual que se dlfU~dJr~a a partJ~ da
angustia de castra9ao. E, ao contrario, porque essa empatla nao se pro uz, )
que se fala de trauma e de cena primitiva.

Esquize do Sujeito.
Facticidade do Traumatismo.
Maurice Merleau-Ponty.
A tradifiio filos6/ica.
o mimetismo.
o onivoyeur.
No sonho, isso mostra.

Continuo.
Wiederholung, eu Iembrei a voces - e ja lhes disse bastante sobre ela
para acentuar, na referencia etimoI6gica que lhes dei, haler, sirgar, 0 que
ela implica de conotayao Iassante.
Sirgar, tirar, puxar. Puxar 0 que? Talvez, jogando com a ambiguidade
do termo, tirar na sorte. Esse Zwang, nos dirigiria entao para a carta foryada - se ha uma s6 carta no jogo, nao posso tirar outra.
o carater de conjunto, no sentido matematico do termo, que apresenta a partida de significantes, e que 0 opoe por exemplo
indefinitude
do numero inteiro, nos permite conceber urn esquema em que" se aplica
imediatamente a funyao da carta fon;:ada. Se 0 sujeito e 0 sujeito do significante - determinado por ele -, podemos imaginar a rede sincronica
de tal modo que ela de, na diacronia, efeitos preferenciais. Entendam bem
que nlfo se tratam de etenus estatlsul;Us Impn:Vlslvels, mas que e a estrllLura ", ••,ma Ga reoe que imPllca us retomos. E eSl.aa ngura qUI; LUrnapdra
nos. atraves da elucidayao do que chamamos estrategias, 0 automaton
de Arist6teles. b tambem, e Ii1I;:miOpur automausmo que traduzimos
o Zwang da Wiederholungszwang, compulsao de repetiyao.

a

Darei mais tarde a voces os fatos que sugerem que, em certos momentos desse mon6Iogo infantil imprudentemente qualificado de egocen-

trismo, sao jogos propriamente
i ,.
jogos saem do campo que ch s ntaticos que se fazem observar. Esses
posso diier a cama da re
~amos .pre-consciente, mas constituem se
,
serva mconSCIente
.
'
de reserva de indios no I'nten' d . d
. - a ser entendida no senti do
.
'
or a re e SOCIal
,
A smtaxe, exatamente, e pre-consciente' M
e que sua sintaxe esta em relayao
. ,as 0 que escapa ao sujeito
jeito conta sua hist6ria age I
a reserva mconsciente. Quando 0 su:
faz cada vez mais cerrad'a C' a den e, 0 que comanda essa sintaxe, e a
d
. erra a em relayao
~?
esde 0 comeyo de sua descrira-o de re . t~'
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o que Aristoteles formula - que a rique se define por so nos poder
vir de .um ser capaz de escolha, proairesis, que a tique, boa ou ma sorte,
nao nos poderia vir de urn objeto inanimado, de uma crianya, de urn ani·
mal _ se acha aqui como forjado. 0 acidente mesmo deste sonho exemplar
nos figura isto. Certamente que Arist6teles marca nesse ponto 0 mesmo
limite que 0 arresta a mar gem das formas extravagantes da conduta sexual,
que ele s6 poderia qualificar como teriotes, monstruosidades.
o lado fechado da relayao entre 0 acidente, que se repete, eo senti·
do velado, que e a verdadeira realidade e nos conduz a pulsao - ai esta 0
que nos da a certeza de que a desmistificayao desse artefato do tratamento,
que se chama a transferencia nao consiste em reporta-Io ao que chamamos
atualidade da situayao. A direyao que se indica nessa reduyao a atualidade
da sessao, ou da serie de sessoes, nao tern valor nem mesmo propedeutico.
o justo conceito de repetiyao deve ser obtido numa outra direyao que nao
podemo confundir com 0 conjunto dos efeitos de transferencia. Sera
s
nosso problema, quando abordarmos a funyao da transferencia, sacar como
a transferencia pode nos conduzir ao nueleo da repetiyao.
Por isso e que e necessario fundar primeiro essa repetiyao na esquize
mesma que se produz no sujeito com respeito ao encontro. Essa esquize
constitui a dimensao caracteristica da descoberta e da experiencia analitica, que nos faz apreender 0 real, em sua incidencia dialetica, como originalmente mal-vindo. E por isso, precisamente, que 0 real e, no sujeito,
o maior cumplice da pulsao - it qual so chegaremos por ultimo, porque, s6
percorrido, esse caminho noS podera conceber do que ele retorna.
Pois, depois de tudo, por que a cena primitiva e tao traumatica? Por
que ela e sempre muito cedo ou muito tarde? Por que 0 sujeito encontra
s
nela ou prazer demais - pelo menos foi assim que primeiro concebemo a
causalidade traumatizante do obsessivo - ou de menos, como na histerica?
Por que ela nao desperta logo 0 sujeito, se e verdade que ele e tao profundamente libidinal? Por que 0 que acontece aqui e distiquia? Por que a pretendida maturayao dos pseudo-instintos e transfilada, transvazada, transfixada de tiquico, eu diria - do termo tique?
Por enquanto, nosso horizonte e 0 que aparece de facticio na relayao
fundamental a sexualidade. Trata-se, na experiencia analitica, de partir do
fato de que, se a cena primitiva e traumatica, nao e a empatia sexual que
sustenta as modulayoes do analisavel, mas urn fato facticio. Urn fato fac·
ticio, como 0 que aparece na cena tao ferozmente acossada na experiencia
do Homem dos Lobos - a estranheza do desaparecimento e do reaparecimento do penis.
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Esse 0 Visivel e 0 Invisivel pode nos indicar 0 momento de chegada
du tradiyao fJIos6fica - essa tradiyao que comeya em Platao com a promo\' 0 da ideia,' da qual podemos dizer que, por urn ponto de partida tornado
Ilum mundo estetico, ela se determina por urn fim dado ao ser como sobeIIIno, bem atingindo assim uma beleza que e tambem seu limite. E nao e
por nada que Maurice Merleau-Ponty reconhece no olho 0 seu reitor.
Nessa obra ao mesmo tempo terminal e inauguradora, voces descohrlrao uma lembranya e urn passo
frente na via do que tinha primeiro
rormulado a Fenomenologia da Percepfao. Ali se acha, com efeito, relemhrada a funyao reguladora da forma, invocada ao encontro do que, a me(Ilda do progresso do pensamento fJIos6fico, tenha sido empurrado ate
'sse :extremo de vertigem que se manifestava no termo idealismo - como
ruzer alguma vez juntar-se essa duplicata, em que se tornava entao a represcntayao, com 0 que se sup6e que ela deva cobrir? A Fenomenologia nos
remetia entao a regulayao da forma, a qual preside nao apenas 0 olho do
sujeito, mas toda a sua espera, seu movimento, sua tomada, sua emoyao
muscular e tambem visceral - em suma, sua presenya constitutiva, mostratla no que chamam sua intencionalidade total.
Maurice Merleau-Ponty da agora 0 passo seguinte, foryando oslimiles dessa fenomenologia mesma. Voces verao que as vias pelas quais ele os
levara nao sao apenas da ordem da fenomenologia do visual, pois elas
chegam a reencontrar - ai esta 0 ponto essencial - a dependencia do visfvel em relayao aquilo que nos p6e sob 0 olho do que ve. Ainda e dizer
demais, pois esse olho e apenas a metafora de algo que melhor chamarei
() empuxo daquele que ve - algo de anterior ao seu olho. 0 que se trata de
discernir, pelas vias do caminho que ele nos indica, e a preexistencia de urn
olhar - eu s6 vejo de urn ponto, mas em minha existeneia sou olhado de
loda parte.
Esse ver ao qual estou submetido de modo original - sem duvida
esta ai 0 que nos deve levar a ambiyao dessa obra, a essa reviravolta onto16gica, cujas bases se encontrariam numa mais primitiva instituiyao da forma.
Tenho mesmo ai oportunidade para responder a alguem que, certamente, tenho minha ontologia - por que nao? - como to do mundo tern,
ingenua ou elaborada. Mas certamente 0 que tento desenhar em meu diseurso - que, se reinterpreta 0 de Freud, nao e menos essencialmente centrado na particularidade da experiencia que ele traya - nao tern de modo
algum a pretensao de cobrir todo 0 campo da experiencia. Mesmo esse
entre-dois que nos abre a apreensao do inconsciente s6 nos interessa na
medida em que nos e designado por consignayao de Freud, como aquilo
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Mas tambem 0 problema nao esta ai. 0 problema mais radical do miIIlctismo e s,aber se precisamos atribui-Io a alguma potencia formativa do
organismo mesmo que nos mostra suas manifestayoes. Para que isto seja
I gitimo, seria precise que pudessemos conceber por quais circuitos essa
rorya poderia se encontrar em posiyao de dominar nao apenas a forma
Illesma do corpo mimetizado, mas sua relayao com 0 meio, dentro do qual
trata-se de que ou bem se distingue dele, ou bern, pelo contrario, com ele
NO confunda. E para fechar, como relembra Caillois com muita pertinenla, em se tratando dessas manifestayoes mimeticas, e especialmente da que
I\OSpode evocar a funyao dos olbos, isto e, os ocelos, trata-se de compreencler se eles impressionam - e urn fato eles terem este efeito sobre 0 predador ou sobre a vitima suposta que venha a olha-Ios - se eles impressionam
por sua semelbanya com olbos ou se, ao contrario, os olhos e que sao fascinantes par sua relayao com a forma dos ocelos. Dito de outro modo, nao
deveremos, quanta a isto, distinguir a funyao do olbo da funyao do oiliar?
Este exemplo distintivo, escolhido por mim - por sua localidade,
por seu facticio, por seu carater excepcional - e para n6s apenas uma
pequena manifestayao de uma funyao a ser isolada - a funyao, digamos 0
termo, da mancha. Este exemplo e precioso para nos marcar a preexistencia, ao visto, de urn dado-a-ver.
Nao e preciso de modo algum nos reportarmos a nao sei que suposiyao da existencia de urn vidente universal. Se a funyao da mancha e reconhecida em sua autonomia e identificada a do olbar, podemos procurar
sua inclinayao, seu fio, seu trayo, por todos os estagios da constituiyao do
mundo no campo esc6pico. Perceberemos entao que a funyao da mancha e
do olbar e ali ao mesmo tempo 0 que 0 comanda mais secretamente e 0
que escapa sempre a apreensao dessa forma da visao que se satisfaz consigo me sma imaginando-se como consciencia.
Isso de a consciencia poder se revirar sobre si mesma - apercebe-se,
como a Jovem Parca de Valery, como vendo-se ver-se - representa urn escamoteamento. Ai se opera uma evita9ao da fun9ao do olbar.
E 0 que podemos referenciar com essa topologia que da Ultima vez
fizemos a partir do que aparece da posi9ao do sujeito quando ele a cede
as formas imaginarias que lbe sac dadas pelo sonho, como opostas as do
estado de vigl1ia.
Do mesmo modo, nessa ordem particularmente satisfat6ria para 0
sujeito que a experiencia analitica conotou com 0 termo narcisismo onde me esforcei para reintroduzir a estrutura essencial que ele tira de sua
referencia a imagem especular - no que dai se difunde de satisfa9ao, senao

de complacencia, em que 0 sujeito encontra apoio para urn desconhecimento tao' fundamental - e nao chega seu imperio ate essa referencia da
tradiyao filosofica que e a plenitude encontrada pelo sujeito em forma de
contemplayao - nao podemos tambem sacar ai 0 que ha de eludido? _
. isto e, a funyao do olhar. Eu entendo, e Maurice Merleau-Ponty nos mostra
isto, que somos seres olhados no espetaculo do mundo. 0 que nos faz
consciencia nos institui, do mesmo golpe, como speculum mundi. Nao
haveni satisfa~ao em estar sob esse olhar de que eu falava ainda ha pouco,
seguin do Maurice Merleau-Ponty, esse olhar que nos discerne e que, de saida, faz de nos seus o!hados, mas sem que isto se nos mostre?

o espetaculo do mundo, neste senti do, nos aparece como onivoyeur. 17 E mesmo essa a fantasia que encontramos, na perspectiva platOnica, de urn ser absoluto ao qual e transferida a qualidade de onividente.
Ao nivel mesmo da experiencia fenomenal da contempla~ao, esse lado
onivoyeur desponta na satisfayao de uma mulher em se saber olhada, com
a condi~ao de que nao se mostre isto a ela.

o mundo e onivoyeur, mas nao e eXibicionista _ ele nao provoca
nosso olhar. Quando come~a a provoca-lo, entao come~a tambem 0 ~en.
timento de estranheza.
o que dizer? - senao que, no estado dito de vigJ1ia, ha elisao do
olhar, elisao do fato de que nao so Jsso olha, mas que isso mostra. No
campo do sonho, ao contrario, 0 que caracteriza as imagens e que isso
mostra.
Isso mostra - mas, ainda ai, alguma forma de deslizamento do sUjeito se demonstra. Reportem-se a urn texto do sonho, qualquer que ele
seja - nao so a esse de que me servi da ultima vez em que, alem do mais,
o que YOUdizer po de permanecer enigmatico, mas a qualquer sonho _ coloquem-no em suas coordenadas, e voces verao que 0 isso mostra vem
antes. Tanto vem antes, Com as caracteristicas nas quais ele se coordena
- isto e, a ausencia de horizonte, 0 fechamento do que e contemplado no
estado de vigJ1ia e, tambem, 0 carater de emergencia, de contraste, de
mancha, de suas imagens, a intensifica~ao de suas Cores _ que nossa posi~ao no sonho e, no fim das contas, a de sermos fundamentalmente aquele
que nao ve. 0 sUjeito nao ve onde isso vai dar, ele segue, ele po de ate
mesmo oportunamente se destacar, dizer para si mesmo que e urn sonho,
mas nao poderia em nenhum caso se apreender dentro do sonho a maneira
como, no cogito cartesiano, ele se apreende como pensamento. Ele po de
se dizer - Isto nao passa de um sonho. Mas nao se apreende como quem
se diz - Apesar de tudo, sou consciencia deste sonho.
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X. AUDOUARD: - Em que medida
preciso, na analise, fazer 0 sujeito saber que 0 olhamos, quer dizer, que estamos situados como aquele
que olha no sujeito 0 processo de se olhar?

Retomarei as coisas de mais acima, dizendo-lhes que 0 discurso que
fayo aqui tern duas visadas, uma que concerne aos analistas, outra aqueles
que aqui estao para saber se a psicamUise e uma ciencia.
A psicanalise nao e nem uma Weltanschauung nem uma f1losofia que
pretende dar a chave do universo. Ela e comandada por uma visada particular que e historicamente definida pela elaborayao da nOyao de sujeito.
Ela coloca esta nOyao de maneira nova, reconduzindo 0 sujeito a sua dependencia significante.
Ir da percepyao a ciencia, ai esta uma perspectiva que parece encaminhar-se espontaneamente na medida em que 0 sujeito n[o teve melhor laborat6rio para a apreensao do ser. Este caminho e aquele mesmo que Arist6teles segue, retomando os pre-socraticos. Mas e urn caminho que a experiencia analitica impoe que se retifique,porque
ele evita 0 abismo da castrayao. Vemo-Io, por exemplo, no fato de a tique nao entrar, senao com aspecto punctiforme, na teogonia e na g~nese.
Tento aqui sacar como a tique e representada na tomada visional.
Mostrarei que e ao nivel que chamo da mancha que se encontra 0 ponto
tiquico na funyao esc6pica. E dizer que 0 plano da reciprocidad.e do olhar
e do olhado e, mais que nenhum outro, propicio, para 0 sujeito, ao alibi:
Conviria entao para nossas intervenyoes na sessao, n[o faze-Io estabelecerse neste plano. Seria preciso, ao contrario, trunca-Io por esse ponto ultimo
do olhar, que e ilus6rio.
obstaculo que voces notam esta mesmo ai para ilustrar 0 fato de
que conservamos uma grande prudencia. Nao dizemos ao paciente a toda
ocasiao - Ora, ora, com que cara voce estti!, ou - 0 primeiro botao de seu
colete estd desabotoado. Assim mesmo, nao e por nada que a analise nao
se faz face a face. A esquize entre olhar e vis[o nos permitira, voces ver[o,
ajuntar a pulsao esc6pica a lista das pulsoes. Se sabemos le-Io, nos aperce-_
beremos de que Freud ja a coloca no primeiro plano em As Pulsi5es e Seus
Avatares, e mostra que ela nao e hom6loga as outras. Com efeito, eIa e a
que el?de mais completamente <> termo da castrayao.

o

Do fundamento da consciencia.
Privilegio do olhar como objeto a.
Otica dos cegos.
o falo no quadro.

It em vao que tua imagem chega ao meu encontro
E nao me entra onde estou. que mostra-a apenas
Voltando-te para mim s6 poderias achar
Na parede do meu olhar tua sombra sonhada
Eu sou esse infeliz comparrivel aos espelhos
Que podem refletir mas que mIo podem ver .
Como eles meu olho vazio e como ~lesl:abltadO
Pela ausencia de ti que faz sua ceguezra.

e

ndo de uma das minhas primeiras
Talvez voces se lembrem que, qua
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Voce~ sabem que algurna sombra, ou mesmo, para empregar urn
termo de que nos serviremos, alguma reserva - no sentido em que se fala
de reserva nurn pano exposto a tintuia - marca 0 fato da consciencia no
discurso mesmo de Freud.
. .
Mas, antes de retomar as coisas do ponto onde as deixamos da Ultima vez, devo primeiro ajustar urn ponto a proposito de urn termo que
soube ter sido mal-entendido, da Ultima vez, pelos ouvidos que me escutam. Nao sei que perplexidade ficou nos ouvidos no que conceme a urn
termo, no entanto bem simples, que empreguei, comentando-o, otiquico.
Ele ressoou para alguns como urn espirro. Eu tinha no entando precisado
quese tratava do adjetivo de tique, como psiquico e 0 adjetivo que corresponde a psique. Nao foi sem intenyao que me servi dessa analogia no nucleo da experiencia da repetiyao, pois para toda concepyao do desenvolvimento "psiquico tal como a analise 0 esclareceu, 0 fato do tiquico e
central. E mesmo em relayao ao olbo, em relayao entiquia, ou distiquia, encontro feliz, encontro infeliz, que meu discurso de hoje se ordenara tambem.

a

a

Via-me ver-me, diz emalgum Iugar a JovemParca. Certamente este
enunciado tern seu senti do pleno e complexo ao mesmo tempo, quando se
trata do tema que a Jovem Parca desenvolve, 0 da feminidade - nao chegamos la. Lidamos com 0 fIl6sofo, que percebe algo que e urn dos correiatos essenciais da consciencia em sua relayao com a representayao, e que se
design a como vejo-me ver-me. Que evidencia e que se pode adscrever a esta
f6rmula? Como se pode dar que ela fique, em suma, correlativa desse
mundo fundamental ao qual somos referidos no cogito cartesiano, pelo
qual 0 sujeito se saca como pensamento?

o que isola essa apreensao do pensamento por si mesmo e uma especie de duvida, que chamamos de duvida metodica, que recai sobre tlido
aquilo que poderia dar apoio ao pensamento na representayao. Como pode
ser entao que 0 vejo-me ver-me continue como seu inv6lucro e seu fundo e
mais talvez do que suponhamos, fim de sua certeza? Pois esquento-me par~
me esquentar, ai esta uma referencia ao corpo como corpo, sou tornado
por essa sensayao de calor que, de urn ponto qualquer em mim, se difunde
e me localiza como corpo. Ao passo que em vejo-me ver-me, nao e de
modo algum sensivel que eu seja, de modo analogo, tornado pela visao.

Mais ainda, os fenomen610gos puderam articular com ~recisao, e da
maneira mais confundidora, que e inteiramente claro que veJo fora, que a
pcrcepyao n[o esta em mim, que ela esta sobre os objetos que apreende. E,
110entanto, percebo 0 mundo numa percepylio que parece depender da
lmanencia do vejo-me ver-me. 0 privilegio do sujeito parece estabelecer-se
uqui por essa relayao reflexiva bipolar que faz com que, uma vez que pereebo, minhas representayoes me pertencem.
_.
.
E por isso que 0 mundo e atingido por uma ~res~nyao de ldeal:za9[0, por uma suposiyao de so me entregar minhas propnas re?r:sentay?es.
pratico serio nao da muito peso a isto, mas, em contrapos19ao, o. fIlosofo, 0 idealista, e posto ai, com respeito tanto a si mesmo quanta aqueles
que 0 escutam, em posiyao embarayosa. ~omo ne~ar ~ue nada d~ mund?
me aparece senao em minhas representa90es? - al ~sta a m~r~ha m~d~tlvel do bispo Berkeley, sobreo que haveria, quanta a sua pos19ao SubJ:tlVa,
muito a dizer _ concemente a isso que, sem duvida, escapou a v~ces de
passagem, esse me pertencem das representayoes que evoea a propnedade.
No limite, 0 processo dessa medita9ao, dessa reflexao refletidora, chega
ate a reduzir 0 sujeito que percebe a meditayao cartesiana a urn poder

o

de nadificayao.
.
o modo de minha presenya no mundo e 0 sujeito, no que, a forya de
se reduzir a essa (mica certeza de ser sujeito, ele se toma nadifica9ao ativa.
A continua9ao da meditayao fIlos6fica faz bascular efetivamente 0 sujeito
a a9ao hist6rica transformante e, em tomo deste ponto, ordena os modos
configurados da consciencia de si ativa atraves de suas metamorfoses na
hist6ria. Quanto a meditayao sobre 0 ser que chega ao seu cume no pensamento de Heidegger, ele restitui ao ser mesmo esse poder de nadificayao
_ ou pelo menos poe a questao de como ele pode se reportar a ela.
E a isso mesmo que nos leva tambem Maurice Merleau-Ponty. Mas
se voces se remetem ao texto dele, voces verao que e nesse ponto que ele
prefere recuar para nos prop or retomar as fontes da intuiyao concemente
ao visivel e ao invisiveI, de vvltar ao que esta antes de qualquer reflexao,
tetica ou nao-tetica, a fim de discemir 0 surgimento da visao em si mesma.
Trata-se para ele de restaurar - pois, nos diz ele, s6 po~e se tratar ~e uma
reconstruyao ou de uma restaurayao, e nao de urn ca~nho per~orn~o no
senti do contnirio - de reconstituir a via pela qual pode surgu, nao do
corpo, mas de algo que ele chama a came do mundo, 0 ponto original da
visao. Pareee que vemos assim, nessa obra inacabada, desenhar-se. algo
como a pesquisa de uma substancia inominada da q~al eu mes~o, o.vldente, me extraio. Das raias de uma armadilha, ou ralOS, se voces qUlserem,

de uma cintilafi:ao da qual de comefi:Osou uma parte, surjo como urn olho,
ganhando, de algum modo, emergencia por aquilo. que eu poderia chamar
a funfi:ao da voyura. 19
Dai emana urn odor selvagem, deixando entrever, no horizonte a cafi:ada de Artemis - cujo toque parece associar-se a esse momenta de t:agico
desfalecimento onde per demos aquele que fala.
Mas era mesmo esse, entretanto, 0 caminho que ele que ria tomar?
Os ~rafi:os.que nos restam da parte por vir de sua meditafi:ao nos permite
duvldar dlStO. As referencias que ali se fazem, muito especialmente ao inc,onsciente propriamente psicanalitico, nos deixam perceber que ele estavez
na t:u
se dirigindo para uma pesquisa original em relafi:ao a tradifi:ao
~losofica.' para :ssa nova dimensao da meditafi:ao sobre 0 sujeito que a analise permIte, a nos outros, trafi:ar.
Quanto a mim, so posso me sentir tocado por algumas dessas notas
pa.ra mim ~enos enigmaticas do que parecerao a outros leitores, por reco~
bnr~m mUlto exatamente os esquemas - especialmente urn deles _ que
serel levado a promover aqui. Leiam, por exemplo, a nota concemente ao
que ele chama reviravolta em dedo de luva, na medida em que ai parece
despontar - vejam de que modo 0 COuro e involucro do pelame nas luvas
de invemo - que a consciencia, em sua iIusao de ver-se vendo-se, encontra
seu fundamento na estrutura em reviravolta do olhar.

Mas,

0

que e

0

olhar?

Partirei desse ponto primeiro, de nadificafi:ao, em que se marca, no
campo da redufi:ao do sujeito, uma rachadura - que nos adverte da necessidade de introduzir uma outra referencia, aquela que a analise toma para
reduzir os privilegios da consciencia.
A analise considera a consciencia como irremediavelmente delimitada, e a institui como principio nao so de idealizafi:ao, mas de desconhecimento - assim Como se disse, num termo que ganha novo valor por se
referir ao dominio visual - como escotoma. 0 termo foi introduzido, no
campo do vocabulario analitico, no nivel da Escola Francesa. Sera simples metafora? -reencontramos
aqui a ambigiiidade que atinge tUdo que
toea ao que se inscreve no registro da pulsao escopica.
~ c~nsciencia so conta para nos por sua relafi:ao ao que, com fins
pro~edeutlcos, tentei lhes mostrar na ficfi:ao do texto descompletado _ a
partIr do qual se trata de recentrar 0 sujeito como falando nas lacunas mes-

daquilo em que, a primeira vista, ele se apresenta como falante. Mas ai
ostamos enunciando a relafi:ao do pre-eonsciente com 0 inconsciente. A
dlnamica que se liga a consciencia enquanto tal, a atenfi:ao que 0 sujeito
tin ao seu proprio texto, fica ate aqui, como subIinhou Freud, fora da teoI II c falando propriamente,
ainda nao articulada.
, E aqui que eu adianto que a importancia que 0 sujeito da sua propria esquize esta ligada ao que a determina - isto e, urn objeto ~ri~e~aclo, surgido de alguma separafi:ao primitiva, de alguma automut~afi:ao In:
duzida pela aproximafi:ao mesma do real, cujo nome, em nossa algebra, e
objeto a.
. ,
Na relafi:ao escopica, 0 objeto de que depende a fantasIa ~ ~~~l 0 suJcito esta apenso numa vacilafi:ao essencial, e 0 olhar. Seu ~nvileglO - e
lambem 0 porque de 0 sujeito durante tanto tempo ter POdldo desconhec
ccr-se como estando nessa dependencia - se atem Ii sua estrutura mesma.
Esquematizemos logo 0 que queremos dizer. Uma vez q~e 0 sujeit?
lenta acomodar-se a esse olhar, ele se toma, esse olhar, esse obJeto punchforme, esse ponto de ser evanescente, com 0 qual 0 sujeito co?funde. ~eu
proprio desfalecimento. Tambem, de todos os objetos nos qUaIS 0 sUJelto
pode reconhecer a dependencia e~ que ~sta no regist,ro d~ desejo, 0 olhar
se especifica como inapreensiveI. E por lSSOque ele e, m~ls que qUal~~er
outro objeto, desconhecido, e e talvez por essa razao tambem que 0 sUJelto
consegue simbolizar com tanta felicidade seu proprio tra~o evanescente
e punctiforme nl! iIusao da consciencia de ver-se vendo-se, em que 0 olhar
se elide.
IIIIlS
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Se entao 0 olhar e esse avesso da consciencia, como vamos tentar
imagina-lo?
.
A expressao nao e indevida, pois, 0 olhar, podemos dar-lhe corpo.
Sartre, numa das passagens mais brilhantes de 0 Ser e 0 Nada, 0 ~az entrar
em funfi:ao na dimensao da existencia de outrem. Esse outro ficana sus~e~so as condifi:oes mesmas, parcialmente irrealizantes, que sao, na defimfi:ao
de Sartre, as da objetividade, se nao houvesse 0 olhar. 0 olhar, tal como
concebe Sartre, e 0 olhar pelo qual sou surpreendido - surpreendido na
medida em que ele muda todas as perspectivas, as linhas de for~a~ de urn
mundo, que ele ordena, do ponto de nada onde estou, num~ ~specle.de reticulafi:ao raiada dos organismos. Lugar da relafi:~o.d,o,eu, sUJelto na~lfic~te, ao que me rodeia, 0 olhar teria ai urn tal pnvlleglO que chegana ate a
me fazer escotomizar, eu que olho, 0 olho daquele que me olha como
objeto. No que estou sob 0 olhar, escreve Sartre, nao vejo mais 0 olho que
me alba, e se veja esse alha, e entaa esse alhar que desaparece.

do olhar como objeto a minusculo
l1i
d Sera uma analise fenomenolO trca J'usta?. Na-o. Na-o' ever d a d e que
qua~ 0 es.tou sob 0 olhar, quando perro urn olhar, quando 0 obtenho na;
o veJo mals como o~har. Os pi~tores foram eminentes em sacar esse ~lhar
enquanto. tal n,a m~scara, e so preciso evocar Goya, por exemplo para
fazer voces sentlrem IStO,
'

o olhar se ve - precisamente esse olhar de que fala Sartre, esse olhar
que me surpreende, e me reduz a alguma vergonha, pois que e este 0 senti~ento que ele esborra como 0 mais acentuado. Esse olhar que encontro _
ISto po.de ser destacado no texto mesmo de Sartre - de modo algum e urn
olhar vIstO, ~as urn olhar imaginado por mim no campo do Outro.
Se voces se reportam ao texto dele verao que, muito ao contrario de
falar, d_aentrada em cena desse olhar como de algo que concerne ao orgao
da Vlsao, ele se reporta a urn rufdo de folhas repentinamente ouvido enquanto estou em minha carra, a urn passo surgido no corredor, e em que
momento? - no momenta em que ele proprio se apresentou na arrao de
olhar por urn buraco de fechadura. Urn· olhar 0 surpreende na funrrao
de voyeur, 0 desorienta, 0 desmonta, e 0 reduz ao sentimento de vergonha. ,0 olhar .de que se :r~ta e mesmo presenrra de outrem enquanto tal.
Mas: de se d~ze: q,ue, ongInalmente, e na relarrao de sujeito a sUjeito, na
funrrao da eXIstencla de outrem como me olhando, que percebemos 0 de
que se tra~a ~o ol~a~? Nao estara claro .que 0 olhar s6 intervem na medida
em que nao e 0 sUJelto,nadificante, correlativo do mundo da objetividade,
que .se sente surpreendldo, mas 0 sujeito se sustentando numa funrrao de
deseJo?
Nao sera justamente porque
voyura que podemos escamotea-Io?

0

desejo se instaura aqui no domfnio da

. Podemos percebe-Io, ,esse priviIegio do olhar na funyao do desejo,
delx~n~o-nos. correr, se asslm posso dizer, ao longo das veias por onde 0
domml~ da,vIsao foi integra do ao campo do desejo.
, N~o e por nada que foi na epoca mesma em que a meditayao carteslana, maugurou em sua pureza a funrrao do sujeito, que se desenvolveu
essa dime~sao da otica que distinguirei aqui chamando-a geometral.
Vou Ilustrar para voces, com urn objeto entre outros, 0 que me parec: exemplar numa funyao que curiosamente recolheu tantas reflexoes
na epoca.
.
Vma refer~ncia, ,para aq~eles que queiram levar mais adiante 0 que
tento fazer voces sentIrem hOJe - 0 livro de Baltrusaitis, Anamor[oses.

Tenho feito em meu seminario grande usa da funyao da anamorfona medida em que ela e uma estrutura exemplar. Em que consiste uma
unamorfose simples, nao a cilfndrica? Suponham urn retrato que estivesse
aqui, sobre esta folha plana que estou segurando. Voces estao venda ali
o quadro-negro por acaso, numa posiyao oblfqua em relayao a folha. Suponham que, com 0 auxI1io de uma serie de fios ou de trayos ideais eu
lransporte para a pare de obliqua cada ponto da imagem desenhada na minha folha; voces imaginam facilmente 0 que resultara - voces vao obter
uma figura aumentada e deformada segundo as linhas do que podemos
chamar uma perspectiva. Supoe-se que - se retiro 0 que serviu para a conslruyao, isto e, a imagem colocada no meu proprio campo visual - a impressao que terei ficando neste lugar sera sensivelmente a mesma - pelo
menos, reconhecerei os trayos gerais da imagem - em melhor caso, terei
uma impressao identica.
NC

Vou agora fazer circular entre voces algo que data de uma centena
de anos antes, 1533, uma reproduyao de urn quadro que, penso, todos
voces conhecem - Os Embaixadores, pintado por Hans Holbein. Os que 0
conhecem poderao rememora-lo pela reproduyao. Os que nao 0 conhecem
deverao consideni-lo com atenyao. Voltarei a isto daqui a pouco.
A visao se orden a de urn modo que podemos' chamar, em geral, a
funyao das imagens. Esta funyao se define por uma correspondencia ponto
a ponto de duas unidades no espayo. Quaisquer que seja!TIos intermedilirios 6ticos para estabelecer sua relayao, quer uma imagem seja virtual, quer
seja real, a correspondencia ponto a ponto e essencial. Tudo que e do
modo da imagem no campo da visao e portanto redutivel a este esquema
tao simples que permite estabelecer a anamorfose, quer dizer, a relayao a
uma imagem enquanto que ligada a uma superficie, com urn certo ponto
que chamaremos ponto geometral. Pode chamar-se imagem 0 que quer que
seja que for determinado por este metoda - no qual a linha reta representa
o seu papel que e de ser 0 trajeto da luz.
A arte aqui semistura com a ciencia. Leonardo da Vinci e ao mesmo
tempo cientista, por suas construyoes di6ptricas, e artista. 0 tratado de
VitriIvio sobre a arquitetura nao se afasta disto. E em Vignola e em Alberti
que encontramos a interrogayao progressiva das leis geometrais da perspectiva, e e em torno das pesquisas sobre a perspectiva que se centra urn interesse privilegiado pelo domfnio da visao - cuja relayao com a instituiyao
do sujeito carte siano que e tambem uma especie de ponto geometral, de
ponto de perspectiva, nao podemos deixar de ver. E ao redor da perspectiva geometral, 0 quadro - essa funrrao tao importante sobre a qual teremos

que retomar
tura.

7"

se organiza de modo inteiramente novo na historia da pin-

Ora, reportem-se, eu lhes rogo, a Diderot. A Carta Sobre os Cegos
para Uso dos que Enxergam os tomani sensiveis ao fato de que essa conotar;:ao deixa totalmente escapar 0 que seja a visao. Pois 0 espar;:ogeometral
da v~sao - mesmo incluindo ai essas partes imaginanas de dentro do espar;:oVIrtual do espelho de que voces sabem que eu fiz grande questao _ e
perfeitamente reconstrutivel, imaginavel, pelo cego.

o de que se trata na perspectiva geometral e apenas demarcar;:ao do
espar;:o, e nao da visao. 0 cego pode muito bem conceber que 0 campo
do espar;:o que ele conhece, e que ele conhece como real, possa ser percebidoa distancia e como que simultaneamente. Trata-se para ele de apenas
apreender uma funr;:ao temporal, a instantaneidade. Vejam a dioptrica de
Descartes, a ar;:ao dos olhos e ali representada como ayao conjugada de
d~is bastoes. A dimensao geometral da visao nao esgota, portanto, e longe
disso, 0 que 0 campo da visao enquanto tal nos propoe como relar;:aosUbjetivante original.
E 0 que constitui a importancia de se dar conta do usa invertido da
perspectiva na estrutlira da anamorfose.
Foi 0 proprio Diirer que inventou 0 aparelho de estabelecer a perspectiva. A portinhola de Diirer e comv..aravel ao que, ainda hi pouco, eu
colocava entre mim e este quadro, isto e, uma certa imagem, ou mais exatamente uma tela, uma treIir;:a que vai ser atravessada pelas Iinhas retas _
que nao saD obrigatoriamente raios, mas tambem podem ser fios _ que Iigarao cada ponto que vejo no mundo a urn ponto em que a tela sera, por
essa linha, atravessada.
Foi entao para estabelecer uma imagem perspectiva Correta que se
instituiu a portinhola. Se eu inverter 0 usa, terei 0 prazer de obter, nao a
restituir;:ao do mundo que esta na outra ponta,· mas a deformar;:ao, numa
outra superficie, da imagem que terei obtido sobre a primeira, e me demorarei, como num brinquedo deHcioso, nesse procedimento que faz aparecer, a vontade,qualquer coisa, num estiramento particular.
Per;:o-lhes que creiam que tJll encantamento teve seu lugar a seu tempo. 0 Hvro de Baltrusaitis lhes dira as polemicas furiosas que surgiram
dessas praticas e que deram em obras consideraveis. 0 convento das Minimas, atualmente destruido, que ficava para 0 lado da rue-des-Toumelles
tinha na parede muito comprida de uma de suas galerias, e representand~
como que por acaso Sao Joao em Patmos, um quadro que tinha que ser
visto atraves de urn furo, para que seu valor deformante fosse levado ao
cumulo.

A deformar;:ao pode se prestar - nao era 0 caso desse afresco p~rticular - a tpdas as ambigiiidades paranoicas, e todos os usos foram fe~tos
para isto, desde Arcimbolo ate Salvador Dali. Eu d~r~a~te que e~sa fascma((aO complementa aquilo que deixam escapar, da Vlsao as pesqUisas geomelrais sobre a perspectiva.
Como e que pode acontecer que ninguem jamais pensou em evocar
a esse respeito ... 0 efeito de uma erer;:ao? lmaginem uma tatuagem desenhada no 6rgao ad hoc, em estado de repouso, e tomando em outro estado
sua forma, se ouso dizer, desenvolvida.
.
_
Como nao ver aqui, imanente a dimensao geometral - d~~ensao parcial no campo do olhar, dimensao que nada tern a ver co~ ~ vlsao enquanto tal - algo de simbolico da funr;:ao da falta - da apanr;:ao do fantasma
faIico?
Ora no quadro dos Embaixadores - que, espero, ja circulou 0 bas,
,
?
tante para que tenha passado por todas as maos - 0 que e ~ue :,oces veem:
o que e esse objeto estranho, suspenso, obliquo, no pnmelfo plano, a
frente desses dois personagens?
Os dois personagens estao hirtos, duros dentro de seus ornamen~os
de ostentar;:ao. Entre eles, toda uma serie de objeto~ que figuram, n~ pmtura da epoca, os simbolos da vanitas. Cornelio Agnppa, .•na ~esma epoca
escreve seu De Vanitate Scientiarum, visando tanto as ClenClas quanta as
artes, e esses objetos SaDtodos simb6licos das ci~~cias e das ar~es tais como
eram na epoca agrupados no trivium e no quadrzvlum ~u~ voces co~~cem.
Agora, 0 que e entao, diante dessa ostentar;:ao de do~mlO de.aparencla e~
suas formas mais fascinantes, 0 que e entao esse obJeto aqUi voando, aq~l
inclinado? Voces nao podem saber - pois voces vao embora, escapando as
fascinar;:oes do quadro.
.
Comecem a sair da sala onde sem duvida ele os cahvou por longo
tempo. E entao que, virando-se, de saida - como descreve 0 autor das
Anamorfoses - voces percebem naquela forma, 0 que? - urn cranio de
caveira.
Nao e de modo algum assim que ela se apresenta primeiro, essa figura que 0 autor compara a uma concha de siba e que em mim evoca mais
aquele pao de duas libras que Dali, nos velhos tempos, .achava gr~r;:aem
botar sobre a caber;:a de uma velha, expressamente escolhida bem nnserenta, casquenta e, demais, inconsciente, ou ainda, os reI6,~os moles do
mesmo, cuja significar;:ao evidentemente nao e menos fahca do que a
do que se desenha em posir;:ao voante no primeiro plano de~se quadro.
.
Tudo isto nos manifesta que 0 corar;:ao mesmo da epoca em que 0
sujeito se esboya e em que se procura a 6tica geometral, Holbein nos toma

aqui visivel ~o que nao
- nadificado "numa forma
jada do menos-fi [(- \0)]
niza9ao dos desejos atraves

e outra coisa senao 0 sujeito como nadificado
que e, falando propriamente, a encarnal,:ao imada castra9ao, a qual centra para n6s toda a orgado quadro das pulsoes fundamentais.

Mas e ainda mais longe que e preciso procurar pela fun9ao da visao.
Veremos entao esb09ar-se, a partir dela, nao 0 simbolo faIico, 0 fantasma
anam6rfico, mas 0 olhar como tal, em sua fun9ao pulsatil, explosiva e estendida, como ela 0 e nesse quadro.
Esse quadro nao e nada mais do que e todo quadro, uma armadilha
de olhar. Em qualquer quadro que seja, e precisamente ao procurar 0 olhar
em cada urn de seus pontos que voces 0 verao desaparecer. E isso que eu
tentarei articular da pr6xima vez.

.
e meu discurso se fia - cada termo s6 se sustenta por
E
como
ISt~
~u
sua rela9ao ,topologica com os ou t r os , e 0 sujeito do cogito cai na me sma
coisa.
. para
A topologza,
exposirao?

0

sen hor , e urn metoda de descoberta ou de

1 . r6 ria a nossa experiencia de anat" metafisica Penso que
t
da depOis na perspec Iva
.
lista que pode ser re oma
"h'
a segunda parte do livro, sua reMerleau-Ponty ia por este camm 0, ver
ferencia ao Homem dos Lobos e ao dedo de luva.

E 0 referenciamento da to po ?gia ~ p

P

KAUFMANN:

nente a~ olhar, mas

0

- 0 senhor apresentou urn:! estrutura tipica concersenhor nao falou da dilatarao da luz.

"
ar nao era 0 olho, salvo nessa forma voadora em
Eu ~sse que 0 olh
de me mostrar meu proprio mostrador mole,
que . Holbem
teve d"
0 topete Da proxima
,.
,
.
vez Ihes falarei da luz encarnada.
de reloglO quero lzer. ..
F . WAHL: - 0 senhor explicou que a apreensao origirtU;1
do olhar no
olhar de outrem, tal como Sartre a descreve, nao era a experiencia fundamental do olhar. Gostaria que 0 senhorprecisasse 0 que esborou, a apreenstio do olhar na direrao do desejo.

Se nao se faz urn valor da dialetica do desejo, nao se compreende por
que 0 olhar de outrem desorganizaria 0 campo da percep9ao. E que 0 sujeito em causa nao e 0 da consciencia reflexiva, mas 0 do desejo. Acredita-se
que se trata do olho-ponto geometral, quando se trata de urn olho completamente diferente - aquele que voa no primeiro plano dos Embaixadores.
que

0

- Mas nao se compreende como outrem vai reaparecer no discurso
senhor faz ...

- Eu queria tambem the dizer que, quando 0 senhor fala do sujeito
e do real, somos tentados, a primeira vista, a considerar os termos em si
mesmos. Mas, pouco a pouco, nos damos conta de que eles devem ser tomados em sua relarao e que tern uma de[inirao topol6gica _ sUjeito e real
devem ser situados de urn lado e do outro da esquize, na resistencia da fantasia. 0 real e, de algum modo, uma experiencia da resistencia.

dizer, muitas cores, senao todas. E em meio a tudo isso, no entanto, que
relacionando as coisas ao que interessa para nos.
Da Ultima vez, penso ter acentuado as eoisas 0 bastante para permitir
8 voces sacar a importancia desse pequeno esquema triangular, muito simples, que reproduzi no alto do quadro.
He tern que, escolher,

o desejo e 0 quadro.
Hist6ria de uma lata de sardinhas.
o anteparo (ecran).
o mimetismo.
06rgiio.
Jamais me olhas onde te vejo.
A fun~ao do oilio pode levar quem procura esclarece-Ios a longinquas ~xplora~.6es. Desde quando, por exemplo, a fun~ao do 6rgao, e logo
de salda sua sImples presen~a, apareceram na linhagem do vivo?
.
A rela~ao do sujeito com 0 6rgao esta no cora~ao de nossa experien~a. Ent~e todos os 6rgaos com que lidamos, 0 seio, as fezes, e outros
am~a: ha 0 oilio, e e surpreendente ver que ele remonta a muito longe nas
especles que representam 0 aparecimento da vida. Sem duvida inocentem~nte ~~ces consomem ostras, sem saberem que, nesse nivel do reino
anImal, Ja 0 oilio apareceu. Mergulhos como esses nos ensinam, e 0 caso de

Ele esta ai para lembrar a voces em tres termos a 6tica utilizada na
montagem operatoria que testemunha 0 usa invertido da perspectiva, que
veio dominar a tecnica· da pintura, nominalmente entre os seculos quinze
no seu final, dezesseis e dezessete. A anamorfose nos mostra que nao se
trata, na pintura, de uma reprodu~ao realista das coisas do espa~o - expressao sobre a qual ha alias muitas reservas a fazer.

o pequeno esquema permite notar tambem que uma certa 6tica
deixa escapar 0 de que se trata na visao. Essa 6tica ai esta ao alcance dos
cegos. Fiz referencia para voces a Carta de Diderot, que demonstra como,
de tudo que a visao nos entrega do espa~o, 0 cego e capaz de dar conta, de
reconstruir, de imaginar, de falar. Sem duvida, sobre esta possibilidade,
Diderot tera construido urn equivoco permanente, com subentendidos metafisicos, mas essa ambigiiidade anima seu texto e the da seu carater mor·
dente.
Para n6s, a dimensao geometral nos permite entrever como 0 sujeito
que nos interessa e preso, manobrado, captado, no campo da visao.
No quadro de Holbein, logo lhes mostrei - sem mais dissimular, do
que tenho 0 habito de fazer, a outra face das cartas - 0 singular objeto flutuando no primeiro plano, que esta hi para olhar, para pegar, .quase diria,
para pegar na armadilha, aquele que olha, quer dizer, n6s. E, em suma,
urn modo manifesto, sem duvida excepcional e devido a nao sei que momento de reflexao do pintor, de nos mostrar que, enquanto sujeito, esta·
mos para dentro do quadro literalmente chamados,. e aqui representados
como pegos. Pais 0 segredo desse quadro, de que lhes lembrei as ressomlncias,o parentesco com as vanitas, desse quadro fascinante par apresentar,
entre dois personagens paramentados e flXados, tudo que relembra, na
perspectiva da epoca, a vaidade das artes e das ciencias - 0 segredo desse
quadro e dado no momento em que, afastando-nos ligeiramente dele,
poueo a pouco, para a esquerda, e depois nos voltando, vemos 0 que significa 0 objeto flutuante magico. Ele nos reflete nosso proprio nada, na figura do cranio de caveira. Utiliza~o, portanto, da dimensao geometral da
visao para cativar 0 sujeito, rela~o evidente ao desejo que, no entanto,
resta enigmatico.

Mas ~\Jal e ele, .0 des~jo que se pega, que se fixa no quadro? _ mas
qbue, tambem, 0 motlVa a lIfipulsionar 0 artist a a por algo e
'
ora? Este e 0 c '00
' 0 que, na
.
anu 0 em que vamos ten tar avan~ar hoje.

,

Nes~a materia do visivel, tudo e armadilha, e singularmente _

0

ue

:eb~mT~e~lgnl
ado IPor.~aUrice Merleau·Ponty no titulo de urn dos capit~os
y lSlve e 0
nVISlvel - entrelar
N- h'
,.
..
ca das duplas vertentes que a fun _ o'd a~ _a uma umca dlVlsao, uma uni~ao a Vlsao apresenta qu
.
teste para nos como urn dedalo A medid
.'.
~ nao se mamapercebemo-nos cada vez mais de' c'
I a que nela dlsbngUlmos campos,
omo e es se cruzam
No dominio que charnei 0 do eo
al
'..
'
que nos da, se assim posso dizer 0 ~ ~etr , p~rece pnmelro que e a luz
da Ultima vez, que ele nos liga a' cad~o. 0 om efelto: esse fio, voces viram,
que atravessa a rede em forma de tela ~o~to do obJeto e que, no luga~ em
gem, ele vai funcionar muito bem com fi re; qual vamos demarcar a ImaO
diz, em linha reta, e isto esta assegu' d ~o. ra, a l~z se p~opaga, como se
o fio.
ra o. arece entao que e ela que nos da
£'

No entanto, reflitam que esse fio na
. d
ser mais do que urn fio esticado E
. 0 preclsa a luz - ele nao precisa
as demonstra~6es ainda que it'
po~ lSSOque ,0 cego podera seguir todas
faremos tatear
~
s 0 nos esse urn pouco de trabalho. Nos 0
~ar 0 fio esti~a~o~ ~:e:~~~r:::C~~j::~ti:;U~;~:I~I:~:~'d~e:~~~aa~om~aos, numa superflcle, uma certa confi ura _
os eimagens _ da mesma m'
.g .~ao que reproduz a marca~ao das
anena como lmagmamo
'f
diver~amente proporcionadas e fundamental
s, na 0 lC~pura, as rela~6es
pondencias de urn ponto com
mente homologas, as conespre, no final das contas sl'tuar d~ outro no espa~o, 0 que vem a ser sem_
'
OlSpontos de urn m
fi E
~ao nao permite portanto espe 'al
esmo 10. ssa construe
t
Cl mente apreender 0 que a luz nos delivra
ra- 't' omdO entar apr.eender 0 que parece nos escapar assim na estrutura~
l' 0 0 lca
0 espa~o? E sem
.
.
nal Os fil' f,
.
. pre com lStO que Joga a argumenta~ao tradicio: b'~ oso os, a p'a~br de Alain, 0 ultimo a se mostrar sobre isto nos
malS n antes exerclclos, remontando a Kant, e ate a Platao se e .
todos sobre a pretensa tapea~ao da percep~ao _ e, ao me~mo :;e:
tornam todos ~ se acharem mestres desse exercicio, fazendo valer 0 fatoPd:
~~:o alerce~ao
encontr~ 0 objeto onde ele esta Ii que a aparencia do cubo
s t te par elogramos e preclsarnente, em razaodarupturadoespa~o
que
us en a nossa percep~ao mesma, 0 que faz com que 0 percebamos como

l'ubo. Todo 0 jogo, a peloticagem da dialetica chissica em tome da perccp~ao, se atem a que ela trata da visao geometral, quer dizer, da visao enquanta que se situando num espa~o que nao e, em sua essencia, 0 visual.
o essencial da rela~ao da aparencia do ser, de que 0 filosofo, conC(uistando 0 campo da visao, se torna tao facilmente senhor, esta em outro
lugar. Nao esta na linha reta, esta no ponto luminoso - ponto de irradiac,:ao,jOffO, fogo, fonte borboteantede
reflexos. A luz se propaga sem duvida em linha reta, mas ela refrata, se difunde, inunda, preenche - nao
csque~amos essa ta~a que e nosso olho - 'ela tambem transborda, ela necessita, em tome da ta~a ocular, toda uma serie de orgaos, de aparelhos, de
defesas. Nao e simplesmente a distancia que a iris reage, mas tambem a
luz, e ela tern que proteger 0 que se passa no fundo da ta~a, que poderia,
em certas conjunturas, ser lesada - e nossa palpebra, tamhem ela, diante
de uma luz demasiada, e chamada a piscar primeiro, senao a se fechar
numa careta bem conhecida.
Tambem, nao e so 0 olho que e fotossensivel, como sabemos. Toda
a superficie do tegumenta - a titulos sem duvida diversos, que nao sac de
modo algum senao visuais - pode ser fotossensivel, e essa dimensao nao
poderia ser reduzida, de nenhum modo, no funcionamento da visao. Ha
urn certo esbo~o de orgaos fotossensiveis que sac as manchas pigmentares.
No olho 0 pigmento funciona a toda, de maneira, certamente, que 0 fenomeno se mostra infinitamente complexo, funciona no interior dos cones,
por exemplo, em forma de rodopsina, funciona tambem no interior das
diversas camadas da retina. Ele vai e vem, esse pigmento, em fun~6es que
nao sac todas, nem sempre, imediatamente distinguiveis e claras, mas que
sugerem a profundidade, a complexidade e, ao mesmo tempo, a unidade
dos mecanismos de rela~ao com a luz.
A rela~ao do sujeito com 0 que se refere propriamente a luz parece
anunciar-se ja como ambigua. Voces veem isto alias no esquema dos
dois triangulos, que se invertem ao mesmo tempo que se devem sobrepor.
Eles the dao ai 0 exemplo primeiro desse funcionamento de entrela~o, de
entrecruzamento, de quiasma, que eu apontava ainda ha pouco, e que estrutura todo este dominio.
Para fazer voces sentirem a questao que coloca a rela~ao do sujeito
a luz, para lhes mostrar que seu lugar e coisa diferente do lugar do ponto
geometral que define a otica geometrica, YOU lhes con tar agora urn pequeno apologo.
Esta estoria e verdadeira. Data de alguma coisa como meus vinte
anos - e nesse tempo, certamente, jovem intelectual, eu nao tinha outra

preocupayao ~~nao a de ir a algum lugar, de me banhar em alguma pnitica
direta, rural, cayadora, e mesmo mariOOa; Urn dia eu estava num barquinho
com algumas pessoas, membros de uma famIlia de pescadores de urn pequeno porto. Nessa ocasiiio, nossa BretaOOa ainda nao estava nas condiyoes
de grande industria, nem da frota de pesca, 0 pescador pescava em sua casquiOOa de noz, com seus riscos e perigos. Eram esses riscos e perigos que
eu gostava de partilhar, mas nao eram riscos e perigos 0 tempo todo, havia
tambem dias de born tempo. Urn dia, entao, em que espenivamos 0 momento de puxar as redes, 0 chama do Joaozinho, vamos chama-Io assimele desapareceu, como toda a sua famIlia, exatamente pela tuberculose, que.
era nessa epoca a doenya verdadeiramente ambiente na qual toda aquela
camada social se deslocava - me mostra alguma coisa que boiava na superficie das ondas. Era uma latinha, e mesmo precisamente, uma lata de
sardiOOas. Ela boiava ali ao sol, testemuOOa da industria de conserva, que
estavamos, alias, encarregados de alimental. Ela respelhava ao sol. E JoaoziOOo me diz - Td venda aquela lata? Ta vendo? Pois ela nao ta te venda

MOl

Ele achava muito engrayado este episodio; eu achava menos. Procurei
saber por que eu 0 achava menes engrayado. E muito lnstrutlvo.
Primeiro, se tern senti do Joaozinho me dizer que a lata nao me via, e
porque, num certo sentido, de fato mesmo, ela me olhava. Ela me olha,
quer dizer, ela tern algo aver comigo, no nivel do ponto IUminoso onde
esta tudo que me olha, e aqui nao se trata de neOOuma metafora.20
vulto desta estoriOOa, tal como ela acabava de surgir na lnvenyao
do meu parceiro, 0 fato de te-Ia achado tao engrayada, e eu, menos, se
prende a que, se me contam uma estoria como essa, so pode mesmo ser
porque eu, naquele momento - tal como eu me pintava, com aqueles
caras que ali ganhavam penosamente sua existencia, na refrega com 0
que era para eles a rude natureza - eu, eu fazia quadro de uma maneira
bastante inenarravel. Para dizer tudo, por minimo que fosse, eu era mancha no quadro. E e mesmo sentir isto que faz com que, so por me ouvir
interpelar assim, nessa humoristica, ironica estoria, nao a acho tao engrayada assim.

o

Torno aqui a estrutura no nivel do sujeito, mas ela reflete algo que
ja se encontra na relayao natural que 0 olho inscreve para com a luz. Nao
sou simplesmente esse ser puntiforme que se refere ao ponto geometral
desde onde e apreendida a perspectiva. Sem duvida, no fundo do meu
olho, 0 quadro se pinta. 0 quadro, certamente, est a em meu olho. Mas eu,
eu estou no quadro.

O que e luz tern aver comigo, me olba, e grayas a essa luz, no fundI0
olho algo se pinta - que de mo d 0 algum e simplesmente a ,re. a(0 meu t
, 0 obieto sobre 0 qual demora a filloso fi1a - mas que elm'd'a
_
¥ll'o cons ru1,
~
, .
ill' de antemao
pressao que e borboteamento de uma superf1c1e que n o. e,.
~
Illtuada'para mim em sua distancia. Ai esta algo que faz mtefVldr0 que
r dido na relayao geometral - a pro fun did a deo,d campo com tu 0 que el a
C1
,
. , 1 de nao dominado de modo algum por
=se~t~:S~~~:~~iad~::::ea~reende,
que me solicita.a ca~a instante,
e fa~ da paisagem coisa diferente de uma perspectiva, COlsadiferente do
I

que chamei de quadro.
1
di
o correlato do quadro, a situar no mesmo lugar que e e, quer z;r,
fora e 0 onto de olhar. Quanto ao que, de um ao outro, az
:~:~:e
0 qu~ esta~ntre os dois, e algo de natureza diversa ~a do espayo
otico ge~metral, algo que representa urn pape~ ~xatamente m:~:o~ ~u~
opera, nao por ser atravessavel, mas, ao contrano, por ser op
anteparo, 0 ecran.
.
,
lh e
No ue se apresenta a mim como esparo da luz, 0 que e 0 0 ar
alguqm J'ogo da luz com a opacidade. E sempre esse respelbamento
sempre
ue estava la ainda-ha pouco no corayao de mI'00 a es t 0rinh a, e sempre 0
q
l"az me conter em cada ponto, de ser anteparo, de fazer aparecer
que
me
1., cintilayao, que 0 transborda. Para di zer t u d0, 0 p onto de olbar
1
z
como
au.,.
participa sempre da ambigiiida?e da JOla.d
' tambem sob essa forma de
E eu se sou alguma COlsano qua ro, e
anteparo, ~ue ainda ha pouco charnel de mancha.

A'
, a relayao do sujeito com 0 dominio da visao. SUjeito, a~ui,
ao e p::~n::r entendido no sentido corrente da palavra su~ei:o, n~ sen t1do
n
_ , d
d 1 urn uma relayao Ideal1sta. E sse
subjetivo - essa relayao nao. e' e ~qOu~ t:~o por aquilo que da consistent 0,
sobrevoo que eu chama 0 SUJe1
.
cia ao quadro, nao e urn sobrevoo simplesmente representatlvo.
Ele e, aqui, varias maneiras de ~e enganar no que concerne a essa
funyao do sujeito no dominio do espetaculo.
t ' da retina
Certamente da funyao de sintese do que se passa por ras
.
cnfl da Percepriio. Merleau-Ponty extral pro,
1
;"enomenolo
ha exemp os na r,
0.
,.
mosficientemente, de uma abundante literatura, fatos malS notavelS que
exemplo que so 0 fato de se mascarar, grayas a um anteparo,
:~~' p~:e de urn ~ampo funcionando como fonte de cores compostas -

fe~tas, por exerpplo, de duas rodas, de dois anteparos que, girando urn por
t~as do outro, devem. compor urn certo tom de luz - que s6 esta interven~ao faz ve~ de manelra completamente diferente a composi~ao de que se
trat~. AqUl. p~~curamos, com efeito, a fun~ao puramente subjetiva, no
se~tIdo. ordinano do te~mo, a nota de mecanismo central que intervem,
pOlS 0 Jogo de luz manlpulado nessa experiencia, e do qual conhecemos
todos o~ componentes, e distinto do que e percebido pelo sujeito.
. . Ainda outra coisa e se aperceber - 0 que tern mesmo uma face subjetlva, mas acomodada de modo completamente diferente _ dos efeitos de
reflexo de urn campo ou de uma cor. Coloquemos, por exemplo, urn
campo a~arelo ao lado de urn campo azul - 0 campo azul, por receber a
luz refletIda ~o can:po amarelo sofreni alguma modifica~ao. Mas certamente tudo que e c~r e .apenas subjetivo - nenhum correlato objetivo no es~ectro ..?os. p~rnute hgar a qualidade da cor ao comprimento da onda, ou
a frequencla lllteressada nesse nivel da vibraf'ao IUminosa Ha' m
'
al d
"
Y.
esmo al
go e su b~etlvo, mas diferentemente situado.
~sso e tudo? E disso que eu falo quando da rela~ao do sujeito ao que
charnel de quadro? Certo que nao.
.
~ rela~ao do sujeito ao quadro foi abordada por alguns fIl6sofos
mas sltuada,. se .p0s~o dizer, a. parte. Leiam 0 livro de Raymond Roye;
chamad~ Neo-Fm,al~smo, e veJam como, para situar a percep~ao numa
perspectlva teleologlca, ele se ve obrigado a situar 0 sujeito em sobrevoo
absoluto. Nao ha necessidade nenhuma, a nao ser da maneira mais abstrata, de se colocar 0 sujeito em sobrevoo absoluto, quando se trata, em seu
exemplo, apenas de nos fazer sacar 0 que e a percep~ao de urn tabuleiro de
xadr~z - 0 ~ual. pertence, por essencia, a essa 6tica geometral que tomei
o cUldado pnmelro de distinguir. Estamos ai no espa~o partes extra partes
qu.e f~~ sempre tanta obje~ao a apercep~iio do objeto. Nesta dire~ao a
COlsae lrredutiveI.
'
Hli no entanto urn dominio fenomenal - infinitamente mais extenso
do que os ~ontos privilegiados em que aparece - que nos faz sacar em
s~a verdadeua natureza, 0 sUjeito em sObrevoo absoluto. Pois nao e po;que
nao podemos. lhe dar urn ser que ele deixa de ser exigiveI. Hli fatos que s6
s~ podem artIcular pela dimensao fenomenal do sObrevoo pelo qual eu me
SltuO no quadro como mancha - saD os fatos do mimetismo
Nao posso aqui me engajar na multitude dos probl~mas mais ou
eno
n:. : ela?orados, que eles. colocam. Remetam-se as obras espe'ciais, que
nao saD sl~plesmente fascmantes, mas extremamente ricas em materia
para reflexao. Eu me contentarei com acentuar 0 que, talvez, nao foi ate

agora bastante sublinhado. E colocarei primeiro· a questao de saber qual a
importancia da fun~ao da adapta~ao no mimetismo.
A rigor: em certos fenomenos do mimetismo, podemos falar de colora~ao adaptativa, ou adaptada, e perceber, por exemplo - como indicou
Cuenot, em certos casos com provavel pertinencia - que a colora~ao, no
que ela se adapta ao fundo, e apenas urn modo de defesa contra a luz. Num
meio em que, por causa do que 0 cerca, domina a radia~ao verde, como urn
fundo d'agua em meio a ervas verdes, urn animalzinho - existem muitos
que podem aqui servir de exemplo - se torna verde na medida em que a
luz pode ser, para ele, urn agente nocivo. Ele fica entao verde para remeter
a luz enquanto verde, e se por assim, por adapta~ao, ao abrigo de seus efeitos.
Mas, no mimetismo, e de coisa completamente diferente que se trata.
Urn exemplo escolhido quase ao acaso - nao creiam que se trate de urn
caso privilegiado. Urn pequeno crustaceo chamado crapella, e ao qual se
acrescenta urn outro adjetivo, acanthifera, quando se aninha em meio a
esses tipos de animais no limite dos animais, que chamamos briozoarios,
imita 0 que? - imita 0 que, nesse animal quase planta que e 0 briozoario,
e uma mancha - it uma certa fase do briozoario, uma al~a intestinal constitui uma mancha, numa outra fase, algo como urn centro colorido funciona.
E a essa forma manchada, malhada que 0 crustaceo se acomoda. Ele se faz
manchlt, ele se faz quadro, inscreve-se no quadro. Ai esta 0 que e, falando
propriamente, 0 m6vel original do mimetismo. E, a partir dai, as dimensoes fundamentais da inscri~ao do sujeito no quadro aparecem infinitamente mais justificadas do que podem faze-Io em primeira aproxima~ao
uma adivinha~ao mais ou menos tateante.
Ja fiz alusao ao que Caillois diz disso em seu livrinho Medusa e Companhia, com aquela penetra~ao incontestavel que e as vezes a do nao-espe.cialista - seu afastamento talvez the permita melhor perceber os relevos
do que 0 especialista nao pode fazer mais que soletrar.
Alguns s6 querem ver, no registro das colora~oes, fatos de adapta~ao
diversamente conseguida. Mas os fatos demonstram que quase nada da
ordem da adapta~ao - tal como ela e vista ordinariamente como ligada as
necessidades da sobrevivencia - quase nada disso esta implicado no mimetismo, <> qual, na maioria dos casos, se mostra seja inoperante, seja operando estritamente em senti do contrario do que quereria 0 resultado presumidamente adaptativo. Em contraposi~ao, Caillois poe em relevo as tres
rubricas que saD efetivamente as dimensoes maiores em que se desenrola
a atividade mimetica - 0 travesti, a camuflagem, a intimida~ao.

E neste dominio, com efeito, que se apresenta a dimensao pela qual
o sujeito tern como inserir-se no quadro. 0 mlmetismo da aver algo enquanta distinto do que poderiamos chamar urn ele-mesmo que esta por
tras. 0 efeito do mimetismo e camuflagem, no sentido propriamente
tecnico. Nao se trata de se colocar em acordo com 0 fundo, mas sobre urn
fundo sarapintado, fazer-se pinta - exatamente como se opera a tecnica
da camuflagem nas operayoes de guerra humana.
Quando se trata do travesti, uma certa finalidade sexual e visada. A
natureza nos mostra que essa visada sexual se produz por toda sorte de
efeitos que sac essencialmente de disfarce, de mascarada. Aqui se constitui
urn plano distinto da visada sexual em si mesma, que ai se encontra representando urn papel essencial e que nao deve ser distinguida tao depressa
como sendo 0 da tapeayao. A funyao do logro, nessa ocasiao, e outra coisa,
diante da qual convem suspender as decisoes de nosso espirito antes de ter
bem me dido sua incidencia.
Enfim 0 fenomeno dito da intimidayao comporta, tambem ele, essa
sobrevalia que 0 sujeito tenta sempre atingir em sua aparencia. Ai tambem,
convem nao se apressar em por em jogo uma intersubjetividade. Cada vez
que se trata da imitayao, guardemo-nos de pensar depressa demais no outro
que seria assim dito imitado. Imitar, e sem duvida reproduzir uma imagem.
Mas fundamentalmente e, para 0 sujeito, inserir-se numa funyao cujo exercicio 0 apreende. E nisso que devemos provisoriamente parar.
Vejamos agora 0 que nos ensina a funyao inconsciente como tal, no
que ela e 0 campo que, para n6s, se oferece a conquista do sujeito.

Nessa direyao, uma chamada do mesmo Caillois nos guia, garantindonos de que os fatos do mimetismo sac anaIogos, no nivel animal, ao que,
no ser humane, se manifesta como artes plasticas, ou pintura. A unica
objeyao que poderiamos fazer e que isto parece indicar que, para Rene
Caillois, a pintura e bastante clara para que pudessemos nos referir a ela a
fim de explicar outra coisa.
o que e a pintura? Nao e por nada, evidentemente, que chamamos
de quadro a funyao em que 0 sujeito tern que se discernir como tal. Mas
quando urn sujeito humane se engaja em fazer urn quadro, em obrar essa
coisa que tern por centro 0 oIhar; do que e que se trata entao? No quadro,
o artista, nos dizem alguns, quer ser sujeito, e a arte da pintura se distingue de todas as outras pelo fato de que, na obra, e como sujeito, como

olhar, que 0 artista pretende, a n6s, se impor. A isto, outros respondem valorizando 0 lade objeto do produto da arte. Nessas duas direyoes, algo de
mais ou menos ~propriado se manifesta, que certamente nao esgota 0 de
que se trata.
.
Adiantarei a seguinte tese - certamente, no quadro, sempre se mamfesta algo do oIhar. Bern sabe disso 0 pintor, cuja moral, cuja pesquisa,
cuja busca, cujo exercicio, sac verdadeiramente, quer ele se prenda a isto
quer ele varie, a seleyao de urn certo modo de oIhar. Ao olhar mesmo os
quadros mais desprovidos do que chamamos, comumente, de olhar, e que
e constituido por urn par de oIhos, quadros dos quais qualquer representayao humana e ausente, como uma paisagem de urn pintor holandes ou
flamengo, voces acabarao vendo, como em filigrana, algo de tao especifico
para cada urn dos pintores que voces terao 0 sentimento da presenya do
oIhar. Mas isto nao passa de objeto de pesquisa, e Husao talvez.
A funyao do quadro - em relayao aquele a quem 0 pintor, literalmente da aver seu quadro - tern uma relayao com 0 oIhar. Essa relayao
nao
como pareceria a primeira vista, de ser armadilha de oIhar. Poderiamos crer que, como 0 ator, 0 pintor visa ao voce-me-viu, e deseja ser olhado. Nao creio nisto. Creio que hli uma relayao ao oIhar do aficionado, mas
que e mais complexa. 0 pintor, aquele que devera estar diante do seu quadro, oferece algo que em toda uma parte, pelo menos, da pintura, po deria
resumir-se assim - Queres olhar? Pois bern, veja entao isso! Ele oferece
algo como pastagem para 0 oIho, mas convida aquele a quem oquadro e
apresentado a depor ali seu olhar, como se depoem as armas. Ai esta 0 efeito pacificador, apolineo, da pintura. Algo e dado nao tanto ao olhar quanto ao oIho, algo que comporta abandono, deposiyao, do oIhar.
o que cria problema e que toda uma face da pintura se separa deste
campo - a pintura expressionista. Esta, e e 0 que a distingue, oferece algo
que vai no sentido de uma certa satisfayao - no sentido em que Freud
emprega 0 termo quando se trata de satisfayao da pulsao - de uma certa

e:

satisfayao ao que e pedido pelo oIhar.
.
Em outros termos, trata-se de colocar agora a questao do que e 0
oIho como argao. A funyao, dizem, cria 0 6rgao. Puro absurdo - ela nem
mesmo 0 explica. Tudo que esta no organismo como argao se apresenta
sempre com uma grande multiplicidade de funyoes. No oIho, e claro que
funyoes diversas se conjugam. A funyao discriminat6ria se isola a? ma.ximo
ao nivel da fovea, ponto eleito da visao distinta. Ela se tom a COlsadlversa
sobre todo 0 resto da superficie da retina, injustamente distinguida pelos
especialistas como lugar da funyao esc6tapica. Mas ai, se reencontra 0

quiasma, pois e este Ultimo campo, de que se diz ser feito para perceber 0
que esta em efeitos de menor iluminayao, que dli ao maximo a possibilidade de perceber efeitos de luz. Vma estrela de quinta ou sexta grandeza,
se voces quiserem ve-Ia - e 0 fenomeno de Arago - nao a them diretamente. E precisamente olhando urn pouquinho ao lado que ela nos po de
aparecer.
Essas funyoes do olho nao esgotam 0 caniter do orgao no que ele
surge sobre 0 diva, e que determina aquilo que to do orgao determina deveres. 0 que constitui a falta cometida pela referencia ao instinto, tao
confusa, e nao se dar conta de que, 0 instinto, e a maneira que tern urn organismo para se desvencilhar, com os melhores fins, de urn orgao. Sao numerosos os exemplos, na escala animal, de casos em que e diante da hipertrofia, do hiperdesenvolvimento de urn orgao, que 0 organismo sucurnbe.
A pretensa funyao do instinto, na relayao do organismo com 0 orgao, parece mesmo ter que se definir no sentido de uma moral. Maravilharno-nos
com as assim ditas pre-adaptayoes do inst{nto. A maravilha e que, de seu
orgao, 0 organismo pode fazer qualquer coisa.
Para nos, em nossa referencia ao inconsciente, e darelayao ao 6rgao
que se trata. Nao se trata de relayao a sexualidade, nem mesmo ao sexo,
se e que podemos dar a este termo uma referencia especifica - mas de relayao ao falo, no que ele falta ao que pode~riaser atingido de real na visada
do sexo.
E na medida em que, no corayao da experiencia do inconsciente, Iidanios com esse 6rgao - determinado no sujeito pela insuficiencia organizada no complexo de castrayao - que podemos perceber em que medida
o olho e tomadopor semelhante diaIetica.
Desde a primeira aproximayao, vemos, na dialetica do olho e do
olhar, que nao hli de modo algum coincidencia, mas fundamentalmente
logro. Quando, no amor, peyo urn olhar, 0 que hli de fundamentalmente insatisfat6rio e sempre falhado, e que - Jamais me olhas la de onde
te vejo.
Inversamente, 0 que eu olho niio e jamais 0 que quero ver. E a relayao que evoquei ainda hli pouco do pintor e do aficionado e urn jogo,
urn jogo de trompe-l 'oeil,21 0 que quer que se diga a respeito. Aqui nenhuma .refere~cia ao que chamani impropriamente figurativo, se voces
poem dentro disso nao sei que referencia a realidade subjacente.
No ap610go antigo, envolvendo Zeuxis e Parrasios, 0 merito de Zeuxis e ter feito uvas que atrairam os passaros. 0 que e enfatizado, nao e, de
modo algum, 0 fato de que essas uvas seriam uvas perfeitas, 0 que se enfati-

za e 0 fato de que se tenha enganado ate 0 olho dos p~ssaro~. A prova e
que seu confrade Parrasios triunfa sobre el:, por ter ~ab~do ~mtar sobre a
pare de uma cortina, uma cortina tao parec1da que Zeux1s, vlf~nd~-se para
·
- Entao auora mostre 0 que voce fez por detras dzsso. Pelo
e1e, lh e d lsse
, o·
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que e mostrado que se trata mesmo e de enganar 0 olho. Tnunfo, so re
o olho, do olhar.
Sobre essa funyao do olho e do olhar, prosseguiremos nosso caminho
da pr6xima vez.

M. SAFOUAN:- Se en tendo

bem, na contemplarao

do quadro,

0

olho se descansa do olhar?
Retomarei aqui a dialetica da aparencia e de seu mais-alem, dizendo
que, se mais-alem da aparencia nao hli coisa em si, ha 0 olbar. E nesta relayao que se situa 0 olho como 6rgao.
_ Mais-alem da aparencia, hd a falta, ou

0

olhar?

No nivel da dimensao esc6pica, na medida em que a pulsao ai esteja
em jogo, se reencontra a mesma funyao do objeto a que e discernivel em
todas as outras dimensoes.
.
o objeto a e algo de que 0 sUjeito, para se c~nstituir, se sep~rou como 6rgao. Isso vale como simbolo da falta, quer dizer,. do falo,.nao com?
tal, mas como fazendo falta. E entao preciso que isso s~a urn obJeto - pnmeiramente, sepanivel - e depois, tendo alguma relayao com a falta. Vou
ja encarnar para voces 0 que quero dizer.
. .
.
' I al e' 0 nada ,.no que aquilo de que 0 SUJe1tofm
.' desmamaN o nlve or ,
do nao e nada mais para ele. Na anorexia mental, 0 que a cnanya come e
o nada. Voces percebem, por esse vies, como 0 objeto do desmame pode
vir a funcionar, no nivel da castrayao, como privayao.
'vel anal e 0 lugar da metafora - urn objeto por urn outro, of ereO m
1al'
cer as fezes no lugar do falo. Ai voces percebem por que a pu saD an e 0
dominio da oblatividade, do dom e do presente. La onde somos pegos c,lesprevenidos, la onde nao podemos, por motivo da f~ta, ~ar 0 que temos
que dar, temos sempre 0 recurso de dar outra coisa. E por.lsso q~e, em su~
moral, 0 homem se inscreve no nivel anal. E isto e verdadelfo mUlto espec1almente quanto ao materialista.

· No !llvel esc6pico, na? estamos mais no nlvel do pedido, mas do
~eseJo: do ~e~ejo do Outro. Eo mesmo no nlvel da pulsao invocadora que
e a malS proxima da experiencia do inconsciente.
'
_De maneira geral, a rela~ao do olhar com 0 que queremos ver e uma
rela~ao de ~og~o. 0 sujeito se aprese~ta como 0 que ele nao e e 0 que se d<i
para ver. nao e 0 que ele quer ver. E por isso que 0 olho pode funcionar
como obJeto a, quer dizer, no nlvel da falta ( - \0).
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o ser e seu semblante.
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o lagro do anteparo.
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Dompte-regard25
e Trompe-l'oeil ..
olhar de detrtis.
o gesto e 0 toque.
o dar-a-ver e a invidia.

o

Tenho entao hoje que manter a aposta em que me engajei ao escolher 0 terreno em que 0 objeto a e mais evanescente em sua fun~ao de sim-'
bolizar a falta central do desejo, que sempre indiquei de maneira univoca
pelo algoritmo (-l{J).
Nao sei se voces estao enxergando 0 quadro-negro, onde coloquei,
como de hlibito, algumas referencias. 0 objeto a, no campo do visivel, 0
olhar. Em seguida do que, dentro de uma ehave, eserevi -

e

na natureza
{ eomo=(-\O)

.

Com efeito, podemos pereeber algo que, ja na natureza, apropria
o olhar
fun~ao qual ele pode chegar, dentro da rela~ao simb6liea. no
homem.
Abaixo, desenhei os dois sistemas triangulares que ja introduzi - 0
primeiro e aquele que, no campo geometral, pOe em nossolugar 0 sujeito
da representa~io, e 0 segundo, 0 que me faz, a mim mesmo, quadro. Na
linha da direita se aeha entio situado 0 vertice do primeiro triangulo, ponto do sujeito geometral, e e nessa mesma linha que me fa~o tambem quadro sob 0 olhar, 0 qual deve ser inscrito no vertice do segundo triangulo.
Os dois triangulos estio aqui superpostos, como 0 sao, de fato, no funcionamento do registro ese6pieo.

a

a

, Para come~ar, precise insistir nisto - no campo escopico,
esta d~ lado de fora, sou olhado, quer dizer, sou quadro.

0

olhar

E ai que esta a fun~ao que se en contra no mais intimo da institui~ao
do sujeito no visivel. a que me determina fundamentalmente no visivel e
o olhar que esta do lado de fora. E pelo olhar que entro na luz, e e do
o~ar que recebo seu efeito. Donde se tira que 0 olhar e 0 instrumento
pelo qual a luz se encarna, e pelo qual - se voces me permitem servir-me
de urn termo, como fa~o freqiientemente, decompondo-o _ sou [oto-gra[ado.
Nao se trata aqui do problema filosofico da representa~ao. Nesta
perspectiva, em presen~a da representa~ao, me garanto a mim mesmo,
como, em suma, sabendo muito, me garanto como consciencia que sabe
que e apenas representa~ao, e que ha, mais alem, ·a coisa, a coisa em si.
Por tras do fenom~no, o~ n~eno,
por exemplo. Sem dUvida, nao posso
fazer nada. a respelto, pOlS minhas categorias transcendentais, como diz
Kant, funclOnam como elas querem, e me for~am a tomar as coisas a
se~ modo. E depois, no fundo, e assim mesmo - tudo se arranja de modo
felIz.
. P~ra n6s, nao .e nessa dialetica da superficie para com 0 que esta
mals-alem que, as COlsas se contrabalan~am. Partimos, de nossa parte, do
fato de. que ha algo que instaura uma fratura, uma biparti~ao, uma esquize
do ser, a qual este se acomoda, a partir da natureza.
, . Este fa to e observavel na escala diversamente modulada do que e em
~ttmo ter~o, inscritivel sob u tema geral do mimetismo. E 0 que entr; em
Jogo, mamfestamente, tanto na uniao sexual qllanto na luta ate a morte,
.a ser s~ decompoe, de .maneira sensacional, entre seu ser e seu semblante,
e~tre Sl mes~~ e esse tIgre de papel que ele da a ver. Que se trate de. exibi~ao ostenta~ona, no animal macho mais freqiientemente, ou que se trate
da ~n~at~a~ao careteante Com que ele procede, no jogo da luta, em forma
de tntlrmda~ao, 0 ser da de si mesmo, ou recebe do outro, algo que e mascara, duplo, env6lucro, pele separada, separada para cobrir a arma~ao tTh
urn escudo, E por esta forma separada dele mesmo que 0 ser entra emjogo

m seus efeitos de vida e morte, e podemos dizer que e com auxilio dessa
duplicata do optro, ou de si mesmo, que se realiza a conjun~ao de que procede a renova~ao dos seres na reprodu~ao.
o logro tern aqui portanto uma fun~ao essencial. Nao e outra coisa
que nos surpreende no nivel mesmo da experiencia clinica" quando, em ~ela~ao ao que poderiamos imaginar de atra~ao pelo outro polo como conJuminando 0 masculino e 0 feminino, apreendemos a prevalencia do que se
apresenta como 0 travesti. Sem duvida alguma, e por intermedio de mascaras que 0 masculino, 0 feminino, se encontram da maneira mais aguda,
mais ardente.
So que 0 sujeito - sujeito humane, 0 sujeito do desejo que e a essencia do homem - nao e de modo algum, ao contnirio do animal, inteiramente preso por essa captura imaginaria. Ele se demarca nela. Como? Na
medida em que, ele, isola a fun~ao do anteparo, e joga com ela. 0 homem,
com efeito, sabe jogar com a mascara como sendo esse mais alem do que
ha 0 olhar. 0 anteparo e aqui 0 lugar da media~ao.
Fiz alusao, da Ultima vez, a essa referencia que faz Maurice MerleauPonty, na Fenomen%gia da Percepfiio, onde, sobre exemplos be~ escolhidos, tirados das experiencias de Gelb e Goldstein, vemos ja, no nivel
simplesmente perceptivo, cqmo 0 anteparo restabelece as coisas em. seu estatuto de real. Se, por isolado, urn efeito de ilumina~ao nos dormna, se,
por exemplo, urn pince1 da luz que conduz nosso olho nos cativa a ponto
de nos aparecer como urn cone leitoso e de nos impedir de ver 0 que ele
ilumina - so 0 fa to de introduzir nesse campo urn pequeno anteparo, que
corte na dire~ao daquilo que e iluminado sem ser visto, faz reentrar na
sombra, se assim podemos dizer, a luz leitosa, e faz surgir 0 objeto que ela
escondia.
E, ao nivel perceptivo, 0 fen6meno de uma rela~ao que deve ser tomada numa fun~ao mais essencial. isto e, que, em sua rela~ao ao desejo, a
realidade so aparece como marginal.
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algo que parecesse com isso. Certamente, ai esta 0 perigo, e tentarei fazer
com que nao haj,a quanta a isto a menor confusao.
Se considerarmos todas as modula~oes que impuseram a pintura as
varia~6es, no curso do tempo, da estrutura subjetivante, e claro que nenhuma formula permite ajuntar essas visadas, esses ardis, esses truques infinitamente diversos. Voces viram bem, alias, da ultima vez, que, depois de ter
formulado que na pintura ha dompte-regard, quer dizer, que aquele que
olha a sempre levado pela pintura a depor seu olhar, eu trazia tambem a
corre~ao de que a no entanto num apelo todo direto ao olhar que se situa
o expressionismo. Para aqueles que hesitariam, encarno 0 que quero dizer
- pense na pintura de urn Munch, de urn James Ensor, de um Kubin, ou
ainda nessa pintura que, curiosamente, poderiamos situar de maneira geognifica como tendo sede no que em nossos dias se concentra da pintura
de Paris. Em que dia veremos serem for~ados os limites desta sede? - e
mesmo, se acredito no pintor Andre Masson com quem falava disso recentemente, a questao mais atual. Pois bern, indicar referencias como essas,
nao e de modo algum entrar no jogo historico, movente, da critica, a qual
tenta sacar qual seja a fun~ao da pintura nurn dado momento, em tal autor
ou em tal tempo. Para rnim, e no principio radical da fun~ao dessa belaarte que tendo me colocar.
Sublinho primeiro que foi partin do da pintura que Maurice MerleauPonty foi mais especial mente levado a inverter a rela~ao que, desde sempre, foi feita pelo pensamento, entre 0 olho eo espirito. Que a fun~ao do
pintor e coisa completamente diferente da organiza~ao do campo da representa~ao em que 0 fI1osofo nos mantinha em nosso estatuto de sujeito,
e isto que ele demarcou adrniravelmente partin do do que chama, com 0
proprio Cezanne, esses azuizinhos, esses 1nIl"onzinhos, esses branquinhos,
esses toques que chovem do pincel do pintor.
o que e isso? 0 que e que isso deterrnina? Como e que isso deterrnina alguma coisa? Isso ja da forma e encarna~ao ao campo no qual 0 psicanalista se embrenhou seguindo Freud, com 0 que em Freud a ousadia louca; e que, nos que 0 seguem, logo se torna imprudencia.
Freud sempre marcou, com infinito respeito, que ele n[o pretendia
destacar 0 que, da cria~ao artistica, constituia 0 verdadeiro valor. No que
concerne aos pintores, assim como aos poetas, ha uma linha na qual ele
para sua aprecia~o. Ele nao pode dizer, ele nao sabe 0 que, ali, para todos,
para os que olham ou que ouvem, constitui 0 valor da cria~io artistica.
Contudo, quando ele estuda Leonardo, digamos, para irmos depressa, que
ele procura achar a fun~ao que teve em sua cria~o sua fantasia original -

sua rela~ao a essas-duas maes que ele ve figuradas, no quadro do Louvre ou
no esbo~o de Londres, por esse corpo duplo, enxertado no nivel da ciiitura, que parece desabrochar de urna mistura de pemas na base. E nesta ~a
que temos que procurar?
.<?u devemos ver 0 principio da cria~ao artistica no fato de que ela
extrama - lembrem-se como eu traduzo Vorstellungsrepriisentantz - esse
algo que toma 0 lugar da representa~ao? Sera a isto que conduzo voces ao
distinguir 0 quadro daquilo que e a representa~ao?
Certamente que nao - salvo em trabalhos muito raros, salvo numa
pintura que as vezes emerge, pintura onirica, e como e rara, e apenas situavel na fun~ao da pintura. Talvez esteja ai, alias, 0 limite em que teriamos que designar 0 que chamamos arte psicopatologica.
o que e cria~ao do pintor e estruturado de maneira bem diferente.
Justamente na medida em que restauremos 0 ponto de vista da estrutura
na rela~ao libidinal, talvez que chegue 0. tempo em que possamos interrogar com proveito - porque nossos algoritmos nos permitem melhor artic~lar a r~sp~sta ~ 0 que esta em jogo' na criayao artlstica. Trata-se para
nos da cna~ao como Freud a designa, quer dizer, como sublimayao, e do
valor que ela ganha num campo social.
De maneira ao mesmo tempo vaga e precisa, e que so diz respeito ao
s~cesso da, obra, Freud formula que, se uma cria~ao do desejo, pura no
n~vel do ,pmtor, ganha valor comercial - gratificayao que podemos tambem quahficar de secundaria - e porque seu efeito tern algo de aproveitavel pa~a a sociedade, para 0 que, da sociedade, entra no seu lance. Fiquemos amda no vago para dizer a obra, isso as acalma, as pessoas, as reconforta, m.ostrando-lhes que pode haver alguns que vivem da explora~ao de
se~ deseJo: Mas para que aquilo as satisfa~a tanto, e mesmo preciso que ali
haJa tambem esta outra incidencia, que seu desejo, 0 deles, de contemplar,
encontre naquilo alguma pacifica~ao. Isso lhes eleva a alma, como se diz
quer dizer, os incita, a eles, a renuncia. Voces nao veem que aqui se indic~
algo dessa fun~ao que chamei do dompte-regard?
o dompte-regard, disse da ultima vez, tambem se apresenta com a
face do trompe-l'oeil. No que tenho 0 ar de ir em senti do contrario ao da
t~a~~ao que situa sua fun~ao como muito distinta da da piritura. Nao hesltel ~on~udo em terminar, da Ultima vez, marcando, na oposi~ao das obras
de ZeuxIs e Pamisios, a ambigiiidade de dois niveis, 0 da fun~ao natural
do logro e 0 do trompe-l 'oeil.
. . Se os passaros se precipitaram sobte a superficie em que Zeuxis havia
mdlcado seus toques, tomando 0 quadro por uvasa serem bicadas, obser-

vamos que 0 sucesso de tal empresa 'oao implica em nada de as uvas serem
adrniravelmente reproduzidas, tal como as que podemos ver na cesta que
segura 0 Baco de Caravaggio, nos Uffizzi. Se as uv~ fossem assi~, e pou~o
provavel que os passaros se tivessem enganado, pOlSpor. que venam.os passaros uvas nesse estilo que forya as coisas? Deve haver ah algo de mats reduzido, de mais proximo do signo, no que pode constituir para os passaros a
uva como sua presa. Mas <> exemplo oposto de Parrasios toma claro que ao
querer enganar urn homem, 0 que lhe apresentamos e a pintura de uma
cortina, quer dizer, de algo mais alem do qual ele quer ver.
E aqui que esse apologo ganha valor em nos mostrar por que Platao
protesta contra a ilusao da p~ntura. A questao nao e que a pintura _ofere~a
urn equivalente ilusorio do objeto, mesmo se aparentemente Plat~o p~de
exprimir-se assim. E que 0 trompe-l'oeil da pintura se da por COlsadlferente do que ele e.
o que e que nos seduz e nos satisfaz no trompe-l'oeil? Quando e ~ue
ele nos cativa e nos pae em jubila~ao? No momento em que, por urn SImples desdobramento de nosso olhar, po~e"!,os nos dar conta ,de .que ~ representa~ao nao se move com ele, e que all ha apenas trompe-I oezl. POlSnesse
momento ele aparece como sendo coisa diferente daquilo pelo que ele se
dava ou melhor, ele se da agora como sendo essa outra coisa. 0 quadro
nao rlvaliza com a aparencia, ele rivaliza com 0 que Platao nos designa mais
alem da aparencia como sendo a Ideia. E porque 0 quadro e essa aparencia
que diz que ela e 0 que d~ aparencia, que Platao se insurge contra' a pintura
como contra uma atividade rival da sua.
Essa outra coisa e 0 a minusculo, em tomo do qual se trava urn combate cuja alma eo trompe-l'oeil.
Se tentamos figurar concretamente a posi~ao do pintor na historia,
apercebemo-nos de que ele e fonte de algo que pode pa~sar ao r.eal e que,_o
tempo todo, se assim posso dizer, nos arrendatnos. 0 pmtor, dlzemos, nao
depende mais de nobres me<:enas. Mas a situa~ao nao mudou fund:unentalmente com 0 marchand.26 E tambem urn mecenas, e da mesma lala. Antes
do nobre mecenas, era a institui~ao religiosa que dava 0 que fazer, com a
imagem santa. Ha sempre uma Sociedade Arrendataria do Pintor e, sem~re,
trata-se do objeto a, ou melhor, de reduzi-Io - o que, a urn certo myel,
. pode lhes piuecer mitico - a urn a com 0 qual, isto e verdadeiro em Ultimo
termo, e 0 pintor, enquanto criador, que dialoga.
Mas e bem mais instrutivo ver como 0 a funciona em sua repercussao
social.

Os icones - 0 Cristo triunfante da ab6boda de Dafne ou os adminiveis mosaicos bi~antinos - tern manifestamente por efeito ~anter-nos sob
o olhal. Poderiamos parar ai, mas isto mlo seria sacar verdadeiramente 0
motivo que faz COIn que 0 pintor se engaje em fazer esse icone, e 0 para
que ele serve ao nos ser apresentado. Ha olhar la dentro, certamente, mas
ele vem de mais longe. 0 que constitui 0 valor do icone, e que 0 deus que
ele representa, tambem ele 0 olha. Supoe-se que ele agrada a Deus. 0 artista opera, nesse nivel, no plano sacrificial - jogando com 0 fato de existirem coisas, aqui imagens, que podem despertar 0 desejo de Deus.
Deus e criador, alias, por criar certas imagens - a Genese nos indica
isto com 0 Zelem Elohim. Eo proprio pensamento iconoclasta ainda salva
isto, que ha urn deus que nao gosta disso. E mesmo 0 unico. Mas hoje nao
quero me adiantar muito nesse registro que levaria ao corar;:lio de urn dos
elementos mais essenciais do dominio dos Nomes-do-Pai - e que urn certo
pacta pode ser estabelecido mais alem de qualquer imagem. Ai, on de estamos, a imagem continua sendo o· turgimlio da divindade - se Iaveh proibe
aos judeus fazerem idolos, e porque 9s idolos agradam aos outros deuses.
Num certo registro, nao e Deus que nlio e antropomorfo, e 0 homem que
e solicitado a nao se-lo. Mas deixemos para la.
Passemos 11 etapa seguinte, que chamarei comunal. Partamos para 0
sallio do palacio dos Doges onde esta pintado todo tipo de batalhas, de lepanto ou de outra parte. A funr;:liosocial, que se ja esbor;:a ao nivel religioso, se faz ver bem alL Quem vem a esses lugares? Aqueles que compoem
o que Retz chama os povos. E 0 que e que os povos veem nessas vastas
composir;:oes? 0 olhar das pessoas que, quando eles nlio estlio la, deliberam
nessa sala. Por tras do quadro, e 0 olhar delas que esta la.
Voces veem, podemos dizer que sempre esta cheio de olhares la detras. Nada de novo e introduzido a este respeito pela epoca que Andre
Malraux distingue como modema, essa em que vem a dominar 0 que ele
chama 0 monstro incompartivel, isto e, 0 olhar do pintor, que pretende
impor-se como sendo, apenas ele, 0 olhal. Sempre houve olhar la detras.
Porem - ai e que esta 0 ponto mais sutil -, esse olhar, de onde ele vem?

Voltamos agora aos azuizinhos, branquinhos, marronzinhos de Cezanne, ou ainda ao que Maurice Merleau-Ponty de modo tlio bonito poe
como exemplo numa passagem de Signos, a essa estranheza do fJ1me em camera lenta onde se ve Matisse pintando. 0 importante e que 0 proprio Matisse ficou baratinado com 0 fJ1me. Maurice Merleau-Ponty sublinha 0 para-

doxo desse gesto, aumentado pela distensao do tempo, nos permite imaginar a mais perfeita deliberar;:lio em cada pincelada. Nao passa de miragem,
diz ele. Ao ritn'lo em que chove do pincel do pintor esses pequenos toques
que chegarlio ao milagre do quadro, nao se trata de escolha, mas de outra
coisa. Essa outra coisa, sera que nlio poderemos ten tar formuhi-la?
.
sera que a questao nlio deve ser tomada mais aproximadamente
a isso que chamei de chuva do pincel? Sera que se urn passaro pintasse, nlio
seria deixando cair suas penas, uma serpente suas escamas, uma arvore se
desfolhar e fazer chover suas folhas? Ato soberano sem duvida pois que
passa a algo que se materializa e que, p'or essa soberania, tomara caduco,
excluido, inoperante, tudo que, vindo de outro lugar, se apresenta diante
desse produto.
Nlio esquer;:amos que a pincelada do pintor e algo onde termina urn
movimento. Encontramo-nos ai diante de algo que da novo e diverso sentido ao termo regressao - encontramo-nos diante do elemento motor, no·
senti do de resposta, no que ele engendra, para tras, seu proprio estimulo.
E ai que esta aquilo pelo que a temporalidade original, pela qual se
situa como distinta a relar;:lio a outro, e aqui, na dimenslio escopica, a do
instante terminal. 0 que na dialetica identificatoria do significante e do falado se projetara para frente como precipitar;:ao,27 e aqui, ao contnirio, 0
fim, 0 que, no comer;:o de toda nova inteligencia, se chamara 0 instante de
vel.
Este momenta terminal e 0 que nos permite distinguir, de urn ato,
urn gesto. E pelo gesto que vem, sobre a tela, aplicar-se a pincelada. E e
tanto verdade que 0 gesto esta ali sempre presente, que nlio se duvida de
que 0 quadro e primeiro sentido por nos, como bem diz 0 termo impressiio
ou impressionismo, como mais afim ao gesto do que a qualquer outro tipo
de movimento. Toda ar;:aorepresentada num quadro nos aparecera como
cena de batalha, quer dizer, como. teatral, necessariamente feita para 0
gesto. E e ainda essa inserr;:ao no gesto que faz com que 0 quadro - qualquer que ele seja, figurativo ou nlio - nao possamos coloca-lo ao contrario.
Se virarmos um diapositivo, voces logo perceb'erao que ele esta sendo mostrado com a esquerda no lugar da direita. 0 sentido do gesto da mao designa suficientemente essa simetria lateral.
Vemos entao aqui que 0 olhar opera numa certa queda, queda de desejo, sem duvida, mas, como dizer? 0 sujeito nlio esta ai de modo algum,
ele e teleguiado. Modificando a formula que e a que eu dou para 0 desejo
enquanto inconsciente - 0 desejo do homem
0 desejo do Outro - direi
que e de uma especie de desejo ao Outro que se trata, na extremidade do
qual esta 0 dar-a-ver.
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No que e que esse dar-a-ver pacifica alguma coisa? - senao nisto, que
ha urn apetite do olbo naquele que olba.Esse apetite do olbo, que se trata
de alimentar, constitui 0 valor de en canto da pintura. Este valor e, para
nos, a ser procurado num plano bem menos elevado do que se supoe, naquilo que e a verdadeira fun~ao do orgao do olbo, 0 olbo cheio de voracidade, que e 0 do mau-olbado.

E surpreendente, se pensamos na universalidade da fun~ao do mauolbado, que nao ha em lugar nenhum qualquer tra~o de urn bom-olbado,
de urn olbo que bendiz. Que dizer? - senao que 0 olbo leva consigo a fun~ao mortal de ser em si mesmo dotado - permitam-me jogar aqui em varios registros - de urn poder separativo. Mas este separativo vai bem mais
longe que a visao distinta. Os poderes que lbe sao atribuidos, de fazer secar
o leite do animal sobre 0 qual ele cai - cren~a tao disseminada em nosso
tempo quanta em qualquer outro, e nos paises mais civilizados - de trazer
a doen~a, a ma sorte, essepoder, onde podemos melbor imagina-Io senao
na invidia?
Invidia vem de videre. A invidia 'mais exemplar, para nos analistas, e
aquela que ha muito tempo destaquei em Agostinho para lbe dar to do 0
seu desenvolvimento, isto e, a da criancinha olbando seu irmao pendurado
ao seio de sua mae, olbando-o arnare conspectu com urn olhar amargo,
que 0 decompoe e faz nele mesmo 0 efeito de urn veneno.
Para compreender 0 que e a invidia em sua fun~ao de olbar, nao e
preciso confundi-Ia com 0 ciume. 0 que a criancinha, ou qualquer pessoa, inveja, nao e de modo algum, necessariamente, algo que ela poderia
ter vontade,28 como impropriamente se exprime. A crian~a que olba seu
irmaozinho, quer dizer que ela ainda precisada teta? Todo mundo sabe
que a inveja e provocada pela possessao de bens que nao seriam, para aqueIe que inveja, de nenhum uso, e dos quais ele nem mesmo suspeita averdadeira natureza.
Esta e a verdadeira inveja. Ela faz empalidecer 0 sujeito diante do
que? - diante da imagem de uma completude que se refecha, e do fato de
o a minusculo, 0 a separado ao qual ele se suspende, poder ser para urn
outro a possessiio com que este se satisfaz, a Befriedigung.

E a esse registro do olba como desesperado pelo olbar que devemos
chegar para sacar a a~o pacificadara, civilizadora e encantadora, da fun9ao
do quadro. A rela~ao fundamental do a com 0 desejo me servira como
exemplar no que introduzirei agora com respeito a transferencia.
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Olhe, eu marquei ai a sutura, a pseudo-identificayao que ha entre 0
que chamei tempo de parada terminal do gesto, e 0 que, numa outra dialetica que chamei dialetica da precipitayao identificat6ria, ponho como primeiro tempo, isto e, 0 in stante de ver. Isso se superpoe, mas nao e certamente identico, pois urn e inicial e 0 outro terminal.
Digamos outra coisa sobre a qual nao pude fonnular, por falta de
tempo, as indicayoes necessarias.
Esse tempo do olhar, terminal, que completa urn gesto, eu 0 ponho
estreitamente em relayao com 0 que digo, em seguida, do mau-olhado. 0
olhar, em si, nao apenas termina 0 movimento, mas 0 cristaliza. Olhem
essas danyas de que lhes falava, elas sao sempre pontuadas por uma serie de
tempos de parada em que os atores param numa atitude bloqueada. 0 que
e essa estancada, esse tempo de parada do movimento? Nao e nada mais
que 0 efeito fascinat6rio, no que se trata de despojar 0 mau-olhado do seu
olhar, para conjura-Io. 0 mau-olhado e 0 fascinum, e 0 que tern por efeito
parar 0 movimento e literalmente .IJlatar a vida. No momenta em que 0 sujeito para suspendendo seu gesto, ele e mortificado. A funyao antivida,
antimovimento, desse ponto terminal, e'o fascinum, e e precisamente uma
das dimensoes em que se exerce diretamente a potencia do olhar. 0 instante de ver s6 pode intervir aqui como sutura, junyao do imagimirioe do simb6lico, e e retomado numa dialetica, essa especie de progresso temporal
que se chama precipitayao, arroubo, movimento para frente, que se conclui
no fascinum.
o que sublinho e a distinyao total do registro esc6pico em relayao
ao campo invocante, vocat6rio, vocacional. No campo esc6pico, contrariamente a esse outro campo, 0 sujeito nao e essencialmente indeterminado.
o sujeito e, falando propriamente, determinado pela separayao mesma que
determina 0 corte do a, quer dizer, aquilo que 0 olhar introduz de fascinat6rio. Sera que voce est a urn pouco satisfeito? Completamente? Quase.
F. WAHL: - 0 senhor deixou de lado um fenomeno que se situa,
como 0 mau-olhado, na cillilizarao mediteminea, e que 0 olho profildtico. Hd uma funrao de proterao que permanece durante um certo trajeto, e que estd ligada niio a uma parada, mas a um mOllimento.
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o que ha ai de profilatico e, se assim podemos dizer, alopatico, quer
seja 0 chifre, de coral ou nao, ou mil outras coisas cujo aspecto e mais
claro, como a turpicula res, descrita por Varror, creio - e urn falo, simplesmente. Pois e na medida em que todo desejo hurnano esta baseado na cas-
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Problemas da transferencia.
o obscurantismo na analise.
Ablata causa.
o Outro, jd ld.
o inconsciente estd do lado de fora.
Um artigo do International Journal.

Para evitar de ter sempre que procurar por uma caixa de f6sforos, me
deram uma, grande como voces veem. na qual esta escrita esta f6rmula a arte de escutar equivale quase ti ae bem dizer. Isto divide nossas tarefas.
Esperemos que estejamos perto de estarmos a altura delas.
Tratarei hoje da transferencia, quer dizer que abordarei sua questao,
esperando chegar a lhes dar uma ideia de seu conceito, segundo 0 projeto
que anunciei em nosso segundo encontro.

A transferencia, na opiniao comum, e representada como urn afeto.
Qualificam-na, vagamente, de positiva, ou de negativa. Aceita-se geralmente, nao sem algum fundamento, que a transferencia positiva, e 0 amor
contudo e preciso dizer que este termo, no emprego que se faz dele aqui,
e de uso inteiramente aproximativo.
Freud colocou. muito cedo, a questao da autenticidade do amor tal
como ele se produz na transferencia. Para dizer logo, a tendencia geral e
. sustentar que ali se trata de uma especie de falso amor, de sombra de amor.
Freud, ao contrario, esta longe de ter feito pender a balanya neste sentido.
Nao e urn dos interesses menores da experiencia da transferencia colocar
para n6s, mais adiante, talvez, que nunca se pode carrega-Ia, a questao do
que chamamos amor autentico, eine echte Liebe.

presenc;a do analista

A transferencia negativa, e-se mais prudente, mais temperado, na
maneira que se tern de evoca-Ia, e nao se a identifica jamais com 0 odio.
Emprega-se antes 0 termo ambivalencia, termo que, mais ainda que 0 primeiro, mascara muitas coisas, coisas confusas cuja manipulayao nao e sempre adequada.
.
Diremos, com mais justeza, que a transferencia positiva e quando
aquele de quem se trata, 0 analista no caso, pois bern, a gente 0 tern em
boa considerayao - negativo, esta-se de oUlo nele.
Ha urn outro emprego do termo transferencia que merece ser distinguido, quando dizemos que ela estrutura todas as relayoes particulares a
esse outro que 6 0 analista, e que 0 valor de todos os pensamentos que gravitam em torno dessa relayao deve ser conotado de urn signa de reserva
particular. Donde a expressao - que e sempre colocada numa nota como
uma esp6cie de parentese, de suspensao, e mesmo de suspeita, quando e introduzida a proposito da conduta de urn sujeito - ele estd em plena transferenda. Isto supoe que todo 0 seu modo de apercepyao esta reestruturado
sobre 0 centro prevalente da transferencia:
Nao yOUseguir mais longe porque essa dupla referenciayao semantica
me parece suficiente por enquanto.
Nao poderiamos, certamente, nos contentar de modo algum com
isto, pois que nosso fim e abordar 0 conceito de transferencia.
Este conceito e deterrninado pela funyao que tern numa praxis. Este
conceito dirige 0 modo de tratar os pacientes. Inversamente, 0 modo de
trata-Ios comanda 0 conceito.
Pode parecer que e, de saida, resolver uma questao como a de saber
se a transferencia e ou nao ligada a pratica analitica, se e urn produto dessa
pratica, mesmo urn artefato dela. Alguem, Ida Madalpine, entre numerosos
autores que foram levados a opinar sobre a transferencia, foi quem levou
mais longe a tentativa de articular a transferencia neste sentido. Seja qual
for seu merito - trata-se de uma pessoa muito teimosa - digamos logo que
nao podemos, de modo algum, aceitar cssa posiyao extrema.
De qualquer modo, conduzir assim sua abordagem nao e resolver a
questao. Mesmo se devemos considerar a transferencia como urn produto
da situayao analitica, podemos dizer que esta situayao nao poderia criar 0
fenomeno todo, e que, para produzi-Io, 6 preciso que haja, fora dela, possibilidades ja presentes as quais ela dara composiyao, talvez (mica.
Isto nao exclui de modo algum, onde nao haja analista no horizonte,
que ali possa haver, propriamente, efeitos de transferencia exatamente estruturaveis como 0 jogo da transferencia na analise. Simplesmente, a anali-
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o inconsciente

primordial, 0 inconsciente funyao arcaica, 0 inconsciente presenya velada de wn pensamento a ser posta no nivel do ser antes
que essa presenya se revele, 0 inconsciente metafisico de Eduardo Von
Hartmann - q~alquer q~e seja a referencia que Freud the faya nwn argumento ad hommem - 0 Inconsciente sobretudo como instinto - tudo isto
n~da tern a ve: ~om 0 ,i~consciente de Freud, nada aver - qualquer que
seJa 0 vocabulano analltlco, suas inflexoes, seus flexionamentos - nada a
ver .co~ nossa experiencia. Interpelarei aqui os analistas - al~ma vez
~oc~s tlveram, por um so instante, 0 sentimento de manusear a massa do
mstmto?
Em meu relatorio de Roma, pro cedi a uma nova alianya com 0 sentido da descoberta freudiana. 0 inconsciente e a soma dos efeitos da fala
s?b~e urn sujeito, nesse nivel em que 0 sujeito se constitui pelos efeitos d~
slgmfi~nte. Ist~ marca bem que, com 0 termo sujeito - e por isso que 0
lem~rel wna ~n~em - nao designamos 0 substrato vivo de que precisa 0
fenomeno .subJetIvo, nem qualquer especie de substlincia, nem qualquer ser
do conheclffient? em sua patia, segunda ou prirnitiva, nem mesmo 0 logos
que se encarnarla em alguma parte, mas 0 sujeito cartesiano, que aparece
no momenta em que a duvida se reconhece como certeza - so que, pela
nossa abordagem, as bas~s desse sujeita se revelam bem mais largas, mas, ao
mesmo tempo, bem malS servas quanta a certeza que ele rateia. E isto que
e 0 inconsciente.
H:i uma ligayao entre ~sse campo eo momenta, momenta de Freud,
em que ele se revela. E esta hgayao que exprimo; aproximando-a das passadas de urn Newton, de urn Einstein, de urn Planck, como uma marcha
a-cosmologica, no sentido de que todos esses campos se caracterizam por
tra~ar .no real wn sulco novo em relayao ao conhecimento que se poderia
atnbulf, por toda a eternidade, a Deus.
Paradoxalmente, a diferenya que garante a mais segura subsistencia
do campo de Freud, e que 0 campo freudiano e urn campo que, por sua
natureza, se perde. E aqui que a presenya do psicanalista e irredutivel
como testemunha dessa perda.
'
_
Nesse nivel, nada mais temos a puxar - pois e wna perda seca, que
nao salda nenhum ganho, se nao e sua retomada na funyao da pulsayao. A
perda se ~roduz necessari~~ente numa zona de sombra - que designa 0
trayo obhquo com que dlVldo as fonnulas que se desenvolvem lineares
diante de cada wn desses tennos, inconsciente, repetiyao, tra;sferencia:
Es~ zona de perda comporta mesmo, quanta a seus fatos de pIlitica analihca, wn certo reforyo do obscurantismo, muito caracteristico da condi-

yao do homem em nosso tempo de pretensa infonnayao - obscurantismo
quanta ao qual,sem bem saber por que, dou credito ao futuro de que ele
apareya como inaudito. A funyao que tomou a psicanalise na. propagay[o
desse estilo que se chama a si mesmo American Way o[ Life e propriamente 0 que designo com esse termo obscurantismo, na medida em que ele se
marca pela revalorizayao de nOyoes hi muito tempo refutadas no campo da
psicanalise, tais como a predominancia das funyoes do eu.
Quanto a isto, portanto, a presenya do psicanalista, pela vertente
me sma em que aparece a vaidade de seu discurso, deve ser incluida no conceito de inconsciente. Psicanalistas de hoje,nos temos, dessa escoria, que
levar em conta em nossas operayBes, como do caput mortuum da descoberta do inconsciente. Ele justifica a manutenyao, no interior da analise, de
uma posiyao conflitual, necessaria a existencia me sma da analise.
Se e verdade que a psicanalise repousa sobre urn conflito fundamental, sobre urn drama inicial e radical quanto a tudo que podemos por sob a
rubrica do psiquico, a inovayao a qual fiz alusao, e que se chama lembranf'l do campo e da [unfiio da [ala e da linguagem na experiencia psicanalitica, nao pretende ser uma posiyao de exaustao em relayao ao inconsciente,
pois que ela e, ela mesma, intervenyao no conflito. Essa lembranya tern seu
porte imediato no fato de ela mesma ter uma incidencia transferencial.
Tambem, isto talvez se reconheya pelo fato de que, justamente, puderam
reprochar ao meu seminario de ter, em relayao a minha audiencia, um~
funyao considerada, pela ortodoxia da associayao psicanalitica, como pengosa, por intervir na transferencia. Ora, longe de recusa-la, essa incidencia
me parece, com efeito, radical, por ser constitutiva dessa renovayao da
alianya com a descoberta de Freud. Isto indica que a causa do inconsciente _ e voces bem veem que aqui 0 termo causa deve ser tornado em sua
ambigilidade, causa a ser sustentada, mas tambem funyao da causa no nivel
do inconsciente - essa causa deve ser fundamentalmente concebida como
a causa perdida. E e a 6nica chance que temos de ganhli-Ia.
E por isso que pus em relevo, no conceito desconhecido de repetiyao, esse recurso que e 0 do encontro sempre evitado, da chance falhada. A
funyao do ratear esta no centro da repetiy[o analitica. 0 encontro e sempre faltoso _ e isto que constitui, do ponto de vista da tique, a vaidade da
repetiyao, sua ocultayao constitutiva.
o conceito de repetiyao nos faz topar com 0 dilema de ou assumir
pura e simplesmente nossa irnplicayao como analista no caIliter eristico da
discordancia de toda exposiyao de nossa experiencia - ou de polir 0 conceito no nivel de algo que seria impossivel de objetivar, se n[o de uma analise transcedental da causa.
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Estani ai 0 ponto de apari¢o do conceito de transferencia? E 0 que
ele e na aparencia, e freqiientemente se apegam nisso. Mas olhemos mais de
perto. Esse momento, em Freud, mIo e simplesmente 0 momento-limite
que corresponderia ao que designei como 0 momento do fechament2..-do
~onsciente,
pulsa~ao temporal que 0 faz desaparecer em urn certo ponto
de seu enunciado. Freud, quando conduz a fun~ao da transferencia, tern
mesmo 0 cuidado de marcar esse momento como a causa do que chamamoS transferencia. 0 Outro, latente ou nao, esta, desde antes, presente na
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exc1uem for~osamente, Podem ser defmidas em diferentes niveis. Por
exemplo, se as concep~6es da rela~ao do sujeito a tal ou qual dessas instancias que, no segundo tempo de sua Topica, Freud pode definir como
o ideal do eu ou 0 supereu, sap parciais, isto e freqiientemente apenas dar
somente uma visao lateralizada do que e essencialmente a rela~ao com 0
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artigo foi inspirado ao seu autor por uma ideia coerente com a
que inspira seus artigos precedentes, uma pesquisa verdadeiramen, IItll -j nante pela autenticidade
do caminho analitico.
I~absolutamente notavel que urn autor, alias dos mais estimados em
II dreulo,
que e 0 da psicanalise exatamente americana, considere a
II III ferencia como nada mais que uma defesa do psicanalista, e chegue a
1111111 conc1usao como esta - a transferencia eo piv6 sobre 0 qual repousa
/1I(f'lramente a estrutura do tratamento psicana[(tico. E urn conceito que
II -hama inspired ~ eu desconfio sempre dos falsos amigos no vocabula- .
i111 Ingles, tentei pesar sua traduyao. Esse inspired nao me parece querer
Ii /, r inspirado, mas algo como oficioso - e urn conceito tilo oficioso
II/ilmto indispensdvel - estou citando -, ainda ele dd asilo - harbour //(J.I' conceitos germes nilo so de sua propria destruirilo, mas da destruirilo
till propria psicandlise. Por que? Por~Jlde
a..f:oIQcara f!!?~QP dOj:!naI/,\'(apara alem da .p"rovada realidade,...tal como e..le-pode..tt-la.de s.eji.SpaciI 'II tes, cje}~!!s colegfIt.£!J!!..1f.P-!2.P.rio.Este risco - this hazard - deve ser
redondamente - frankly - reconhecido. Nem a profissionalizarilo, nem
1/ elevariio dos padri5es, nas as andlises diddticas levadas ate 0 acuo coerced training analysis - podem nos proteger contra esse perigo. E e
aqui que esta a confusao - so a integridade do analista e da situarilo anaUtica pode nos salvar da extinrao do - the unique dialogue - didlogo
unico entre 0 analista eo analisado.
Esse impasse inteiramente forjado e, para 0 autor, necessitado pelO)
fato mesmo de que ele s6 poderia conceber a analise da transferencia nos
termos de urn assentimento obtido da parte sa do eu, a que esta apta a
julgar da realidade e a distinguir da i1usao.
Seu artigo comeya, assim, logicamente - a transferencia e semelhante a conceitos como 0 de erro, 0 de ilusilo ou 0 de fantasia. Vma vez obtida
a presenya da transferencia e uma questao de acordo entre 0 arialisado e 0
analista, exceto que, 0 analista sendo aqui juiz sem apelayao e sem recursos,
somos conduzidos a nomear toda analise da transferencia urn campo de
puro risco, sem controle.
S6 tomei esse artigo como urn caso limite, mas demonstrativo, capaz
de nos incitar a restituir aqui uma determinayao que faya entrar em jogo
uma outra ordem. Esta ordem e a da verdade. A verdade s6 se funda pelo
fato de que. a palavra, mesmo mentirosa, a reclama e a suscita. Esta dimen- \
sao esta sempre ausente do 16gico-positivismo que se acha dominando a
analise do conceito de transferencia feito por Szasz.
Pode-se falar, a prop6sito de minha concepyao de dinamica inconsci11" NO
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ente, de intelectuaIizayao - sob pretexto de que eu punha ali em primeira
ordem a funylro do significante. Sera que nao se ve aparecer que nesse
modo operatorio - no qual tUdo funciona pela confrontayao de uma realidade e de uma conotayao de ilusao portada sobre 0 fenomeno de transferencia - e que muito bem reside a pretendida intelectuaIizayao?
Longe de termos que considerar dois sujeitos, numa posiyao dual, a
discutir sobre uma objetividade que estaria aIi, depositada como efeito de
queda de uma compressao no comportamento, precisamos fazer surgir 0
dominio da tapeayao possive!. Quando os introduzi ao sujeito da certeza
cartesiana" como 0 ponto de partida necessario de todas as nossas especulayoes sobre 0 que 0 inconsciente destaca, marquei bem em Descartes 0
papel de contrapeso essencial que e 0 Outro (A) que, dizem, em nenhum
caso deve ser enganador. Esse Outro (A), na analise, 0 perigo e que ele seja
enganado. Nao e a unica dimensao a ser apreendida na transferencia. Mas,
confessem que se ha domfnio em que, no discurso, a tapeayao tern em
algum lugar chance de ter sucesso, e certamente no amor que encontramos
seu modelo. Que maneira melhor de se gatantir, sobre 0 ponto em que nos
enganamos, do que persuadir 0 outro da verdade do que lhe adiantamos!
Nao esta ai uma estrutura fundamental da dimensao do amor que a transferencia nos da ocasiao de imajar? Ao p'ersuadir 0 outro de que ele tern 0
que nos pode completar, nos nos garantimos de poder continuar a desconhecer precisamente aquilo que nos falta. 0 circulo da tapeayao, enquanto
que nao nomeado, faz surgir a dimensao do amor - ai esta 0 que nos servira de ponte exemplar para, da proxima vez, demonstrar seu contorno.
Mas isto nao e tudo que tenho para lhes mostrar, pois nao e isto 0
que causa radical mente 0 fechamento que comporta a transferencia. 0
que a causa, e que sera a outra face de nosso exame dos conceitos de tran;ferencia - reportando-se ao ponto de interrogayao inscrito na parte esquerda, parte da sombra, reservada - e 0 ue designei elo objeto a.

F. WAHL: - A qual teoria do conhecimento, no sistema das teorias
existentes, se poderia prender 0 que 0 senhor disse na primeira metade da
conferencia ?
Como estou no processo de dizer que a novidade do campo freudia.
no e de nos dar na experiencia algo que e fundamentalmente percebido assim, nao e tao surpreendente que voces nao .achem 0 modelo em Plotino.

de~~~:::;~
2 ~7Id~::~;~~t.'
~:;~co.=;::;,c;:~t~~~i
~
.,

"?

. ue a esar de minha recusa em seguir a primeira ques-

~~l uma ~on ~n
ov eu 'fazia muito precisamente alusao a ~ormulayao .
OV, do ov~. o~ 0
,
al nao se ode dizer que sejada malOr compeque lhe da Henn Ey, da qu
,
~
"
t _ ele chega a situar, em
-'
ue concerne ao que e do mconSClen e
"
..
~;~:an;a~e
0 inconsciente em sua teoria da consciencia. Falel ~od~71o~'
. do interditad~, do dito-que-nao. Isto nao vai muito long~ como m lca~ao
ro riamente metafisica, e nao penso com isto transgredlr as demarcay~es
pque p fi'lxel para ml'm mesmo ., Mas assim mesmo, isso estrutura de manetra
,
perfeitamente transmissivel os pontos sobre os quais voces fizeram calr sua
questao. No inconsciente 11a urn saber que nao e ,de modo algum a ser
concebido como saber a ter acabamento, a se condUlT."
'
o ovx J-L17 dar-lhe formulas como estas, amda e substanttvar
demai/~ incon;ciente.'E por isso que eu as evito muito cUid~dosament~, 0
dos posttgos
que h'a para ale'm , 0 que chamei ainda ha pouco a bela pord tras
d'
. omo
'
,
da
na-o
abordei
hoie.
Trata-se
e
lscermr
e 0 que mteressa e que am
J
f cd d
al 0 do su'eito e, por detras, imantado, imantado a urn grau pro un 0 e
, - ~ de esqw"ze. Eai que esta 0 ponto-chave em que devemos ver
digssoclarrao,
o no gordio.

ov

ov

P KAUFMANN: - Que relariio Jui entre 0 que 0 senhor designou
. "
e aqu/'lo de .que 0 senhor falou anteriormente como resto?
como escorza
0

o resto e sempre, no destino humano, fecundo. A esc6ria e 0 resto
extinto. Aqui, 0 termo esc6ria e empregado de maneiM com~letamente negativa, Ele visa essa verdadeira regressao que ~e pode produZlr n~ plano d~
teoria do conhecimento psicologico, na medida em ~ue 0 anallsta se e~
contra colocado num campo do qual ele so pode fUgIr. Ele ~ro,cura entao
arantias em teorias que se exercem no sentido de uma,tera~uti~~ ortope~ca conformadora facilitando para 0 sujeito 0 acesso as mats mltl~a~ conce 'Des da hapPine;s. Isto e, justamente com a manipulayao s,e~ cntl~a ~o
.,
0 que faz a ambiencia de nossa epoca. A escona,
evoPlY
uClomsmo,
, aqUl,'t saD
os pr6prios analistas, ninguem mais - quando a descobert~ do mconSClen e
e ainda jovem, e e uma ocasHio sem precedente de subversao.

ANALISE E VERDADE
OU 0 FECHAMENTO DO INCONSCIENTE

Dizer a verdade, mentir, enganar-se.
eu minto eo eu penso.
Homimculo ou $.
A validade. do psicologia.
A ilitsao e sua reti/icarao.
A transferencia e a atualizara029 do
realidade do inconsciente.

o

. Introduzi ~a Ultima vez 0 conceito de transferencia. Eu 0 fiz de man~Ira proble~mitlCa, f~damentando-me
sobre. as dificuldades que ele im~o~ ao a~allsta. TomeI 0 acaso que me foi oferecido pelo encontro do
UltImo artIgo publicado no orgao mais oficial da psicanalise, 0 International Journal of Psychoanalysis, que chega ate a colocar em causa a utilizayao, na analise, da nOyao de transferencia. Vou continuar sua leitura.

Segundo 0 autor, 0 analista supostamente aponta ao paciente os efeitos de discordancias, rnais ou menos manifestas, que se produzem com vistas _a realidade da situayao analitica, isto e. os dois sujeitos reais que ali
estao presentes.
Ha primeiro os casos em que 0 efeitode discordancia e bem evidente. Podemos ve-lo ilustrado na pena humoristica de urn Spitz, urn dos da
velha guarda que disso conhece urn bocado, a bem divertir seu publico. Ele
toma como exemplo uma de SNaspacientes que, num soOOo que chamamos de transferencia - quer dizer, de realizayoes amorosas com seu analista, na oportunidade ele, Spitz - 0 ve provido de uma cabeleira tao loira
quanto abundante - 0 que,a qNalquer pessoa que teOOa entrevisto 0 cranio
.em ovo do personagern, e ele e bastante coOOecido para ser celebre, parece-

ni urn caso sobre 0 qual 0 analista podeni facilmente mostrar ao sujeito a
que distoryoes'os efeitos do inconsciente olevaram.
Mas quando se trata de qualificar uma conduta do paciente como
descortes em relayao ilO analista - de duas coisas uma, nos diz Szasz, ou
hem 0 paciente concorda - ou, se ele niio concorda de modo algum, 0 que
vai dar solurao
posirao de prindpio de que 0 analista tem sempre razao?
o que nos remete para esse p(>lo ao mesmo tempo mitico e idealizante que
Szasz chama a integridade do analista. 0 que pode querer mesmo dizer
isto, se nao e urn lembrete da dimensao da verdade?
So posso portanto situar este artigo nessa perspectiva em que seu
proprio autor 0 coloca, considerando-o como ope ran do a titulo nao de
modo algum heuristico, mas eristico, e manifestando, em sua reflexao em
impasse, a presenya de uma verdadeira crise de consciencia na funyao do
analista. Essa crise de consciencia so nos interessa de modo lateral, pois
que ja mostramos que daria necessariamente nisso uma certa maneira unilateral de teorizar a pnitica da analise da transferencia. E uma vertente que
ja 'denunciamos, nos mesmos, ha muito tempo.
Para nos reportarmos aos dados quase fenomenologicos que nos permitem recolocar 0 problema em seu lugar, eu Ihes indiquei, da Ultima vez,
que na relayao de urn a outro que se instaura na analise, uma dimensao e
eludida.
E claro que essa relayao se instaura num plano que nao e de modo
algum reciproco, de modo algum simetrico. E 0 que Szasz constata para
deplora-lo bem erradamente - nessa relayao de urn a outro, institui-se uma
procura da verdade em que urn e suposto saber, ou pelo menos saber mais
que ooutro. A respeito deste, surge logo 0 pensamento de que nao somente ele nao deve se enganar, como tambem que se pode engana-lo. 0 enganar-se, no mesmo movimento, e remetido ao sujeito. Nao e simplesmente
que 0 sujeito esteja, de maneira estatica, na faHa, no erro. E que, de
maneira movente, em seu disCl1rso, ele e essencialmente situado na dimen- .
san do se enganar.
Torno a encontrar sua demarcayao ainda em outro analista. Trata-se
de Niinberg, que escreveu, no International Journal of Psychoanalysis, em
1926, urn artigo que intitula The Will of Recovery. Recovery, nao e, propriamente falando, sarar,30 e a restaurayao, 0 retorno. 0 termo e muito
bem escolhido e coloca uma questao que merece atenyao. 0 que e que
pode, no final das contas, levar 0 paciente a recorrer ao analista para Ihe
'pedir algo que ele chama saude, quando seu sintoma - a teoria nos diz isto
-,-e feito para the trazer certas satisfayoes?

a

Pot muitos exemplos, e nao dos menos humoristicos, Niinberg nao
tern dificuldade em mostrar que nao e preciso dar. muitos passos na analise
para ver algumas vezes saltar que 0 que motivou no paciente a procura da
saude, do equilibrio, foi justamente sua visada inconsciente, em seu porte
mais imediato. Que abrigo, por exemplo, the oferece 0 recurso
analise
para restabelecer a paz de seu casamento quando algum desengon~o sobrevem em sua fun~ao sexual, ou algum desejo extraconjugal! Desde os primeiros tempos, verifica-se 0 paciente desejar, na forma de uma suspensao
provisoria de sua presen~a no seu lar, 0 contrario do que veio propor com
o fito primeiro de sua analise - nao a restitui~ao de seu casamento, mas
sua ruptura.
Encontramo-nos ai enfim, no maximo - no ato mesmo do engajamento da analise e portanto certamente tambem em seus primeiros passos
- postos em contato com a profunda ambigiiidade de toda asser~ao do paciente, e com 0 fato de que ela tern, por si mestl}a, dupla face. E primeiro
como se instituindo numa, e mesmo por, certa mentira, que vemos instaurar-se a dimensao da verdade, no que ela nao e, falando propriamente,
abalada, pois a mentira como tal se poe, ela propria, nessa dimensao da
verdade.

a

Voces percebem porque a rela~ao do sujeito ao significante e a referencia que quisemos colocar no primeiro plano de uma retifica~ao geral
da teoria analitica, pois ele e tamoom primeiro e constituinte na fun~ao
radical do inconsciente.
Sem duvida e, em nossa incidencia didatica, lirnitar 0 inconsciente
ao que se poderia chamar sua plataforma, ou chataforma, mais- estreita.
Mas e em rela~ao a esse ponto de divisao que podemos nao cometer erro
do lado de nenhuma substantifica~ao.
Centraremos as coisas no esquema de quatro cantos do nosso grafico,
que distingue ciosamente 0 plano da enuncia~ao do plano do enunciado.
Seu uso se ilustra com 0 fato de que urn pensamento logicista demasiado
formal introduz absurdos, aver uma antinornia da rauo no enunciado
eu minto,enquanto
que to do mundo sabe que ai nao ha nenhuma antinornia.
E completamente falso responder, a esse eu minto, que se voce diz
eu minto e que voce esta dizendo a verdade, e portanto voce n[o esta
mentindo: e assim por diante. E completamente claro que 0 eu minto,

apesar de seu paradoxo, e perfeitamente valid? Com efei~o, 0 eu .que
enuncia, eu da enuncia~ao, nao e 0 eu do enunclado, quer dizer, 0 ~hi[ter
que, no enunci({do, 0 designa. Dai que, do P,o~to em que enunclO, me
e perfeitamente possivel formular de modo v~hdo q~e 0 eu - 0 e~ que,
nesse momento ai, formula 0 enunciado - esta mentmdo, qu~ mentlU urn
pouco antes, que mente depois, ou mesm~ que ~izen~o eu mmto, e,le afirma que tern a inten~ao de enganar. Nao h~ que.1f ~UltO longe de nospara
ilustrar com urn exemplo - vejam a estonnha Judla do trem que ~m dos
dois parceiros da historia afirma ao outro que vai tomar. E~ vou a. Lemberg, the diz ele, ao que 0 outro responde - Por qUAevoc~ m~ dlZ que
vai Ii Lemberg jd que voce vai ld mesmo, e que, se voce me dlZ, e para que
eu acrediteque voce vai a Cracovia?
.
Esta divisao do enunciado a enuncia~ao faz com que, efetlvamente,
do eu minto que esta ao nivel da cadeia do enunciado - 0 minto e urn significante que faz parte, no Outro (A), do tesouro do vocabulario onde
eu determinado retroativamente, se toma significa~ao engendrada, ao mvei do enunciado, do que ele produz ao nivel da enuncia~ao - seja ~m eu
o engano que resulta. 0 eu 0 engano provem do ponto onde 0 anahsta espera 0 sujeito, e the remete, segundo a formula, su.a pro~ria mensage~ em
sua significa~ao verdadeira, quer dizer, em forma mvert.lda. Ele the diz nesse eu 0 engano, 0 que voce envia como mensagem e 0 que eu mesmo
[he exprimo e, [azendo isto, voce diz a verdade.

?

s (A)

Nesse caminho de tapea~ao em que 0 sujeito se avent~ra, 0 analis:a
esta em posi~ao de formular esse voce diz a verdade, e nossa mterpreta~ao
jamais tern sentido senao nessa dimensao.

Eu quero lhes indicar 0 recurso que nos oferece esse esquema para
compreender 0 encaminhamento fundamental de Freud, de que eu dato a
possibilidade da descoberta do inconsciente -' que, certamente, sempre
esteve ai, no tempo 1e Tales como no nivel dos mais primitivos modos de
relayoes inter-humanas.
Coloquemos sobre esse esquema 0 eu penso cartesiano. Certamente
a distinyao da enunciayao e do enunciado e 0 que faz seu deslizament~
sempre possivel e 0 eventual ponto de tropeyo. Com efeito, se algo e instituido pelo cogito, e 0 registro do pensamento, no que ele e extraido de
uma oposiyao a extensao - estatuto fnigil, mas estatuto suficiente na
o~dem da constituiyao significante. DigamQs que e por tomar seu lugar no
myel da enunciayao que 0 cogito tern sua certeza. Mas 0 estatuto do eu
penso e tao reduzido, tao minimo, tao pontual - e poderia tambem ser
afetado por essa conotayao do isso nao quer dizer nada - quanto 0 do
eu minto de ha pouco.
.

.
Talvez 0 eu penso, reduzido a essa pontualidade de so se garantir
pela diivida absoluta concernente a toda significayao, ineiusive a sua, tenha
mesmo urn estatuto ainda mais fnigildo que aquele em que pudemos atacar 0 eu minto.
D~~ :>Usareiqualificar 0 eu penso cartesiano de participar, em seu esforyo de certeza, de uma especie de aborto. A diferenya do estatuto que Wi
ao sujeito a dimensao descoberta pelo inconsciente freudiano se prende ao
desejo que tern que ser situado no nivel docogito. Tudo que anima, 0 de
que fala toda enunciayao, e desejo. Eu lhes fayo observar, de passagem, que
o desejo, tal como 0 formulo, em relayao ao que Freud nos traz, diz mais
dela.

Rotularei a funyao do cogito cartesiano com 0 termo aborto ou homiinculo. Ela e ilustrada pela recaida, quenao deixou de se produzir na
historia do que tChamamos pensamento, que consiste em tomar esse eu do
cogito pelo homiinculo que, ha muito tempo, e representado de cada vez
que se quer fazer psicologia - de cada vez que se da conta da inanidade
ou da discordancia psicologica pela presenya, no interior do homem, do
famoso homenzinho que 0 governa, que e quem dirige 0 carro, 0 ponto
dito, hoje em dia, de sfntese. Esse homenzinho ja foi denunciado em sua
funyao pelo pensamento pre-socratico.
Ao contrario, em nosso vocabulario proprio, simbolizamos por S
barrado [$] 0 sujeito, no que constituido como segundo em relayao ao
significante. Para ilustrar isto, eu lhes leinbrarei que a coisa pode ser
representada da maneira mais simples pelo trayo unario. 0 primeiro significante e 0 entalhe, com 0 qual se marca, por exemplo, que 0 sujeito
matou urn animal, mediante 0 que, ele nao se embrulhara em sua memoria
quando tiver mat ado mais dez. Ele nao tera que se lembrar de qual equal,
e e a partir desse trayo unario que ele os contara.
o trayo unario, 0 proprio sujeito a ele se refere, e de come yOele se
marca como tatuagem, 0 primeiro dos significantes. Quando esse significante, esse urn, e institufdo - a conta e urn urn. E ao nfvel, nao do urn,
mas do urn urn, ao nivel da conta, que 0 sujeito tern que se situar como
tal. Com 0 que os dois uns, ja, se distinguem. Assim se marca a primeira
esquize que faz com que 0 sUjeito como tal se distinga do signa em relayao ao qual, de comeyo, pade constituir-se como sujeito. Eu lhes ensino
entao a se guardarem de confundir a funyao do $ com a imagem do objeto
a, na medida em que e assim que 0 sujeito, este, se ve, redobrado - se ve
como constitufdo pela imagem refletida, momentanea, precaria, da dominayao, se imagina homem apenas pelo que se imagina.
Na pratica analitica, referir 0 sujeito em relayao a realidade, tal
como a supomos nos constituindo, e nao em relayao ao significante, vem
ja a .cair na degradayao da constituiyao psicologica do sujeito.

Todo ponto de partida tornado da relayao do sujeito a urn contexto
real pode ter sua razao de ser em tal experiencia de psicologo. Pode dar
resultados, ter efeitos, perrnitir compor tabelas. Mas, e claro, sera sempre
em contextos em que somos nos que a fazemos, a ~ealidade - por exem·
plo, quart do propomos testes ao sujeito, testes que SaD organizados por

nos. E 0 dominiQ de validade do que se chama psicologia, que nao tern
nada ~ ver com 0 nivel em que mantemos a experiencia psir.analitica e que,
se aSSlmposso dizer, refor~a incrivelmente a miseria do sujeito.
o que chamei isolado psicologico nao e a velba, ou sempre nova
m6nada instituida tradicionalmente como centro de conhecimento, poi;
a m6nada leibinizeana, por exemplo, nao e de modo algum isolada, e centro de conhecimento, nao e sepanivel de uma cosmologia, ela e dentro do
cosmo, 0 c~ntro de onde aquilo que e, segundo as inflexoes, contempla~ao
ou harmoma, vem a se exercer. 0 isola do psicologico se reencontra no conceito do eu, 0 qual - por urn transvio que, penso, e apenas urn afastamento - se acha confundido, no pensamento psicanalitico, com 0 sujeito em
apuros na rela~ao a realidade.
, Quero de come~o marcar que essa maneira de teorizar a opera~ao
esta ~~ ~leno desacordo, em pleno desgarramento, com 0 que, alias, a
expenencla nos leva a promover, e que nao podemos eliminar do texto
analitico - a fun~ao do objeto intemo.
,
Os termos introje~ao ou proje~ao saD sempre utilizados de araque.
~as, seguramente, mesmo nesse contexto de teoriza~ao capenga, algo nos
e ~ado,. que vem em primeiro plano de todos os lados, e que e a fun~ao do
obJeto mtemo. Ela acaba por se polarizar ao extrema nesse born ou mau
objeto em tomo do qual, para alguns, gira tudo que, na conduta de urn sujeito, representa distor~ao; inflexao, medo paradoxal, corpo estranho. E
tambem 0 ponto operatorio sobre 0 qual, em condi~oes de urgencia - por
exemplo, a da sele~ao de sujeitos para tais ou tais empregos diversamente
diretores, cibemeticos, responsaveis, quando se trata de formar pilot os de
avia~ao ou condutores de locomotivas - alguns apontaram que se tratava
de concentrar a focaliza~ao de uma analise rapida, senao de uma analiserehlmpago, senao do uso de certos testes ditos de personalidade.
Nao podemos de modo algum deixar de colocar a questao do estatuto desse objeto intemo. Sera ele urn objeto de percep~ao? Por onde 0
a.b~rdam~~? Onde ele aparece? Na serie dessa retifica~ao, em que consistma a analIse da transferencia?
Vou lhes indicar urn modelo, que convem aperfei~oar muito em seguida, tomem-no entao por modelo problematico. Os esquemas centrados
na fun~ao de retifica~ao da ilusao tern urn tal poder de aderencia que eu
nao poderia jamais, muito prematuramente, lan~ar algo que pudesse, pelo
menos, lhes fazer obstaculo.
Se 0 inconsciente e aquilo que se tranca uma vez que isso se abre,
segundo uma pulsa~ao t~mporal, se a repeti~ao, por outro lado, nao e sim-

plesmente estereotipia da conduta:, mas repeti~ao .em. rela~o a algo de
sempre faltoso, voces veem desde Ja que a transferencla - .tal co~o a representamos, cotno modo de acesso ao que se esconde no mconsclente so poderia ser, por si mesma, uma via precaria. Se a transferencia e apenas
repeti~ao, ela sera repeti~ao, sempre da mesma ~at~.31 Se a transf~re?~ia
pretende, atraves dessa repeti~ao, restituir a contmwdade de uma his~ona,
ela so 0 fara fazendo ressurgir uma rela~ao que e, por sua natureza, smcopada. Vemos entao que a transferencia, como modo operatorio, nao poderia bastar-se em se confundir com a eficacia da repeti~o, com a restaura~ao do que esta ocultado no inconsciente, senao com a catarse dos elementos inconscientes.
Quando lhes falo do inconsciente como daquilo que aparece na pulsa~ao temporal, pode nos vir a imagem da nassa que se entreabre, no
fundo da qual vai se realizar a pesca do peixe. Ao passo que segundo a figura da sacola, 0 inconsciente e algo reservado, de trancado la dentro, onde
temos, nos, que penetrar de fora. Vou reverter entao a topologia da imagetica tradicional apresentando-lhes este esquema.

Esquema da nassa
Voces terao que superp6-lo ao modelo 6tico que dei em meu artigo
Nota Sobre 0 Relat6rio de Daniel Lagache, concemente ao eu ideal e ao
ideal do eu. Voces terao que ver ai que e no Outro (A) que 0 sujeito
se constitui como ideal, que ele tern que regular 0 acerto do que vem como
eu, ou 0 eu ideal- que nao e 0 ideal do eu - quer dizer, ase constituir em
sua realidade imaginaria. Este esquema toma claro' - eu 0 sublinho a proposito dos ultimos elementos que trouxe, em tomo da pulsao escopica que ali onde 0 sujeito se ve, isto e, onde se foeja essa imagem real e invertida de seu proprio corpo que e dado no esquema do eu, nao e la de onde
ele se olha.
Mas, certamente, e no espa~o do Outro (A) que ele se ve, e 0 ponto
de onde ele se olba tambem esta nesse espa~o. Ora, e bem aqui tambem
que esta 0 ponto de onde ele fala, pois, no que ele fala, e no hIgar do
Outro (A) que ele come~a a constituir essa mentira veridica pela qual tern
come~o aquilo que participa do desejo no nivel do inconsCiente.
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Modelo 6tico dado em
Observariio sobre 0 Relat6rio de Daniel Lagache.

o sujeito, dev~mos entao considera-lo em rela~ao a nassa _ parti~ularmente em rela~~o ao. seu orifiCi?, que constitui sua estrutura essencial
como es~ando no Intenor. 0 que e importante nao e, de modo algum 0
que entra la, conforme a palavra do Evangelho, mas 0 que sai de la.
'
al
Podemos conceber 0 fechamento do inconsciente pela incidencia de
~o que d~s~~penha 0 papel de obturador - 0 objeto a, chupado, aspira 0, ao onfIcIo da nassa. Voces podem desenhar uma imagem semelhante
a essas grandes bolas dentro das quais se misturam os nu'm
r d d'
eros, a serem
Ira os, ~ uma lotena. 0 que se concocta, nessa grande roleta· dos primeir~ enunClado~ ~~ associa~ao livre, sai dela, no intervalo em ~ue 0 objeto
nao ta~a 0 on~Icl.o. Esta imagem brutal, elementar, lhes permite restituir
~ funyao C?~stItuInte do si~b6lico em sua contraposiyao rec{proca. E 0
Jogo do s~Jelto, de p.ar-ou-Impar, de seu reachamentC' justamente com 0
que vem all se presentIficar na ayao efetiva da manobra anal't'
E t'
.
I lca.
ld
s e esquema e completamente insuficiente, mas e urn esquema-bulozer, que faz acordar-se anoyao de que a transferencia e
tem~ obstacul~ a rememora~ao e presentificayao do feChame~~o
consclente, .que e ~ falta, sempre no momenta preciso, do born encontro
,Podena !hes ilustrar. tudo isso com a multiplicidade e a discordanci~
das formulas que ~s a?allstas deram da funyao dl1 transferencia. E bem
certo q~e, .uma COl,sae a transferencia, outra coisa 0 fim tera¢utico
A
transferencla tambem nao se confunde com
. 1
.
. .
urn SImp es meIO. Os dOIS

extremos do que foi formulado na literatura analitica esti'o aqui situados. Quantas vezes voces lerao formulas que vem associar, por exemplo,
a transferencia com a identifica~ao, enquanto que a identifica~ao e apenas
urn tempo de parada, uma falsa termina~ao da anlilise, que e muito frequentemente confundida com sua termina~ao normal. Sua rela~ao com a
transferencia e estreita, mas precisamente nisso pelo que a transferericia
nao foi analisada. Ao contrario, voces verao formularem a fun~ao da transferencia como meio de retifica~ao realizante, contra a qual vai todo 0 meu
discurso de hoje.
E impossivel situar a transferencia corretamente em qualquer uma
dessas referencias. Pois que e de realidade que se trata, e a esse plano que
entendo levar a critica. Colocarei hoje urn afonsmo que introduzira 0 que
terei a lhes dizer da proxima vez - a transferencia nao e a atualiza~ao da
ilusao que nos levaria a essa identifica~ao alienante que constitui qualquer
conformiza~ao, ainda que a urn modelo ideal, de que 0 analista, em caso
algum, poderia ser suporte - a transferencia e a atualiza~ao da realidade
do inconsciente.
Deixei isso em suspenso no conceito de in'consciente - coisa singular, e isso mesmo, .que e cada vez maisesquecido, que eu nao relembrei ate'
agora. Espero, na sequencia, poder justificar-lhes por que e assim. Do inconsciente, me ative a lhes lembrar, ate aqui, a incidencia do ato constituinte do sujeito, porque e isso que se trata, para nos, de sustentar. Mas nao
omitamos 0 que e, em primeiro lugar, sublinhado por Freud como estritamente consubstancial a dimensao do inconsciente, isto e, a sexualidade.
Por ter cada vez mais esquecido 0 que quer dizer essa relayao do inconsciente com 0 sexual, veremos que a anlilise herdou uma concep~ao da realidade que nada mais tern a ver com a realidade tal como Freud a situava
no nivel do processo secundario.
E, portanto, colocando a transferencia como a atualizay30 da realidade do inconsciente que recome~aremos da proxima vez.

~~%~
Quero lhe dizer as rejlexoes que/iz durante seu
uma analogio - seu esquema se parece si;,gularm~nte
que medida 0 a minusculo desempenharia 0 popel de .
medida esse cristalino poderia ter um papel de cataoutro !ado, que 0 senhor precisasse 0 que pode dizer

Dr. ROSOLATO: -

semiruirio. Pnmeiro,
com um olho. Em
cristalino? Em que
rata? Gostaria, por

do ideal do eu e· do eu ideal em fun~tlo muito precisamente desse esquema. Enfim, 0 que 0 senhor entende por atuqliza~tlo?
Atualiza9ao e urn termo-promessa. Definir a transferencia pela atualiza9ao e necessario para que ela nao seja lugar de alibis, de modos opera torios insuficientes, tornados por vieses e con torn os que nao the sao contudo
for90samente inoperantes e que dao conta dos limites da interven9ao analftica. Apontei nominalmente hoje falsas defini90es que se podem dar de sua
termina9ao, como a de Balint, quando ele fala da identifica9ao ao analista.
Se voces nao tomarem a transferencia no nivel correto que, devo dize-lo,
ainda nao foi ilustrado hoje, mas que sera 0 tema do proximo seminario,
voces nao poderao del a jamais apreender senao incidencias parciais.
Quanto as observa90es que voce fez, e engra9ado. E preciso, em tudo
que e da topologia, sempre guardar-se muito severamente do que the da
fun9ao de Gestalt. 0 que nero quer dizer que certas formas vivas nao nos
deem, as vezes, a sensa9ao de serem uma especie de esfor90 do biologico
para forjar algo que se pare9a com as tOflyoes desses objetos topologicos
fundamentais que eu desenvolvi para voces quando do seminario sobre
A Identifica~tlo - por exemplo, a mitra, de que certamente voces se lembram, que e uma superficie remetida ao espa~~ode tres dimensoes, que se
recorta de si mesma. Eu poderia muito bem lhes designar certo ponto ou
plano de configura9ao anatomica que nos~parece figurar 0 tocante esfor90
da vida para chegar as configura90es topologicas.
E certo que sao apenas essas considera90es que podem nos dar a imagem do que se trata quando 0 que esta no interior esta tambem no exterior. E por esta razao, de elas serem particularmente necessarias quando se
trata do inconsciente, que eu represento para voces ao mesmo tempo como
o que e do interior do sujeito, mas que so se realiza do lado de fora, quer
dizer, nesse lugar do Outro, somente onde ele pode ganhar seu estatuto.
Nao posso aqui me servir de todo 0 ja sabido dos meus seminarios ante riores, pela simples razao de que uma parte do meu auditorio e nova. Portanto empreguei 0 esquema puro e simples da nassa, e introduzi simplesmente
a n09ao de obturador. 0 objeto e obturador, trata-se ainda de saber como.
Ele nao e esse obturador passivo, essa rolha que, para come9ar a lan9ar 0
pensamento de voces numa certa pista., eu quis imajar. Darei dele uma representa9ao mais completa em que voces reencontrarao talvez certos parentescos com a estrutura do olho.
E certamente inteiramente singular que a estrutura do olho nos apresente uma forma geral que e tao facilmente evocada de cada vez que

tentamos figurar cronologicamente as rela90es do sUjeit~ ~om 0 mundo.
Sem duvida, nao e por acaso. Ainda conviria nao nos preclpltarmos quanta
a isto para aderir a isto de maneira demasiado estreita.
_
o que quer que seja, pois que voce fez est a observa9ao, vou me aproveitar dela para lhes marcar a diferen9a entre 0 meu esquema e aque.l~ e~
que Freud representa 0 eu como a lente pela qual a percep9ao-consclencla
vem a operar a massa amorfa do Unbewusstsein. 0 esquema de Freud vale
pelo que vale, ele e tao limitado em seu escopo quanta .0 meu, de certa
. maneira. Mas voces podem notar, de qualquer modo, a dlfe.ren9a - ~e eu
quisesse por 0 eu em algum lugar, seria i (a) que eu teria escnto. Ora, eo a,
aqui, que para nos esta em causa.

A SEXUALIDADE NOS
DES FILES DO SIGNIFICANTE

A realidade do inconsciente e sexual.
Sobre a astronomia chinesa.
Contra lung e contra a hermeneutica.
Dessexualiza<;tio da realidade.
A porta de entrada do inconsciente.
Anna O. eo desejo de Freud.

Terminei, da ultima vez, com uma f6rmula da qual tive oportunidade
de me aperceber que ela agradou, 0 que s6 posso atribuir ao fato de ela
conter promessas, pois, sob sua forma aforismatica, ela ainda nao estava de
modo algum desenvolvida.
.
.

. Eu diss~ q~e n6s ia~os nos fiar na f6rmula seguinte - a transferene a atuallza<;ao ~a realldade ~o inconsciente. 0 que se anuncia aqui e
Justamente 0 que maIS se tenta eVltar na analise da transferencia.
~Ul

Para avanyar esta f6rmula, encontro-me numa posiyao problematica - 0 que promoveu meu ensino no que concerne 0 inconsciente? 0 inco.n~ciente, sao os efeitos da fala sobre 0 sujeito, e a dimensao em que 0
sUJelto se determina no desenvolvimento dos efeitos da fala, em conseqiiencia do que, 0 inconsciente. e estruturado como uma linguagem. Ai
esta uma direyao bem-feita para arrancar aparentemente qualquer apreensao do inconsciente de uma visada de realidade outra que n[o a da constitUiy~~ do .sujeito. E contudo, esse ensino teve, em sua visada, urn fim que
qualiflquel de transferencial. Para recentrar aqueles entre os meus ouvintes
os quais eu mais prendia - os psicanalistas - numa visao conforme com a
experiencia analitica, 0 manejo mesmo do conceito deve, segundo 0 riivel
de ondeparte a fala de quem ensina, dar conta dos efeitos, no ouvinte, da

formula~ao. Todos estamos, na medida em que estamos, inclusive aquele
que ensina, numa rela~ao com a realidade do inconsciente que nossa interven~ao nao som~nte traz 11 luz, mas que, ate urn certo ponto, engendra:
Vamos ao fato. A realidade do inconsciente e - verdade insustentavel - a realidade sexual. Em cada oportunidade Freud articulou isto, se
assim posso dizer, com firmeza. Por que e ela uma realidade insustentavel?
Sobre a questao do sexo, fizemos, depois do tempo em que Freud
articulava sua descoberta do inconsciente, quer dizer no inicio do seculo XIX, ou os an os que 0 preced() imediatamente, alguns progressos cientificos. Por mais integrada que ela esteja 11 nossa imaginaria mental, nlio
devemos considerar entretanto que a ciencia que temos conseguido sobre
o sexo desde entao estava la desde sempre. Sabemos urn pouquinho mais
sobre 0 sexo. Sabemos que divisao sexual, na medida em que reina sobre a
maior parte dos seres vivos, e 0 que garante a manuten~ao do ser de uma
especie.
Que classifiquemos, com Platao, 0 ser de uma especie entre as ideias,
ou que digamos com Arist6teles, que ela nlio esta em qualquer outra parte
senao dentro dos individuos que a suportam, isso tern pouca importancia para n6s. Digamos que a especie subsiste na forma de seus individuos. Nem
por isso a sobrevivencia do cavalo como especie deixa de ter urn sentido cada cavalo e transit6rio, e morre. Com isto voces percebem que a liga~ao
do sexo com a morte, com a morte do individuo, e fundamental.
A existencia, gra~as 11 divisao sexual, repousa na copula, acentuada
em dois p610s que a tradiyao secular se esforya por caracterizar como p610
macho e p610 femea. E que ai vige a mola dareprodu~ao. Desde sempre,
em torno dessa realidade fundamental, agruparani-se, harmonizadas, outras
caracteristicas, mais ou menos ligadas a fin~lidade da n:iproduyao. Aqui
nao posso fazer mais do que indicar 0 que, no registro biol6gico, se associa
a diferenya sexual, em forma de caracteres e fun~oes sexuais secundarias.
Hoje sabemos como, ne~te terreno, fundou-se na sociedade toda uma
reparti~ao das funyoes num jogo de alternancia. E isto que 0 estruturalismo moderno soube precisar da melhor maneira, mostr~ndo que e no nivel da alianya, enquanto que oposta 11 gera~ao natural, 11 linguagem biologica, que sao exercidas as trocas fundamentais - no nivel portanto do significante - e e ai que reencontramos as estruturas mais elementares do
funcionamento social, a inscrever nos termos de uma combinat6ria.
A integrayao dessa conbinat6ria a realidade sexual faz surgir a questao de saber se nao e mesmo por ali que 0 significante chegou ao mundo,
ao mundo do homem.

· . 0 que tornaria legitime sustentar que e pela realidade ·sexual que

0

slgmficante ~ntrou no mundo - 0 que quer dizer que 0 homem aprendeu
a pen~r - e 0 campo.recente das descobertas que come~am com urn estudo mals correto_ da mltose. Agora sac revelados os modos pelos quais se
opera a matura~ao das celulas sexuais, isto e, 0 duplo processo de redu~ao.
o de que se trata, nessa redu~o, e da perda, que se ve, de urn certo numero de elementos, os cromossomos. Todos sabem que tudo isto nos conduziu ~ uma genetica. 0 .que e que se tira dessa gencHica? - senao a fun~o
dommante, na determma~ao
de certos elementos do organismo vivo de
uma combinat6ria - que opera em alguns de seus tempos pela expuIsa~ de
restos.
Fazendo referencia aqui a fun~o do a minUsculo, nao me precipito
numa es~ecula~o anal6gica - indico somente urna afinidade dos enigmas
da sexuahdade com 0 jogo do significante.
Aqui, fa~o apenas jus e clareira a indica~ao de que, efetivamente na
hist6ria, a ciencia primitiva ~e enraiza nurn modo de pensamento que' jogando com urna combinat6ria, com oposi~oes como as do Ying e Yang, da
agu~ ~ do fo~o, do quente e do frio, as faz conduzir a dan~a - 0 termo
aqUi e esc~lhldo por seu porte mais que metaf6rico, pois sua dan~ se
funda em ntos de dan~as fundamentalmente motivadas pelas reparti~oes
sexuais na sociedade.
Nao quero me por a Ihes dar aqui urn curso, mesmo abreviado de astronomia chinesa. Divirtam-se abrindo 0 livro de Leopold de Saus~ure acontece isto, de tempos em tempos, pessoas geniais nessa familia. Voces
v~rao que ~ astronomia chinesa se funda no jogo dos significantes que retm~m de clJ~a. a baixo, da polftica, da estrutura social, da etica, da regula~ao dos mmunos atos, e que ela e, assim mesmo, uma 6tima ciencia astro~omica. E verdade que, ate certo momento, tOda a realidade do ceu pode mscrever-se em nada mais que uma vasta constela~ao de significantes.
No limite, a ciencia primitiva seria - cheguemos ao extreme - uma
especi~.de .tecnica sexual. 0 limite mIo e possivel de ser tra~do, pois jae
u~a clenc~a. Suas observa~oes perfeitamente validas nos mostram que os
chmeses tmham urn sistema perfeitamente eficaz quanto a previsao das
varia~oes diurnas e noturnas, por exemplo, numa epoca muito precoce que em razao de sua indica~ao significante podemos datar, porque ela e
bastante lo~ginqua para que a precessao dos equin6cios ali se marque pela
figura do ceu, e que a estrela polar nao esteja no mesmo lugar em que esta
em n~ssos dias. La nao ha de modo algum Hnha de divisao entre a cola~ao
expenmental, que resta valida para todos, e os princfpios que a guiaram.

Do mesmo modo Claude Levi-Strauss 0 sublinha, que nao se pode dizer
que tudo e fantasia e fuma~a na magia primitiva, pois tOda uma enorme
cola~ao de expetlientes perfeitamente utilizaveis nela se aloja.
So que chega assim mesmo urn momento em que e rompida a amarra
com a inicia~ao sexual do mecanismo. Por mais paradoxal que isto pare~a,
a ruptura se faz tanto mais tarde quanto mais implicita seja ali a fun~o
do significante, menos referenciada.
llustrarei 0 que quero dizer. Bern depois da revolu~ao cartesiana, e
da revolu~ao newtoniana, vemos ainda, no nucleo da doutrina positivista,
uma teoria religiosa da terra como grande feiti~0,32 perfeitamente coeren·
te com este enunciado que esta em Comte - de que jamais poderemos
conhecer coisa alguma da composi~ao quimica dos astros, de que os astros
continuarao pregados em seus lugares, quer dizer - se soubermos dar a isto outra perspectiva - como pura fun~ao de significante. Mas, que nadal,
quase nesse mesmo momento, a analise da luz nos permitia ver nos astros
mil coisas ao mesmo tempo, inclusive sua composi~ao quimica. A ruptura
e entao consumada entre a astronomia e a astrologia - 0 que nao quer dizer que a astrologia ainda nao viva, para urn numero muito grande de
pessoas.

Onde vai todo esse discurso? - vai nos interrogar se devemos considerar 0 inconsciente como uma remanescencia dessa jun~ao arcaica do
pensamento com a realidade sexual. Se a sexualidade e a realidade do inconsciente - entendam bem 0 que, aqui, esta .por ser resolvido - a coisa e
de acesso tao dificil que so podemos talvez esclarece·la pela considera~ao
da historia.
Restituir 0 nivel em que 0 pensamento do homem segue as vertentes
da experiencia sexual que a invasao da ciencia reduziu, e a solu~ao que, na
historia, tomou forma no pensamento de Jung - 0 que leva a encarnar a
rela~ao do psiquico do sujeito a realidade no nome de arquetipo.
Ora 0 junguismo - no que faz desses modos primitivos da articula~ao do mundo algo de subsistente, 0 nucleo, diz ele, da propria psique - se
acompanha necessariamente do repudio do termo libido, da neutraliza~ao
dessa fun~ao pelo recurso a uma no~ao de energia psiquica, a uma no~ao
bem mais generalizada de interesse.
Ai nao se trata de simples versao segundo a escola, pequena diferen·
~a. Pois 0 que Freud entende presentificar na fun~ao da libido nao e de

modo algum uma rela~ao arcaica, urn moodo de acesso primitivo dos pensamentos, urn moodo que estaria ai como a sombra subsistente de urn
mWl.do antigo atraves do nosso. A libido e a presen~a efetiva, como tal, do
deseJo. E 0 que resta agora a apontar do desejo - que nao e substancia
que ai esta ao nivel do processo primario, e que comanda 0 modo mesm~
de nossa abordagem.
Recentemente eu relia, a prop6sito de uma interven~ao que fiz, para
urn congresso que teve lugar em 1960, 0 que enoociava sobre 0 inconsciente alguem do exterior que tentava avan~r 0 mais longe que podia, de on de
ele esta, para conceitualizar nosso dominio - 0 Sr. Ricoeur nominalmente.
E,l~ estava seguramente longe 0 bastante para aceder ao que e de mais di~ICII ac~sso para urn fI16sofo, isto e, 0 reaIismo do inconsciente - que 0
mcon~clente nao e ambigiiidade de condutas, futuro saber que ja se sabe
por nao. se saber, mas lacuna, corte, ruptura que se inscreve em certa falta.
a Sr. Ricoeur convem que ha algo dessa dimensao a reservar. Simplesmente como fI16sofo que e, ele a arremata para si. Ele chama isso hermeneutica.
Fazem grande causa hoje em dia disso que se chama hermeneutica. A
hermeneutica nao objeta somente ao que chamei nossa aventura analitica,
ela objeta ao estruturaIismo tal como este se enuncia nos trabalhos de Levi-Strauss. aras 0 que e a hermeneutic a? - se nao e ler, na serie de muta~oes do homem, 0 progresso dos signos segundo os quais ele constitui sua
hist6ria, 0 progresso de sua hist6ria - uma hist6ria que po de tamberri, pelas bordas, prolongar-se por tempos mais indefinidos. E 0 Sr. Ricoeur tern
que remeter a pura contingencia aquilo com que os analistas lidam a cada
passo. E preciso dizer que, vista de fora, a corpora~ao dos analistas nao
~es ,da a impressao de urn acordo tao fundamental que pudesse impresslOna-Io. Contudo, isto nao e razao para se the deixar urn terreno conquistado.
Sustento que e 0 nivel da analise - se algum passo a frente po de
ser dado - que se deve revelar 0 que e desse ponto nodal pelos qual a pulsa~ao do inconsciente esta Iigada a realidade sexual. Este ponto nodal se
chama desejo, e toda elabora~ao te6rica que persegui esses ultimos anos vai
l~es ~ostrar, ao passo a passo da clinica, como 0 desejo se situa na dependencla da demanda - a qual, por se articular em significantes, deixa, urn
resto metonimio que corre debaixo dela, elemento que nao e indeterminado, que e uma condi~ao ao mesmo tempo absoluta e impegavel, elemento
necessariamente em impasse, insatisfeito, impossivel, desconhecido elemento que se chama desejo. E isto que faz jun¢o c.om 0 campo deflnido
por Freud como 0 da instancia sexual, no nivel do processo primario.

A fun~ao do desejo e residuo uitimo do efeito do significante no
sujeito. Desidero, e 0 cogito freudiano. E dai, necessariamente, que se institui 0 essencial do processo primario. abservem bem 0 que Freud diz desse campo, onde 0 impulso se satisfaz essencialmente pela alucina~ao.
Nenhum esquema-mecanismo podenijamais responder pelo que e dado por uma regressao sobre 0 arco reflexo.
que vem pelo sensorium deve ir pelo motorium, e se 0 motorium nao funciona, isso volta atnis. Mas,
diabo, se isso volta atnis, como poderemos conceber que aquilo constitua
uma percep~ao? - se m10 pela imagem de algo que, de uma corrente freiada faz refluir a energia em forma de uma lampada que se acende, mas para
quem? A dimensao do terceiro e essencial nessa pretensa regressao. Ele s6
pode ser concebida numa forma estritamente analoga ao que desenhei, outro dia, no quadro, na forma da duplicidade entre Q sujeito do enunciado
e 0 sujeito da enuncia~ao. S6 a presen~a do sujeito que deseja, e que dfseja
sexualmente, nos traz essa dimensao da metafora natural, PO! onde se decide a pretensa identidade da percep~ao.
Freud sustenta a libido como 0 elemento essencial do processo primario. Isto quer dizer - contrariamente a aparencia dos textos em que
ele quer tentar ilustrar sua teoria - que na alucina~ao, na mais simples alucina~ao da mais simples necessidade, a alucina~ao alimentar me sma, tal
como ela se produz no sonho de Aninha quando ela diz nao sei mais 0 que,
torta, morango, ovos, e outras guloseimas, nao ha pura e simplesmente presentificayao dos objetos de uma necessidade. a sonho s6 e possivel em razao da sexualizayao desses ob.jetos - pois, voces podem notar, Aninha s6
alucina os objetos proibidos. A coisa deve ser discutida em cada caso, mas
a dimensao de significa~ao e absolutamente essencial de ser demarcada em
toda alucinayao para nos permitir sacar 0 de que se trata no principio do
prazer. E desde 0 ponto em que 0 sujeito deseja que a conotayao de realidade e dada na alucinayao. E se Freud opoe 0 principio de realidade ao
principio do prazer, e justamente na medida em que a realidade e ai definida como dessexualizada.
Fala-se freqiientemente, nas teorias analiticas mais recentes, de funyoes dessexualizadas, diz-se, por exemplo, que 0 ideal do eu repousa no
investimento de uma libido dessexualizada. Parece-me muito dificil faliu'
de uma libido dessexualizada. Mas que a abordagem da rel!1idade comporta
uma dessexualizayao, e isto, com efeito, que esta 11:0 principio da definiyao,
por Freud, dos Zwei Prinzipen des Psychischen Geschehens, dos dois principios em que se reparte a eventualic.idade psiquica.
a que quer dizer isto? - que e na transferencia que devemos ver
inscrever-se 0 peso da realidage sexual. Por sua maior parte desconhecida

a

e, ate certo ponto, vehida, ela corre sob 0 que se passa no nivel do discurso analitico que e muito bern, na medida em que ele toma forma, 0 da
demanda - nao e por nada que toda a experiencia nos levou a bascular para 0 lado dos termos de frustra~ao e gratifica~ao.
Tentei inscrever no quadro a topologia do sujeito segundo uma sigla que chamei a seu tempo de oUo interior. Seguramente e algo que lembra os famosos circulos de Euler, que voces podem fabricar. Sua borda e
continua, exceto que em urn ponto ela nao deixa de ser ocultada pela superffcie que precedentemente se desenvolveu. Este desenho, visto numa
certa perspectiva po de parecer representar dois campos que se recortam.
A libido, eu a inscrevi no ponto em que 0 lobo definido como campo do desenvolvimento do inconsciente vem recobrir e ocultar 0 outro, lobo, 0 da realidade sexual. A libido seria assim 0 que pertence aos dois - 0
ponto de interse~ao, como se diz 16gica. Mas e justamente 0 que isto nao
quer dizer. Pois este setor em que os campos pare cern recobrirem-se e, se
voces virem 0 perfil verdadeiro da superficie, urn vazio.

o oito

interior

Esta superficie pertence a uma outra cuja topologia descrevi, a seu
tempo, para meus alunos, e que se chama 0 gorro-cruzado, dito de outro
modo, a mitra. Nao 0 desenhei aqui, mas pe~o que voces observem simplesmente 0 que e sua caracteristica que salta aos olhos. Voces podem
obte-lo a partir do oito interior. Fa~am unir-se duas a duas as bordas, tais
como elas se apresentam aqui, por uma superffcie complementar, e fechem-na. Ela tern, de algum modo, a mesma fun~ao de complemento, em
rela~ao ao oito inicial, que uma esfera em rela~ao a urn drculo, uma esfera
que fecharia 0 que 0 drculo of ere ceria ja como pronto a conter. Muito
bem!, essa superficie e uma superficie de Moebius, e seu direito continua
seu avesso. Ha uma segunda necessidade que ressalta desta figura - e que
ela deve, para fechar sua curva, atravessar em algum lugar a superffcie precedente, neste ponto aqui, segundo a linha que acabo de reproduzir aqui
sobre 0 segundo modelo.

Esta imagem nos permite figurar 0 desejo como lugar de jun~ao do
campo da demanda, onde se presentificam as sincopes do inconsciente,
com a realidade 'sexual. Tudo isto depende de uma linha que chamaremos
desejo, ligada a demanda, e pela qual se presentifica na experiencia a incidencia sexual.
Esse desejo qual e? Voces pensam que e ai que eu designo a instancia
da transferencia? Sim e mio. Voces verao que a coisa nao anda sozinha, se
eu lhes digo que 0 desejo de que se trata, e 0 desejo do analista.

Nao farei outra coisa, para nao deixa-los sob a sidera~ao de uma afirma~ao que Ihes pode parecer aventurada, senao lembra-los da porta de
entrada do inconsciente no horizonte de Freud.
Anna o. - deixemos essa " Hist6ria de 0", chamemo-la por seu
nome, Bertha Pappenheim, urn dos grandes nomes da assistencia social na
Alemanha - nao ha muito tempo, uma de minhas alunas trazia para me
agradar urn selinho tirnbrado na Alemanha com a sua imagem, 0 que e
Ihes dizer que ela deixou alguns tra~os na hist6ria. Anna 0., e a seu prop6sito que se descobriu a transferencia. Breuer estava, da opera~ao que se
prosseguia com a dita pessoa, completamente encantado, aquilo ia como
sobre bilhas. Naquele momento, 0 significante, ninguem 0 teria contestado se se soubesse fazer reviver esta palavra do vocabulario est6ico. Quanto
mais Anna dava significantes e tagarelava, melhor a coisa ia. Era a chirnneycure, desentupimento.
Nenhum tra~o, em tudo isso, da menor coisa
embara~ante, retomem a observa~ao. Nada de sexualidade, nem ao microsc6pio, nem a longo alcance.
A entrada da sexualidade, ela se faz igualmente por Breuer. Come~a
mesmo a Ihe retornar alguma coisa, isso the retorna de sua casa - Voce se
ocupa urn pouco demais dela. Sobre isto, 0 carD homem, alarmado, e born
esposo de resto, acha que de fato, aquilo e suficiente assim - mediante 0
que, como voces sabem, a O. mostra as magnificas e dramaticas manifesta~6es do que se chama, na linguagem cientffica, pseudociese, 0 que que.r
dizer muito sirnplesmente, 0 balaozinho - de uma gravidez que se quahfica de nervosa.
Ai ela mostra 0 que? - pode-se especular, seria preciso ainda nao
se' precipitar sobre a linguagem do corpo. Digamos simplesmente que 0
dominio'da
sexualidade mostra urn funcionamento natural dos signos.

a ~'xualidade nos desfiles do significante
/

Neste nivel, nao SaD -significantes, pois 0 falso·balao e um sintoma e
segundo a defini~ao de signa, algo para alguem. 0 significante, send;
c?isa completamente diferente, representa um sujeito para outro significante.
Grande diferen~a a articular nessa oportunidade, pois, e por isso
mesmo, tem·se tendencia a dizer que tudo isso, e a faha de Bertha. Mas
eu Ihes rogaria suspender por um instante 0 pensamento dessa tese - por
que sera que, a gravidez de Bertha, nos nao considerariamos, segundo minha formula 0 desejo do homem, Ii 0 desejo do Dutro, mais como a manifesta~ao do desejo de Breuer? Por que sera que voces nao chegariam a pen.
sar que era Breuer que. tinha um desejo de filho? Eu Ihes darei um come~o
de prova, e que Breuer, partindo para a Italia com sua mulher, se apressa
em lhe fazer um filho, como lembra Jones a seu interlocutor - um filho
que, por ter nascido nessas condi~oes, diz esse Gaules impertubavel, vem,
no momenta em que Jones fala dele, de se suicidar.
, Deixemos de lado 0 que podemos pensar: com efeito, de um desejo
para 0 qual mesmo essa saida mio e de modo algum indiferente. Mas observemos 0 que .diz Freud a Breuer - Mas 0 que! Que neg6do Ii esse! A trans.
ferenda, Ii a espontaneidade do inconsdente dessa Bertha. Niio Ii 0 teu
o Ii te~ desejo - eu nao sei se eles se tratavafu por tu, mas·e possivel ~
eo desejo do Outro. Com 0 que considero qu~ Freud trata Breuer como
um histerico, po is ele lhe diz - Teu desejo, Ii 0 desejo do Outro. Coisa curiosa, ele nao 0 desculpabiliza, mas seguramente 0 desangustia - aqueles
que sabem a diferen~a que fa~o entre estes dois nfveis podem tirar dai uma
indica~ao.

n:r

Isto nos introduz a questao do que 0 desejo de Freud decidiu, ao
~e~viar toda a apreensao da transferencia nesse sentido que agora chega ao
ultImo termo do seu absurdo, a ponto de um analista poder dizer que toda
a teoria da transferencia e apenas uma defesa do analista.
Fa90 bascular esse termo extremo. Mostro exatamente sua outra face, dizendo·lhe que e 0 desejo do analista. E preciso seguir~me. Tudo isto
nao e feito simplesmente para virar as coisas de ponta-cabe9a. Com esta
chave, leiam uma revista geral sobre a questao da transferencia - como yo.
ces podem encontra-la na pena de qUalquer urn, alguem que pode escrever
urn Que sais-je? sobre a psicamilise, po de tambem Ihes fazer uma revista geral da transferencia. l.eiam, pois, essa revista geral da transferencia, que eu
designo aqui 0 bastante, e se orientem voces sobre essa visada.
A contribui~ao que cada urn traz a mola da transferencia, nao e,
afora Freud, algo em que seu desejo e perfeitamente legivel? Eu Ihes farei a

analise de Abraham simplesmente a partir de sua teoria dos objetos parciais. Nao ha apenas 0 que, no caso, 0 analista entende fazer de seu paciente. Ha tambem 0 que 0 analista entende que seu paciente fa~a dele.
Abraham, digamos, queria ser uma mae comuleta.
E depois, eu poderia tambem me divertir com pontuar as margens da
teoria de Ferenczi com uma can9ao celebre de Georgius - Eu sou fi/ho-pai.
Niinberg tern tambem suas inten90es e, em seu artigo verdadeiramente notavel sobre Amor e Transferencia, ele se mostra em posi9ao de arbitro
das potencias de vida e de morte, no que mio se pode deixar de ver a aspira9ao a uma posi~ao divina.
Tudo i8tO s6 pode participar de uma especie de divertimento. Mas e
no curso de uma tal hist6ria que se pode isolar fun~oes como as que eu
quis aqui reproduzir no quadro.
Para conjugar 0 esquema da nassa com os que fiz por ocasiao de
uma resposta a uma teoria psicologizante da personalidade psicanalitica,
basta que voces fa9am, do obturador de que Ihes falei, urn obturador de
aparelho fotografico, s6 que seria urn espelho. E nesse pequeno espelho
que vem obturar 0 que estli do outro lado, que 0 sujeitove perfilar-se 0
jogo gra9as ao que ele pode - segundo a ilusao do que se obtem na experiencia do buque invertido, quer dizer, uma irnagem real - acomodar sua
pr6pria imagem em tocno do que aparece, 0 a rninusculo. E na soma dessas
acomoda90es de imagens que 0 sujeito deve achar a oportunidade de uma
integra9ao essencial. Que sabemos nos de tudo isto? - se nao que ao
belgrado das flutua90es na hist6ria da analise, do engajamento do desejo de
cada analista, chegamos a acrescentar tal detalhezinho, tal observa9ao de
complemento, tal adi9ao ou refinamento de incidencia, que nos permite
qualificara presen9a, no nivel do desejo, de cada urn dos analistas. Foi ai
que Freud largou esse banda, como ele diz, que 0 segue.
A!em do mais, as pessoas que seguiam 0 Cristo nao eram reluzentes.
Freud nao era 0 Cristo, mas ele era algo como Viridiana. Aqueles que se
fotografam, Uio ironicamente, nesse mme, com urn aparelhinho, me evocam as vezes, invencivelmente, 0 grupo, igualmente fotografado numerosas
vezes, daqueles que foram de Freud os ap6stolos e epigonos. E isto dirninui-los? Nao mais do que os ap6stolos. E justamente nesse nivel que eles
podiamtrazer 0 melhor testemunho. E de uma certa ingenuidade, de uma
certa pobreza, de uma certa inocencia que foi 0 que 0 que eles mais nos
ensinaram. E verdade que em tocno de Socrates a assistencia era bem mais
reluzente, e que eia nao nos ensina menos sobre 1 transferencia - aqueIes que se Iembr~m de meu seminario sobre esse tema podem dar testemu000 disto.

E ai que retomarei meu passo, da pr6xima vez, tentando articular
para voces a pregnancia da fun9ao do desejo do ~nalista.

, l.A. MILLER: - Coloca-se a questiio da relariio espec/fica desses dois
discursos, 0 discurso cient/fico e 0 discurso do Outro, ou seja, 0 inconsciente. Ii diferenra dos discursos que precedem seu surgimento, a ciencia
niio se funda na combinatoria inconsciente. Ela se instaura por estabelecer
com 0 inconsciente uma relariio de niio-relariio. Ela e desconectada. 0 inconsciente niio desaparece dela, contudo, e suas incidencias continuam
ali a se fazer sentir. Talvez refletir a cientificidade da analise, que 0 senhor
postula, conduziria a eserever uma nova hist6ria do pensamento cient/fico.
Gostaria de saber 0 que 0 senhor diz disto.
Voce ve desenhar-se urn questionamento duplo. Se podemos engatar
a psicamilise no trem da ciencia moderna, malgrado a incidencia essencial,
e em devir, do desejo do analista, estamos no direito de colocar a questao
do desejo que ha por tras da ciencia moderna. Ha certamente desconexao
do discurso cientifico em rela9ao as condi90es do discurso do inCORsciente. Vemos isto na teoria dos conjuntos. Num tempo em que a combinat6ria e engatada na captura da sexualidade, a teoria dos conjuntos mio pode
vir a luz. Como essa conexao e possivel? E ao nivel de urn desejo que podemos dar a resposta.

Terminei minha ultima palestra apontando 0 lugar aonde os havia
levado pela esquematiza9ao topol6gica de uma certa partilha, e de urn perimetro involuindo sobre si mesmo que e 0 que constitui 0 que chamamos
ordinariamente, de maneira impr6pria, a situa9ao analitica.
Essa topologia visa faze-Ios conceber onde fica 0 ponto de disjun9ao
e de conjun9ao, de uniaoe de fronteira, que s6 pode ser ocupado pelo desejo do analista.
Para ir mais longe, para lhes mostrar como essa referencia9ao e necessitada por todas as voltas, de conceito e de pratica, que nos pp.rmitem
acumular uma longa experiencia de analise e de seus enunciadbs doutrinais, eu preciso - destinado aqueles que l1ao puderam seguir, por raz6es
simplesmente de fato, meus semimirios anteriores - colocar a frente 0
quarto conceito quelhes anunciei como essencial a experiencia analitica
- 0

da pulsao.

Esta introdu91Io - para empregar 0 termo de Freud, EinjUhrung s6 a podemos fazer seguin do Freud, tanto que essa n09ao em Freud e absolutamente nova.
o termo Trieb tern certamente uma longa hist6ria, nao somente na

psicologia, mas na propria fisica e, seguramente, nao e por puro acaso que
Freud escolheu este termo. Mas ele deu ao Trieb urn empregotao especificado, e 0 Trieb esta de tal modo integrado na propria pratica analitica
que seu passado e verdadeiramente ocultado. Do mesmo modo 0 passado
do termo inconsciente pesa sobre 0 usa do termo inconsciente na teoria
analitica ~ do mesmo modo, para 0 que e do Trieb, cada urn 0 emprega
como designayaO de uma especie de dado radical de nossa experiencia.
Chega-se mesmo as vezes a invoca-lo contra a doutrina que e a rninha
concernente ao inconsciente, designando-se nela uma intelectualizayao se soubes~em 0 que eu penso sobre a inteligencia, certamente se poderia
voltar atr~s com esse reproche - e nao sei que negligencia daquilo que
todo anahsta conhece por experiencia, isto e, 0 pulsional. De fato encontramos, na experiencia, algo que tern carater de irreprimivel mesmo atraves
?as re~ress6es ~ ali,as, se ai deve haver repressao e que existe alem algo que
ImpulslOna. ]Sao ha nenhuma necessidade de ir muito longe numa analise
de adulto, basta ser alguem que pratica com crianc;:aspara conhecer esse
ele~ento que constitui 0 peso c1inico de cada urn dos casos que temos que
mampular e que se chama pulsao. Parece entao haver aqui referencia a urn
dado ultimo, ao arcaico, ao primordial. Tal recurso, ao qual meu ensino
o~ ~onvida, para compreender 0 inconsciente, a renunciar, parece aqui inevitavel.
Ora, 0 de que se trata, no que concerne a pulsao, sera do registro do
organico? Sera que e assim que e preciso interpretar 0 que diz Freud num
texto que fa~ p~.rte de Jenseits des Lustprinzips - que a pulsao, 0 Trieb,
repr~senta ~l~ Ausse~ung der Tragheit, alguma manifestac;:ao de inercia
n~ VIda orgamca? Sera uma noc;:ao,simples, que se completaria pel a referenCIaa urn arrimo dessa inercia que seria a fixayao, a,Fixierung?
Nao s6 eu nao penso assim, mas penso que urn exame serio da elaborac;:aoque Freud da da nOyao de pulsao vai contra isto.
,
A pulsaonao e 0 impulso. 0 Trieb nao e 0 Drang, ainda que s6 pela
raza~ se,guinte. Num arti~o escrito'em 1915 - quer dizer, urn ana depois
de Emfuhrung zum Narzlssmus, voces ja verao a importancia desse lembrete
- que se intitula Trieb und Triebschicksale - e preciso evitar traduzir
por avatar, se fosse Triebwandlungen seria avatar, Schicksal e aventura
vicissitude - nesse artigo entao, Frf\lld diz que e import ante distingui;
quatro termos na pulsao. Ponhamos oDrang primeiro, 0 impulso. A QuelIe, a fonte. 0 Objekt,o objeto. 0 Ziel, 0 alvo. Certo que podemos, lendo
essa enumerac;:ao, acha-la muito natural: Meu proposito e lhes provar que
todo 0 texto e feito para nos mostrar que nao e tao natural assim.

E essencial, primeiro; lembrarque Freud mesmo nos diz, no comec;:o
desse artigo, que a pulsao e urn Grundbegriff, urn conceito fun~amental.
Ele acrescenta, no que se mostra -born epistem6logo, que, a partIr do momento em que, ele Freud, introduz a pulsao na ciencia, de duas coisas uma
_ ou este conceito sera guardado, ou sera rejeitado. Sera guardado se funcionar, dir-se-ia hoje em dia - eu diria, se ele trac;:ar sua via no real qu~ ~e
trata de demarcar. E 0 caso de todos os outros Grundbegriffe no domimo
cientifico.
Vemos ai desenhar-se 0 que sao, no espirito de Freud, os conceitos
fundamentais da fisica. Seus mestres em fisiologia sao aqueles que porcuram levar a realizac;:ao, por exemplo, a integrayaO da fisiologia aos conceitos fundamentais da fisica moderna, e especialmente aos da energetica.
No curso da hist6ria, como a nOyaO de energia, tal cbmo a de forya, nao
conheceram retomadas de sua tematica sobre uma realidade cada vez
mais englobada!
E istomesmo que Freud preve. 0 progresso do conhecimento, diz
ele, niio suporta nenhuma Starrheit, nenhuma fascina~iio das defini~i5es..
Ele diz em algum lugar alhures que a pulsao faz parte de nossos rnitos.
Afastarei, de minha parte, esse termo de mito - alias, nesse mesmo t~xto,
no primeiro paragrafo, Freud emprega 0 termo Konvention, convenyao,
que esta mais perto do que setrata, e que chamarei com urn termo b~nthamiano que fiz notar aqueles que me seguem, uma ficc;:ao.Termo, digo de
passagem, inteiramente preferivel ao de modelo, de que muito se abusou.
Em todo caso, 0 modelo nao e jamais urn Grundbegriff, pois, num certo
campo, varios modelos podem funcionar correlativamente. 0 mesmo nao
acontece com urn Grundbegriff, com u~ conceito fundamental, nem com
uma ficc;:aofundamental.

Perguntamo-nos agora 0 que aparece' primeiro quando olhamos de
mais perto os quatro termos enunciados por Freud, no que concerne a
pulsao. Digamos que esses quatro termos so podem aparecer disjuntos.
o impulso, primeiro, vai ser identificadoa uma pura e simples tenden cia a descarga. Esta tendencia e 0 que se produz pelo fato de urn estimulo, a sal?er, a transmissao da parte adrnitida, ao nivel do estimulo, do
suplemento de energia, a famosa quantidade Qn do Entwurf· So que
Freud nos faz, sobre isso, e desaida, uma observayao que vai muito longe.
Sem duvida, aqui tamMm, hi estimulayao, excitaY,ao, para empregar 0
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simplesmente. Essa momentane Stosskra[t nao e talvez de ser tomada inteiramente no senti do de fator, mas no senti do de momento em cinematica.
Creio que essa Stosskraft, for9a de choque, nao e outra coisa senao uma referencia a for9a viva, a energia cinetica. Na pulsao, nao se trata de modo
algum de energia cinetica, nao se trata de algo que vai se regrar pelo movimento. A descarga em causa e de natureza completamente diferente, e se
coloca num plano completamente diferente.
A constancia do impulso proibe qualquer assimila9ao da pulsao a
uma fu 9
biol6gica, a qual tern sempre urn ritmo. A primeira coisa que
n ao
diz Freud da pulsao e, se posso me exprimir assim, que ela nao tern dia
nem noite, nao tern primavera nem outono, que ela nao tern subida nem
descida. E uma for9a constante. Seria preciso levar em conta igualmente
os textos e a experiencia.

Na outra ponta da cadeia, Freud faz referencia a isto, que ele escreve, tambem aqui, com todas as letras, mas com urn par de aspas - a Be[riedigund, a satisfa9ao. 0 que quer dizer isto, a satisfac;ao da pulsao? Voces vao me dizer _ Bem,
muito simples, a satis[a9iio da pulsiio chegar
ao seu Ziel, a seu alvo. A fera sai de sua cova querens quem devoret, e
quando ela encontrou 0 que ela tern para morder, ela esta satisfeita, ela
digere. 0 fato mesmo de que uma semelhante imagem possa ser evocada
mostra muito bem que ela e deixada em ressonancia harmonica com a

e

e

mitologia, falando propriamente, da pulsao.
Ra uma coisa que objeta a isto imediatamente - e bastante notavel
que ninguem a destacoU, desde os tempos em que ela al esta a noS propor
urn enigma, que, a maneira de todos os enigmas de Freud, foi sustentada
como uma aposta ate 0 fim de sua vida, sem que Freud tenha se dignado
es
explicar-se mais _ ele deixava provavelmente 0 trabalho para aquel que
teriam podido faze-Io. Com efeito, voces se lembram de que a terceira das
quatro vicissitudes fundamentais da pulsao que Freud coloca de comec;o
_ e curioso que haja quatro vicissitudes como h3. quatro elementos da
pulsao _ e a sublimac;ao, muito bem!, nesse artigo, de mil retomadas,
Freud nos diz que a sublimac;ao e tambem satisfac;ao da pulsao, sendo que
ela e zielgehemmt, inibida quanto a seu alvo - sendo que ela n3:o 0 atinge.
A sublimac;ao nao e menos a satisfac;ao da pulsao, e isto sem recalcamento.
Em outros termos _ por enquanto, eu nao estou trepando, eu Ihes
falo, muito bem!, eu posso ter a mesma satisfac;ao que teria se eu estivesse tre-
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plesmente sugerir-lhes que a melhor maneira de abordar essas nOyoes nao
e toma-Ias pela negayao. Este metodo nos levaria aqui 11 questao sobre 0
possivel, e 0 impossivel nao e foryosamente 0 contrmo do possivel, ou
bem ainda, porque 0 oposto do possivel e seguramente 0 real, seremos
levados a definir 0 real como 0 impossivel.
Nao vejo ai, quanta a rnim, obstaculo, e isto tanto menos quanto,
em Freud, e desta forma que aparece 0 real, a saber, 0 obstaculo ao prine{pia do prazer. 0 real e 0 choque, e 0 fato de que isso nao se arranja imediatamente, como quer a mao que se estende para os objetos exteriores. Mas
pen so que trata-se ai de uma concep9ao inteiramente ilus6ria e reduzida do
pensamento de Freud sobre este ponto. 0 real se distingue, como eu disse
da Ultima vez, por sua separayao do campo do principio do prazer, por
sua dessexualizayao, pelo fato de que sua econornia, em seguida, admite
algo de novo, que e justamente 0 impossivel.
Mas o' impossivel esta presente tambem no outro campo, como essencial. 0 principio do prazer se caracteriza mesmo por isso que 0 impossivel esta ali tao presente que ele jamais e reconhecido como tal. A ideia
de que a funyao do principio do prazer e de se satisfazer pela alucmayao
esta ai para ilustrar isto - e apenas uma ilustrayao. A pulsao apreendendo
seu objeto, aprende de algum modo que nao e justamente por ai que ela
se satisfaz. Pois se se distingue, no comeyo da diaIetica da pulsao, 0 Not e
o Bedurfnis, a necessidade e a exigencia'pulsional - e justamente porque
nenhum objeto de nenhumNot, necessidade, pode satisfazer a pulsao.
Mesmo que voces ingurgitem a boca - essa boca que se abre no registro da pulsao - nao e pelo alimento que ela se satisfaz, e como se diz,
pelo prazer da boca. E mesmo por isso que, na experiencia analitica, a pulsao oral se encontra, em Ultimo termo, numa situayao em que ela nao faz
outra coisa senao encomendar 0 menu. Isto se faz, sem duvida, com a boca
que esta no principio da satisfayl10 - 0 que vai 11 boca retoma a boca, e se
esgota nesse prazer que venho de chamar, para me refenr a termos em use,
prazer da boca.

E isto que nos diz Freud. Peguem 0 texto - Para 0 que e do obieto
da pulsao, que bem se saiba que ele nao tem, falando propriamente, nenhuma importdncia. Ele totalmente indiferente. Nao se deve jamais ler Freud
sem ter as orelhas levantadas. Quando se Ie coisas como essas, isso deve do
mesmo modo faze-Ias mexerem urn pouco.
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o objeto da pulsao, como e precise concebe-Io, para que se possa
dizerque, na pulsao, qualquer que ela seja, ele e indiferente? Para a pulsao
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cuja astucia e alias de nos fazer notar que nao e foryosamente apropriada.
Nao e desse tipo de montagem que falo.
A moniagem da pulslIo e uma montagem que, de saida, se apresenta
como nao tendo nem pe nem cabeya - no sentido em que se fala de montagem numa colagem surrealista. Se aproximarmos os paradoxos que vimos
de defmir no nivel do Drang ao do objeto, ao do fim da pulsao, creio que
a imagem que nos vem mostraria a marcha de urn dinamo acoplado na tomada de gas, de onde sai uma pena de pavao que vem fazer c6cegas no
ventre de uma bela mulher que Ia esta incluida para a beleza da coisa.
A coisa comeya alias a se tomar interessante pelo seguinte, que a pulsao
define, segundo Freud, todas as formas pelas quais se pode inverter urn
tal mecanismo. Isto nlIo quer dizer que se reverte 0 dinamo - desenroIam-se seus fios, sac eles que se tomam a pena de pavlIo, a tomada do
g~spassa pela boca da mOya e pelo meio sai urn sobre de ave.
Ai esta 0 que ele mostra como exemplo desenvolvido. Leiam esse
texto de Freud daqui ate a pr6xima vez, voces verao la a todo instante 0
salto, sem transiyao, das mais homogeneas imagens de umas para as outras.
Tudo isso passa apenas por referencias gramaticais, das quais sera facilitado
para voces, da proxima vez, sacar 0 artificio.
Com efeito, como podemos nos dizer pura e simplesmente, como vai
faze-Io Freud, que a exibiyao e 0 contrlirio do voyeurismo, ou que 0 masoquismo e 0 contrmo do sadismo? Ele adianta isto por raz6es puramente
gramaticais, de inversao do sujeito e do objeto, como se 0 objeto e 0 sujeito gramatical fossem funyoes reais. E facil demonstrar que nlIo e nada
disso, e basta reportar-se a nossa estrutura. da linguagem para que essa dedUyao se tome impossive!. Mas, 0 que, em tome desse jogo, ele nos faz alcanyar no que conceme a essencia da pulsao e 0 que, da proxima vez, eu
defInirei para voces como 0 trayado do ato.

Dr. GREEN: - Hd um ponto que 0 senhor levantou que parece, sem .
ditvida, inteiramente capital. E 0 fato de que as quatro qualidades que
especi[icam a pulsiio devem ser concebidas como elementos descontinuos.
A questiio que coloco conceme ao elemento de impulso que 0 senhor colocou um pouquinho de !ado no curso de sua exposifiiO de hoje, porque,
creio, ele the parecia um dos caminhos mais curtos para nos desencami. nhar. Mas, se como mostra 0 senhor, a pulsiio [inalmente votada combinatoria pelo fato da descoritinuidade, coloca-se 0 problema da contradi-
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fao inerente
energia do sistema, que ¢ concebido como uma forfa ao
mesmo tempo constante e como sujeita
variafao. it esta questao que eu
gostaria que 0 senhor precisasse se puder, na m~dida em que ela faz intervir
um ponto de vista que permanece para mim muito importante, e que percebo mal em seu ensino, a saber, 0 ponto de vista economico.
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Sim, nos iremos a isso, e voces venIo por qual vies. E alias facil de
preyer se voces lerem meu artigo. Ha uma referencia que po de nos por no
caminho, e a qual eu nao quis fazer alusao, ou bem porque nao tive tempo,
ou bem porque isso se elimina sozinho - 0 mais freqiientemente, eu trayO
aqui uma via no contato mesmo da audiencia de voces. E uma referencia a
urn certo capitulo da energetica.
Num sistema limite, ha uma certa maneira de inscrever cada ponto
definido, como caracterizado quanto a energia potencial em relayao aos
pontos vizinhos - fala-se de notayao ou cotayao escalar. Dai, pode-se definir cada ponto por uma certa derivada - voces sabem que em calculo infinitesimal e uma maneira de co tar as variayoes infinitamente pequenas. Havera, entao, para cada ponto, uma derivada em relayao a vertente imediatamente vizinha, e essa derivada sera notada para cada ponto do campo. Essa
derivada pode inscrever-se em forma de vetor, e 0 conjunto dos vetores,
podemos compo-Io. Ha entao uma lei que parece curiosa na primeira abordagem, mas que e seguramente tida por fundamental _ aquilo que, de
urn tal vetor - 0 qual realiza a composiyao de~sas derivadas conotadas de
cada ponto do campo do ponto de vista da energia potencial _ aquilo que,
entao, de urn tal vetor, perpassa uma certa superficie _ que nao e outra
coisa senao aquilo que, para mim, chamarei de hiancia, pelo que e definida
por uma estrutura de borda - e para uma mesma superficie, uma constante. As variayoes do sistema sendo 0 que elas podem ser, 0 que se encontra
no entanto no nivel da integrayao de potencial, 0 que chamamos de fluxo,
e portanto constante.
Trata-se entao, para nos, no Drang da pulsao, de algo que e, e que so
e, conotavel na relayao a Quelle, na medida em que a Quelle inscreve na
economia da pulsao essa estrutura de borda.
As variayoes fisiologicas, as variayoes profundas, as que se inscrevem
na totalidade do organismo, estao submetidas a todos os ritmos, senao as
des~argas mesmas que se podem produzir na ocasiao da pulsao. Contrariamente, 0 que ca!acteaza 0 Drang, 0 impulso da pulsao, e a constancia mantida, que e, para tomar uma imagem que vale 0 que vale na medida de uma
abertura, ate certo ponto individualizada, variavel. Quer dizer, as pessoas
tern maior ou menor goela. Conviria mesmo as vezes levar isto em conta,

na seleyao dos analistas. Mas, enfim, isso e coisa de que teremos que nos
cupar numa qutra referencia.
_
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D MATHIS: - Uma questao a respeito da estrutura de ~orda. Qu~ne tr~ta da boca e da margem anal, sera que 0 senhor localzza a erotlzad~ s
duas extremidades? Onde coloca 0 senhor 0 que se pod~ passar no
f~O nas
ivel astrico, no [ungar, no vomito, no mvel da tra:':e~1~:~a:;:g~;· ;~: de p~ofundamente diferente disso que 0 senhor articula ao nivel dos ldbios?
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Limitei-me as duas bordas que estao interessadas no trato ..Eu teria
tambem lhes dizer que a borda remelenta de .nossas paIp.el)r~s,
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. Certo que outras zonas que nao essas zonas er6genas estao in teressadas na economia do desejo. Mas observem bem 0 que se passa de c~da vez
que elas surgem. Nao tomei por acaso a fun~ao do desgosto. Ha verda deiramente duas grandes vertentes do desejo tal como ele pode surgir na queda
da se~ualiza~ao - de uma parte, 0 desgosto engendrado pela redu~ao 'do
parcelTo sexual a uma fun~ao de reali~ade, qualquer que ela seja, de outra
?art~ 0, qu: ch~mei, a prop6sito da fun~ao esc6pica, a invidia, a inveja. A
1I1veJae COisa dlferente da pulsao esc6pica, e 0 desgosto coisa diferente da
pulsao oral.

Die ganze Sexualstrebung
Toda pulsiio e parcial.
A pulsiio, 0 sexo e a morte.
Os pretensos estdgios.
A Schaulust
Sado-Masoquismo.

Quando leio no Psychoanalytic Quarterly urn artigo como 0 do Senhor Eduardo Glover; intitulado Freudian or Neo-Freudian, e inteiramente
dirigido contra as constru~6es do Senhor Alexander, sinto ali urn s6rdido
odor de fechamento, ao ver rebatida, em nome de criterios desusados, uma
const~u~lIo com a do Senhor Alexander ..Meu Deus, eu nero hesitei em ataca-lo da maneira mais formal, ha ja quato~ze anos, no congresso de Psiquiatria de 1950, mas enfim, e uma constru~ao de'homem de grande talento, e
quando vejo em que nivel essa constru~lIo e .discutida, eu me fa~o essa justi9a de que atraves de todos os avatares que meu discurso encontra, aqui
mesmo e alhures seguramente, pode-se dizer que esse discurso faz obstacu10 a que a experiencia da analise lhes seja transmitida de maneira absolutamente cretinizante.
Retorno, a partir dai, meu discurso sobre a puislio. Fuilevado a
aborda-Io ap6s ter colocado que a transferencia e aquilo que manifesta na
experiencia a atualiza9a033 da realidade do inconsciente, no que ela e sexualidade. Encontro-me parado no que comporta essa afirma9ao mesma.
Se estamos certos' de que a sexualidade Ilsta piesente em a9ao na
transferencia, e na medida em que em certos momentos ela se manifesta
a descoberto em forma de amor. E disso que se trata. Sera que 0 amor representa 0 vertice, 0 momenta acabado, 0 fato indiscutivel que nos presentifica a sexualidade no hic et nunc da transferencia?

Aisto objeta, da maneira mais clara, 0 texto de Freud, nao certamente isolado, mas central, que tern por objeto as pulsoes e suas vicissitudes.
E este texto que eomecei a abordar da ultima vez, tentando faze-lo3
sentir em que forma problematica, borbulhante de questoes, se apresenta
a introdu~ao da pulsao. Espero que uma parte importante de meu audit6rio teni podido, no intervalo, reportar-se a esse texto, que se tratem de
pessoas capazes de ler alemao, 0 que me parece eminentemente desejavel,
ou, em falta de melhor, que elas tenham podido le-lo, sempre mais ou menos impropriamente traduzido, nas duas outras linguas de cultura, 0 ingles
ou 0 frances - dou seguramente a pior nota a tradu~ao francesa, sem me
demorar de outro modo a apontar as verdadeiras falsifica~oes que nela
abundam.
Mesmo a uma primeira leitura, voces terao podido aperceber-se de
que esse artigo e inteiramente dividido em duas vertentes - primeiramente,
a desmontagem da pulsao - em segundo lugar, 0 exame de das Lieben, 0
ato de amor. Vamos abordar este segundo ponto.

Esta expressamente formulado por Freud que 0 amor nao poderia
de modo algurn ser considerado como representante do que Freud pOe em
questao com 0 termo de die ganze sexual Strebung, quer dizer, a tendencia, as formas, a convergencia do esfor~o sexual, no que ele terrnina em
Ganze, num todo apreensivel que resumiria sua essencia e sua fun~o.
Kommt aber auf damit nicht zuher, niio funciona de modo algum
assim, exclama ele no momento de responder a essa sugestao ambiente.
N6s a tomamos nisso, n6s outros analistas, por toda especie de f6rmulas
que sao tantos enganos. Todo 0 artigo ai esta feito para nos mostrar que
em rela~ao a fmalidade biol6gica da sexualidade, isto e, a reprodu~o, as
pulsOes, tais como elas se apresentam no processo da realidade psiquica,
sao pulsoes parciais.
.
As pulsoes, em sua estrutura, na tensao que elas estabelecem, estao
ligadas a urn fator econ6rnico. Este fator econ6rnieo depende das condi~es nas quais se exerce a fun~ao do principio do prazer urn nivel que retomaremos, quando chegar 0 momento, como 0 termo Real-Ich. Digamos
logo que podemos conceber 0 Real-Ich como 0 sistema nervoso central, no
que ele funciona, n[o como urn sistema de rela~o, mas como urn sistema
destinado a garantir uma certa homeostase das tensOes intemas.

E em rwo da realidade do sistema homeostatico que a sexualldade
s6 entra em jogo em forma de pulsoes parciais. A pulsao e precisamente
essa montagem pela qual a sexualldade participa da vida psiquica, de uma
maneira que se deve conformar com a estrutura de hiancia que e a do
inconsciente.
Coloquemo-nos nos dois eXtremos da experiencia analitica. 0 recalcado primordial e urn significante, e 0 que se edifica por cima para constituir 0 sintoma, podemos eonsideni-Io como um andaime de significantes.
Recalcado e sintoma sao homogeneos, e redutiveis a fun~oes de significantes. Sua estrutura, embora ela se edifique por sucessao como todo edificio,
e contudo, no fun, inscritivel em termos sincr6nicos.
Na outra extremidade, hli a interpreta~o. A interpreta~ao conceme
a esse fator de uma estrutura temporal especial que tentei defmir pela
metonirnia. A interpreta~ao, em seu termo, aponta 0 desejo, ao qual, em
outro sentido, ela e identica. 0 desejo e, em suma, a pr6pria interpreta~ao.
No intervalo, a sexualidade. Se a sexualidade, em forma de pulsoes
parciais, nao se tivesse manifestado como dorninando toda a econornia desse intervalo, nossa experiencia se reduziria a uma mantica a qual 0 termo
de energia poderia entao convir, mas onde faltaria 0 que constitui ali a
presen~a, 0 Dasein, da sexualldade.
A legibilidade do sexo na interpreta~o do mecanismo inconsciente e
sempre retroativa. Ela seria apenas da natureza da interpreta~ao se, a cada
instante da hist6ria, nao pudessemos estar seguros de que as pulsoes
parciais intervieram eficazmente em tempo e lugar. E isto, nao, como se
pade crer no eome~o da experiencia analitica, em forma ernitica. Que a
sexualidade infantil nao e urn bloeo de gelo errante arrancado do grande
banco da sexualidade do adulto, intervindo eomo sedu~ao sobre um sujeito
imaturo - isto se verificou logo em seguida na amilise e com uma pregmincia com a qual, depois, se pode ficar surpreso.
Desde os Tres Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, Freud p6de colocar a sexualidade como essencialmente polimorfa, aberrante. 0 encanto
de uma pretensa inocencia infantil foi rompido. Essa sexualidade, por se
impor tao eedo, eu quase diria cedo demais, nos fez p~ssar depressa demais pelo exame do que ela representa em sua essencia. E, a saber, que em
rela~ao a instancia da sexualidade, todos os sujeitos estao em igualdade,
desde a erian~a ate 0 adulto - que eles s6 tem a ver com aquilo que, da sexualidade, passa para as redes da constitui~o subjetiva, para as redes do
~ignificante - que a sexualidade s6 se realiza pela opera~ao das pulsoes, no
que elas slio pulsoes parciais, parciais em rela~ao a fmalidade biol6gioa da
sexualidade.

. A integra~ao da sexualidade a dialetica do desejo passa pelo jogo daquilo que, n? cor~o, merecera que designernos como 0 termo de aparelho - se voces qUlserem mesmo entender com isso aquilo com que em rela~ao a sexualidade, 0 corpo pode aparelhar-se, a se distinguir daqullo com
que os corpos se podern ernparelhar. .
_ Se tudo e embrulhado na discussao das pulsoes sexuais e porque nao
se v~ que a pulsao sem duvida que representa, mas apenas representa, e
parclalmente, a curva da termina¢o da sexualidade no ser vivo. Como espantar-se que seu Ultimo termo seja a morte? Pois que a presen~a do sexo
esta ligada a morte.
Fa~o hoje reproduzir no quadro urn fragmento de Heraclito, recolhido na obra monumental em que Diels ajuntou 0 que nos resta esparso da
epoca pre-socratica. Bios, escreve ele, e isto nos emerge como de suas Ii~oes de sabedoria, das quais se po de dizer que, antes de qualquer circuito
de elabora~ao cientifica, elas vao ao ponto, e diretamente, ao area dado'
a nome da vida - Bios, 0 acento e na pdmeira suaba - e sua obra, a
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quismo. Quando ele falar dessas duas pulsoes, e mais especialmente do
masoquismo, el$l se ateni a bem marcar que nao M dois termos nessas
pulsoes, mas tres. E preciso bem distinguir a volta em circuito de uma pulsao do que aparece ~ mas tambem par nao apareeer, - nUll) terceiro tempo. Isto e, 0 aparecimento de ein neues Subjekt que e preciso entender assim _ nao que ali ja houvesse urn, a saber, 0 sujeito da pulsao, mas que e
novo .ver aparecer urn sujeito. Esse sujeito, que e propri~ente
0 outro, aparece no que a pulsao pade fechar seu curso circular. E somente com sua
apari~ao no nivel do outro que pode ser realizado 0 que e da fun~ao da
pulsao.
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o que a pulsap integra de saida em toda a sua existencia e uma diaIetica do arco, diria mesmo do arco e da flecha. Por ai, podem~s situar seu
lugar na economia psiquica.

Freud nos introduz agora a pulsao nurna via das mais tradicionais
fazendo uso a to do momenta dos recursos de lingua, e nao hesitando e~
se_fU~dar em algo que s6 tern pertinencia a certos sistemas lingtiisticos, as
tres VIas, atIvas, passivas, e reflexivas. Mas e apenas urn involucra. Devemos
ver que uma coisa e essa reversao signitlcante, outra coisa e isso com que
ele a veste. 0 que e fundamental, no nivel de cada pulsao, e 0 vaivem em
que ela se estrutura.
E notavel que Freud nao possa designar dois p610s senao usando dess~. algo que ~. 0 verbo. Besehauen und besehaut werden, ver e ser visto,
qualen e gequalt werden, atormentar e ser atormentado. E que, desde 0
come~o, Freud nos apresenta como assentado que parte alguma desse percurso pode ser separada de seu vaivem, de sua reversao fundamental do
carater circular do percurso da pulsao.
'
Do mesmo modo, e notavel que, para ilustrar a dimensao dessa Verkeh.rung, ele escolhesse a Sehaulust, a alegria de ver, e 0 que ele nao pode
deslgnar de outro moqo senao pela colagem de dois termos, 0 sado-inaso-
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para isto que eu quero chamar a aten<;ao de voces. Voces veem
aqui, no quadro, desenhado urn circuito pela curva dessa flecha que sobe e
torna a descer, que atravessa, Drang que ela e na origem, a superficie constituida pelo que lhes defmi da Ultima vez como a borda, que e considerada
na teoria como a fonte, a QueUe, quer dizer, a zona dita er6gena na pulsao.
A tensao e sempre urn fecho, e nao pode ser dissolidarizada de sell retorno
sobre a zona er6gena ..
..
Aqui vai se esclarecer 0 misterio do zielgehemmt, dessa forma que
. pode tomar a pulsao, por atingir sua satisfa¢o sem atingir seu alvo - no
que ele sera definido pela fun~ao biol6gica, pela rea1iza~ao do emparelhamento reprodutivo. Pois nao e esse 0 alvo da pulsao parcial. Qual e ele?

Suspendamos ainda a resposta, mas debrucemo-nos sobre esse tema
do alvo e ~obre,os dois sentidos que ele pode apresentar. Para diferencial~, esco~ n~ta-l~s aqui numa lingua em que sao particularmente expres~vos, 0 mgles.. Azm - alguem que voces encarreguem de urna missao,
ISS0n[o quer dlZer 0 que ele deve levar, isto quer dizer por qual caminho
deve passar. T~e aim, e 0 trajeto. 0 alvo tern uma outra forma, que e 0
goal. 0 goal, ISto 0[0 e tambem, no lan~amento com arco e flecha 0
. ~vo, n[o e a aye que voces abatem, e ter acertado 0 tiro e, assim, a;ingldo 0 alvo de voces.
_ Se a pulsao pode ser satisfeita sem ter atingido aquilo que em rela~ao a uma totaliza~ilo bio16gica da fun~ao, seria a satisfa~ilo'ao seu
f~ de reprodu¢o, e que elll e pulslio parcial, e que seu alvo n[o e outra
COlsasen[o esse retorno em circuito.
Esta teor~a esta presente em Freud. Ele nos diz em algum lugar
q~e 0 modele Ideal que poderia ser dado de auto-erotismo e 0 de uma
so boca que se beijaria a si mesma. - metafora luminosa, ;esplandecente mesmo, como tudo que se encontra em sua pena, e que s6 exige ser
completada ~or uma questao. Sera que, na pulsio, essa boca nilo e 0
que se podena .chamar uma boca flechada? - uma boca cosida, em que
vemos, na a_nahse,apontar ao truiximo em certos silencios, a instancia
pura da pulsao oral, fechando-se sobre sua satisfa~ao,
.
Em todo caso 0 que for~a a distinguir essa satisfa~ao do puro e
slffi?les aut.?-erotismo da zona er6gena, e esse objeto que confundimos
mUlto ~requentemente com aquilo sobre 0 que a pulsao se refecha este obJeto, que de fato e apenas a presen~a de urn cavo de urn va .
ocupavel, nos diz Freud, por nilo importa que objeto, e c~ja instanci;~
conhecemos na ~orma de objeto perdido, a minusculo. 0 objeto a minUsc~o n[o e ~ ~r~em d~ pulsao oral. Ele nao e introduzido a titulo de
:wm~nto prlffil11vo, e mtroduzido pelo fato de que nenhum alirnento
~~als satlsfara a pulsao oral, seo[o contornando-se 0 objeto eternamente
1iutante.
questli'o e agora, para n6s, saber onde esse circuito se engata e
prtrnetro, se ele esta revestido de urna caracteristica de esptr'al
d.'
ze
..
d
' quer 1r, ~ 0 Ctr~ltO a pulsio oral se continua pela anal, que seria assim 0
estaglO se.g~te. Sera que ha af 0 progresso dialetico engendrando-se
~la OpoSl¢O."Ja e levar bem longe a quest[o para pessoas que nos hablt~am, em nome de 0[0 sei que misterio do desenvolvimento a ter
a COlsapor assentada, inscrita no organismo.
'

. !'

Esta concep~ao parece sustentar-se pelo fato de que, efetivamente, para 0 qutt e da emergencia da sexualidade numa forma dita, e mesmo
a urn processo organico que temos a ver. Mas nao hli nenhu",.razao_ par~
se estender este fato a rela~ao entre as_outras pulsoes parclals."Nao ha
nenhuma rela~[o de engendramento de uma das pulsoes parciais a seguinte,
A passagem da pulslio oral a pulslio anal nlio se produz por urn processo de matura~ao, mas pela interven9ao de algo que nlio e do campo
da pulsao _ pela interven~ilo, 0 reviramento, da demanda do Outro. Se
fizermos intervir as outras pulsoes cuja serie pode ser estabelecida e cujo
numero e bastante curto, e inteiramente claro que voces ficariam bem
embara~ados para situarem em rela~ao as pulsoes que acabo de nomear,
'numa sucessao hist6rica, a Schaulust ou pulsao esc6pica, se nao 0 que eu
distinguirei a seu tempo como a pulsao invocante, e para estabelecer entre
eles a menor rela.;:aode dedu.;:aoou de genese.
Nilo ha nenhuma metamorfose natural da pulsao oral em pulsao anaL
Quaisquer que sejam as aparencias que ocasionalmente nos possam dar 0
jogo de simbolo que constitui, em outros contextos, 0 pretendido objeto
anal, isto e, as fezes, em rela~ao ao falo em sua incidencia negativa, nilo
podemos em nenhum grau - a experiencia nos demonstra isto - considerar que haja continuidade da fase anal a fase falica, que haja rela9ilo de
metamorfose naturaL
Devemos considerar a pulsao sob a rubrica da konstante Kraft que a
sustenta como uma tensao estacionaria. Notemos, ate as metaforas que
Freud nos da para exprimir essassaidas, Schub diz ele, que ele traduz imediatamente pela imagem que ela suporta em seu espirito, a de uma eje.;:ao
de lava, emissao material da deflagra.;:iloenergetica que ai se produz em
diversos tempos sucessivos, que completam, vindo urnas sobre as outras,
essa forma de trajeto de retorno. Sera que nilo vemos na metafora freudiana encarnar-se essa estrutura fundamental - algo que sai de uma borda,
que reduplica sua estrutura fechada, seguindo urn trajeto que faz retorno,
e de que nada mais assegura a consciencia senao 0 objeto, a titulo de algo
que deve ser contornado?
Esta articula~[o nos leva a fazer da manifesta¢o da pulsao, 0 modo
de urn sujeito acefalo, pois tudo af se articula em termos de tensao, e nao
tern rela';:iloao sujeito sen[o de comunidade topo16gica, Pude articular
para voces 0 inconsciente como se situando nas hiancias que a distribui~[o
dos investimentos significantes instaura no sujeito, e que se figuram no algoritmo em urn losango [0] que ponho no cora~o de qualquer rela¢o do

ineonsciente entre a realidade e 0 sujeito. Muito bern' E no
al
apareIho do eorpo e estruturado da mes
.
.
que go no
topol6gica das hi"'
..
. ma.manerra, e em razao da unidade
mento do ineonse~:~:~ em Jogo, que a pulsao tern seu papel no funciona-
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Se
Sigamos agora Freud quando ele nos fala da Schaulust ver ser visto
. ni a me sma eoisa? Como po de ser sustentavel que possa s:r aS~irn sena~
~screvendo-se em termos de significantes? Ou havera algurn outro'nu'ste'
no? Ha urn . t"
. ,
"
.
mlS enD mterramente diferente e, para introduzi-los a ele e s6
eonslderar que a Schaulust se manifesta na perversao Sublinh
'I
saD nao .
.,
0 que a pu _ d e a perversao. 0 que constitui 0 caniter enigmatico da apresentaya~, ~ Freud se prende ,p~ecis~ente a que ele quer nos dar uma estrutura
: lea .- na qual 0 sUJelto amda nao esta de modo algurn colocado. Ao
n~rarlO, 0 que define a perversao e justamente 0 modo pelo qual 0 suieit o al se coloca.
~
Aqui e preciso eonsiderar atentamente

0

texto de Freud 0

.
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:~~ste;~~e~;J:;;,u:ie
n;:~a :a~~::al~e ;~e e~;:~:~;~'
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que, mesmo se macabada, podemos saber 0
'.
0 0
senterrados Quando 0 Senh F 'h I
que querem dlZer obJetos de,
or emc e passa la por cirna fa
f;
~~~:;tigamen1e, ele recoIhe tudo, poe dentro dos bolsos e'na: v~~:~:e se:
que ni~g:~~:~c:~:~~::d~r~~m

completamente

arbitraria, de ~OdO

o t·,·q~e e que
se passa no voyeurismo? No momento do ato d
.
onde
,.
0 voyeur
la
es a 0 sUJelto, on de esta 0 objeto? Eu lhes disse, 0 sujeito nao esta
enquanto tratando-se de ver, no nivel da pulsao de vel. Ele esta hi enqu~nto que perverso, ele so se situa no atingirnento do fecho Q
t
obJeto
e0
'nh
. uan 0 ao
Ih ~ue nu . ~ topologia eserita no quadro nao pode faze-los ver
m~s es rermlte adnutrr - 0 fecho da a volta em torno dele, ele e missil'
e e com e e que, na perversao, 0 alvo e atingido.
'
- 0 obj~to aqui e oIhar - olhar que e 0 sujeito, que 0 atinge, ue faz
mosca no tIro ao alV?, Basta que eu lhes lembre 0 que disse da ~nalise
de Sartre. Se esta analIse faz surgir a instancia do olhar nG.o .(
• I
do out
.
Ih
' 4' c; no filve
~ ha ro cio 0 ar surpreende 0 sujeito que esta oIhando 0 buraco da
elhacdura. d'dque 0 outro 0 surpreende, ele, 0 sUjeito, como inteiramente
o r eseon 1 o.

. Voees pereebem ai a ambigtiidade do que se trata quando falamos da
pulsao ese6pil:a. 0 oUlar e esse objeto perdido, e repentinamente reeneontrado, na eonflagrayao da vergonha, pela introdu¢o do mitro. Ate ai, 0
que e que 0 sujeito proeura ver? 0 que ele proeura ver, saibam bem disto,
eo objeto enquanto ausencia. 0 que 0 voyeur proeura e aeha e apenas uma
sombra, uma sombra detnis da cortina. Ai ele vai fantasiar nao importa
que magia de presenya, a mais graeiosa das moeinhas, mesmo que do outro
lado haja apenas urn atleta peludo. 0 que ele proeura nao e, eomo se diz, 0
falo - mas justamente sua ausencia, donde a preeminencia de eertas
formas eomo objetos de sua pesquisa.
o que se olba e aquilo que nao se pode vel. Se, grayas Ii introduyao
do outro, it estrutura da pulsao apareee, ela so se eompleta verdadeiramente em sua forma invertida, em sua forma de retorno, que a verdadeira
pulsao ativa. No exibicionismo, 0 que e visado pelo sujeito e 0 que se realiza no outro. A visada verdadeira do desejo, e 0 outro, enquanto que foryado, para aMm de sua implicayao em cena. Nao e apenas a vitima que esta
envolvida no exibieionismo, e a vitima enquanto que referida a algum outro que a olha.
E assim que, nesse texto, temos a chave, 0 n6 do que fez tanto obstaculo a eompreensao do masoquismo. Freud articula da maneira mais firme
que, no eomeyo da pulsao sado-masoquista, ador de modo algum nao entra. Trata-se de urna He"scha!t, de urna Bewiiltigung, de urna violencia
feita a que? - a algo que tern ta~ pouco nome que Freud vem, e ao mesmo
tempo reeua, a eneontrar seu primeiro modelo, eonforme a tudo isto que
eu Ihes enuneio, nurna violencia que 0 sujeito faz, eom 0 fito de dominar
com mestria, a si mesmo.
Ele reeua. E por boas razoes. 0 asceta que se flagela 0 faz por urn
tereeiro. Ora, nao esta de modo algum ai 0 que ele quer apreender. Ele
quer apenas designar 0 retorno, a inseryao no eorpo proprio, do eomeyO e
do frrn da pulsao.
Em que momento vemos, diz Freud, introduzir-se, no pulsiio sado-masaquista, a possibilidade da dor? - a possibilidade da dor, sofrida pelo que
se tornou nesse momento, 0 sujeito da pulsao. E, nos diz ele, no momenta
em que 0 fecho se feehou, quando de um polo ao outro que houve reversao, quando 0 outro entrou emjogo, quando 0 sujeito tomou-se por termo
terminal da pulsao. Nesse momento, a dor entra em jogo enquanto que 0
sujeito a prova pelo outro. Ele se tornara, podera tornar-se, nessa dedu¢o
te6riea, um sujeito sadieo, no que 0 fecho acabado da pulsao tera feito entrar em jogo a ayao do outro. 0 de que se trata napulsao aqui se revela
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e~fim - o. ~arninho da pulsao e a unica forma de transgressao que se permIte ao sUJelto em rela~ao ao principio do prazer.
o sujeito se apercebeni de que seu desejo e apenas vao contorno da
pesca, do fisgamento do gozo do outro - tanto que, 0 outro intervindo,
ele se apercebera de que ha urn gozo mais alem do principio do prazer.
o acossamento do principio do prazer pela incidencia da puls[o
parcial, a! e~ta por on de podemos conceber que as pulsoes parciais, ambiguas, estao mstaladas no limite de uma Erhaltungstrieb, da manuten~o
de uma homeostase, de sua captura pelo rosto velado que e 0 da sexualidade.

E no q~e a pulsao testemunha do acossamento do principio do prazer que nos e testerrtunhado que, mais aMm do Real-Ich, uma outra realidade intervem, da qual veremos por que retorno e ela, em ultimo termo,
que deu a esse Real-Ich sua estrutura e sua diversifica~ao.

J.-A. MILLER: - A questiio e sobre<arelapIo da pulsiio com 0 real e sobre
as diferenras entre 0 objeto da pulsiiol 0 da fantasia, 0 do desejo. '

o objeto da pulsao deve ser situado no nivel do que chamei metaforicamente uma subjetiva~ao acefala, uma s~bjetiva~ao sem sujeito, urn
osso, uma estrutura, urn tra~ado, que representa uma face da topologia. A
outra face e a que faz com que urn sujeito, por suas relay6es com 0 significante, seja urn sujeito furado. Esses furos, bem que eles vem de alguma
parte.
Em suas primeiras construyoes, suas primeiras redes de cruzamentos
significantes que as estabilizaram, Freud visa algo que, no sujeito, e destinado a manter ao maximo 0 que chamei homeostase. Isto nao quer simplesmente dizer ultrapassagem de urn certo limiar de excitayao, mas tambem repartiyao das vias. Freud emprega mesmo metliforas que conferem
~m diiimetro a essas vias, que permit em a manutenyao, a dispersao sempre
Igual de urn certo investimento.
Em algum lugar Freud diz formalmente que ea pressao daquilo que
na sexualidade deve ser recalcado para manter 0 principio do prazer a libido - que perrnitiu c:J progresso do pr6prio aparelho mental, enquanto
tal, e por exemplo, a instaurayao, no aparelho mental, dessa possiblidade
de investimento que chamamosAufmerksamkeit,
possibilidade de aten~ao.
A deterrnina~[o do funcionamento do Real-Ich, que igualmente satisfaz ao

principio do prazer e, ao mesmo tempo, e investido sem defesa pelas sub idas da sexualidade, ai esta 0 que e responsavel por sua estrutura.
Nesse nive1, nao estamos mesmo for~ados a fazer entrar em linha de
conta nenhuma subjetiva~ao do sujeito. 0 sujeito e urn aparelho. Esse aparelho e algo de lacunar, e e n~ lacuna que 0 sujeito instaura a fun~ao de urn
certo objeto, enquanto objeto perdido. Eo estatuto do objeto a enquanto
presente na pulsao.
Na fantasia, freqiientemente 0 sujeito.e despercebido, mas ele esta
sempre la, quer seja no sonho, no devaneio, em nao importa quais formas
mais ou menos desenvolvidas. 0 sujeito se situa a si mesmo como deterrninado pela fantasia.
A fantasia e a sustenta~ao do desejo, nao e 0 objeto que e a sustenta~ao do desejo. 0 sujeito se sustenta como desejante em rela~ao
a urn conjunto significante cada vez bem mais complexo. Isto se ve bem na
forma de enredo que esse conjunto toma, onde 0 sujeito, mais ou menos
reconhe~ivel, est a em algum lugar, esquizado, dividido, habitualmente
duplo, em sua rela~ao a esse objeto que 0 mais freqiientemente nao mostra
mais seu verdadeiro rosto.
Retornarei, da proxima vez, ao que chamei estrutura da perversao.
E propriamente falando urn efeito inverso da fantasia. E 0 sujeito que se
deterrnina a si mesmo como objeto, em seu encontro com a divisao da
subjetividade.
Eu lhes mostrarei - so pude hoje parar por ai por causa da hora, e
eu 0 deploro - que 0 sujeito, assumindo esse papel de objeto, e exatamente isto que sustenta a realidade da situa~ao do que se chama de pulsao sado-masoquista, e que esta apenas num ponto - na pr6pria situa~ao masoquista. E no que 0 sujeito se faz objeto de uma vontade outra, que nao
somente se fecha mas se constitui a pulsao sado-masoquista.
So num segundo tempo, como Freud nos indica nesse texto, e que 0
desejo slidico e possivel em rela~ao a uma fantasia. 0 desejo slidico existe
numa multid[o de configura~oes, tao bem como nas neuroses, mas nao e
ainda 0 sadismo propriamente falando.
Eu lhes rogo que se reportem ao meu artigo Kant com Sade, voces
verao que 0 sadico ocupa ele proprio 0 lugar do objeto, mas sem saber disto, em beneficio de urn outro, pelo gozo do qual ele exerce sua a~ao de
perverso slidico.
Voces veem entao ai varias possibilidades da fun~ao do objeto a,
que jamais se en contra em posi~ao de visado pelo desejo. Ele e, ou presubjetivo, ou fundamento de uma identifica~ao do sujeito, ou funda-

mento de uma identifica~ao denegada pelo sujeito. Neste sentido,o sadismo e apenas a denega~ao do masoquismo. Esta f6rmula permitini esclarecer muitas coisas concementes a natureza verdadeira do sadismo.
Mas 0 objeto do desejo, no sentido comum, e, ou uma fantasia que
e na realidade a sustentariio do desejo, ou urn logro.
Sobre esse sujeito do logro, que poe ao mesmo tempo todas as questOes previas que voces avan~aram h:i pouco concementes a rela~ao do sujeito com 0 real, a analise que Freud da do amor nos permitira avan~ar.
A necessidade em que se acha Freud de se referir a rela9ao do Ich
com 0 real para introduzir a dialt~tica do amor - enquanto que, propriamente falando, 0 real neutro e 0 real dessexualizado - nao interveio no
nivel da pulsao. E isto que sera para n6s 0 mais enriquecedor, no que conceme ao que devemos conceber da fun~ao do amor - a saber, de sua estrutura fundamentalmente narcisica.
Que haja urn real, isto nao e absolutamente duvidoso. Que 0 sujeito
s6 tenha rela9ao construtiva com esse real na dependencia estreita do principio do prazer, do principio do prazer nao acossado pelo pulsao, ai esta veremos da pr6xima vez - 0 ponto de emergencia do objeto do amor.
Toda a questao e saber como esse objeto de amor pode vir a preencher
urn papel analogo ao objeto do desejo - sobre que equivocos repousa a
possibilidade para 0 objeto de se tomar objeto de desejo.
Sera que eu lhes trouxe algumas luzes com esta exposi9ao?
- Algumas luzes e algumas sombras.

XV
DO AMOR

A LIBIDO

o sujeito

e 0 Outro.
Ocampo narcisico.
A diferenfa sexual.
o eampo pulsional:
Fazer-se ... ver, ouvir, ehupar, eagar.
o mito da lamina.

Tenho hoje 0 prop6sito - isto nao quer dizer que terei 0 tempo para
faze-lo - de leva-los do amor, em cujo lirniar deixei as coisas da Ultima vez,
a libido.
Anuncio logo qual sera a ponta dessa elucida9aO dizendo-lhes - a libido nao e algo de fugaz, de fluido, ela nao se reparte, nem se acumula,
como urn magnetismo, nos centros de focaliza~ao que the oferece 0 sujeito, a libido deve ser concebida como urn 6rgao, nos dois sentidos do
termo, 6rgao-parte do organismo e 6rgao-instrumento.

A zona
er6gena

o Inconsciente
(campo do Outro)

Pe~o desculpas se, como puder.am me dizer na interven~ao da ultima
vez, se ha algumas obscuridades pelos caminhosemque
os levo. Creio que
e a caracteristica do nosso campo. Naoesque~os
de que e comum representar 0 inconscientecomo
um porao. senao como uma cavema, para evocar a de Platao. Mas nao e uma boa compara~o. 0 inconscientee bem
mais algo proximo da bexiga e, essa bexiga trata-se de fazer voces verern
que, colocando-se no seu interior uma pequena luz, ela pode servir de lanterna. Por que se espantar se a luz leva as vezes urn pouco de tempo para
acender?
No sujeito que, alternativamente, se mostra e se esconde, pela pulsa~ao do inconsciente, nao apenas apreendemos pulsoes parciais. A ganze
Sexualstrebung, representa~ao da totalidade da pulsao sexual - Freud
nos diz, ela nao esta la. Na via desse resultado eu os conduzo empos dele
e lhes afirmo que tudo que aprendi de minha experiencia convem com isto.
A todos que estao aqui nao posso pedir que concordem com isto plenamente, pois que a· alguns essa experiencia fafta, mas a presen~a de voces
aqui responde por uma certa confian~a, dada ao que chamamos - no papel
em que estou em rela~ao a voces, 0 do Outro - boa fe. Esta boa fe e sem
duvida sempre precaria, suposta - pois esta rela~ao do sujeito ao Outro,
onde, enfim, ela termina?
Que 0 sujeito como tal esta na incert~za em razao de ser dividido
pelo efeito da linguagem, e 0 que lhes ensino, eu enquanto Lacan, seguindo Os tra~os da escava~ao freudiana. Pelo efeito de fala, 0 sujeito se realiza
sempre no Outro, mas ele ai ja nao persegue mais que uma metade de si
mesmo. Ele so achara seu desejo sempre mais dividido, pulverizado, na destacavel metonimia da fala. 0 efeito de linguagem esta 0 tempo todo misturado com 0 fato, que e 0 fundo da experiencia analitica, de que 0 sujeito
so e sujeito por ser assujeitamento ao campo do Outro, 0 sujeito provem
de seu assujeitamento sincronico a esse campo do Outro. E por isso que ele
precisa sair disso, tirar-se disso, e no tirar-se disso, no fim, ele sabera qu~
o Outro real tern, tanto quanto ele, que se tirar disso, que se safar disso. E
mesmo ai que se impoe a necessidade de boa fe, fundada na certeza de que
a mesma implica~ao da dificuldade em rela~ao as vias do desejo existe
tambem no Outro.
A verdade, neste sentido, e aquilo que corre atras da verdade - e e
para la que eu corro, e onde os levo, como os caes de Acteon, atras de
mim. Quando eu tiver encontrado 0 alojamento da deusa, sem duvida me
transformarei em cervo, e voces poderao me devorar, mas temos ainda urn
pouco d~ tempo diante de nos.

Freud, entao, eu 0 representei da ultima vez como a figura de Abraao, de Isac e de Jac6? Leon Bloy, em Le Salut par les Juifs, os encarna na
forma de tres igualmente velhos que estao ai, segundo uma das formas da
voca~ao de Israel, entregando-se, em torno de nao sei que cobertura, a essa
ocupa~ao fundamental que se chama de antiquario. Eles fazem triagem. Ha
uma coisa que eles poem de urn lado, e uma outra, do outro. Freud, de urn
lado poe as pulsoes parciais, e do outro, 0 amor. Ele diz - niio e a mesma
coisa.
As pulsoes nos necessitam na ordem sexual - isso, isso vem do cora~ao. Para nossa maior surpresa, ele nos ensina que 0 amor, do outro lado,
ele vem do ventre, e 0 que e rom-rom.
Isto pode surpreender, mas nos esclarece sobre algo de fundamental
.3 experiencia analitica, e que a pulsao genital, se ela existe, nao e de modo
algum articulada como as outras pulsoes. E isto, malgrado a ambivalencia
amor-odio. Em suas premissas, e em seu proprio texto, Freud se contradiz
propriamente quando ele nos diz que a ambivalencia p()de passar por uma
das caracteristicas da reversao da Verkehrung da pulsao. Mas quando ele a
examina, ele nos diz mesmo que nao SaGde modo algum a mesma coisa,
a ambivalencia e a reversao.
Se entao a pulsao genital nao existe, ela so pode se f. .. fei~oar alhures, do outro lado e nao do lado onde ha pulsao, a esquerda no meu esquema do quadro. Voces ja veem que e a direita, no campo do Outro, que ela
tern de ir se fazer fei~oar, a pulsao genital.
Muito b(:m! Isto se ajunta justamente ao que nos ensina a experiencia analitica, isto e, que a pulsao genital esta submetida a circula~ao do
complexo de Edipo, as estruturas elementares e outras de parentesco. E
o que se designa como campo da cultura - de maneira insuficiente, porque
esse campo e suposto se fundar por urn no man's land onde a genitalidade
como tal subsistiria, ao passo que na verdade ela e dissoluta, nao ajuntada,
pois em parte alguma e apreensivel, no sujeito, a ganze Sexualstrebung.
Mas por nao estar ali em parte alguma, no entanto, ela esta ali difusa,
e e ai que esta 0 que Freud tenta, nesse artigo, fazer-nos sentir.
Tudo 0 que ele diz do amor vai acentuar que, para conceber 0 amor,
e a uma especie de estrutura diferente da da pulsao que e preciso necessariamente referir-se. Essa estrutura, ele a divide em tres niveis - nivel do
real, nivel do economico, nivel do biologico por ultimo.
As oposi~oes que ai se correspondem sao triplas. No nivel do real, e
o que interessa e 0 que e indiferente. No nivel do economico, 0 que da

prazer e 0 que da desprazer. E somente no nivel do biologico que a oposi~ao atividade-passividade se apresenta, em sua forma propria, a (mica valida
quantoll"seu senti do gramatical, a posi~ao amar-ser amado.
Somos convidados por Freud a considerar que 0 amor, em sua .essencia, so deve ser julgado como paixao sexual do gesamt Ich. Ora, gesamt Ich
e aqui em sua obra urn hapax ao qual temos que dar 0 sentido do que e
desenhado quando ele nos da conta do principio do prazer. 0 gesamt Ich
e esse campo que convidei voces a considerar como uma superficie, e uma
superficie lirnitada 0 bastante para que 0 quadro negro seja propicio a
representa-lo, e que ai tudo se possa colocar no papel. Trata-se dessa rede
que se representa com arcos, linhas ligan do pontos de concurso, cujo circu10 fechado marca 0 que ha a ser curvado de homeostase tensional, de menor
tensao, de necessaria deriva~ao, de difusao da excita~ao em mil canais de cada vez que em urn dentre eles ela pudesse Ser intensa demais.
A filtragem da estimula~ao a descarga, a1 esta 0 aparelho, a calota a destacar sobre uma esfera - em que se define de saida 0 que ele chama 0
estagio do Real-Ich. E e a isto que ele vai, em seu discurso, atribuir a qualifica~ao de autoerotisch.
Os analistas concluiram dai que - como isso devia ser situado em aIguma parte do que se chama desenvolvimento, e uma vez que a palavra de
Freud e palavra de Evangelho - 0 lactente deve ter todas as coisas ao seu
redor por indiferentes. A gente. se pergunta como e que as coisas se podem
manter num campo de observadores para os quais os artigos de fe tern, em
rela~ao a observa~ao, valor de tal modo arrasador. Pois enfim, se ha algo
de que 0 lactente nao da ideia e de se desinteressar pelo que entra em seu
campo de percep~ao.
Que haja objetos des de 0 tempo mais precoce da fase neonatal e 0
de que nao ha a menor duvida. Autoerotisch nao pode absolutamente ter
o senti do de desinteresse em rela~ao a eles. Se voces lerem Freud nesse texto, voces verao que 0 segundo tempo, 0 tempo econornico, consiste justamente nisto, que 0 segundo Ich - 0 segundo de direito, 0 segundo num
tempo logico - e 0 Lust-Ich que ele diz puri/iziert. Lust-Ich purificado,
que se instaura no campo exterior a calota na qual eu designo 0 primeiro
Real-Ich da explica~ao de Freud.
o autoerotisch consiste nisto - e 0 proprio Freud 0 sublinha - que
nao haveria surgimento dos objetos se nao houvesse objetos bons para
rnim. Ele e 0 criterio do surgimento e da reparti~ao dos objetos.
Aqui se constitui entao 0 Lust-Irh, e tambem 0 campo do Unluse, do
objeto como resto, como estranho. 0 objeto born de conhecer, e por isso

mesmo, e aque1e que se d~fine no campo do Unlust, ao passo que os objetos do cam90 do Lusf'-Ich sao amaveis. 0 hassen, com seu la~o profundo
com 0 conhecimento, e 0 outro campo.
Neste nivel, nao ha tra~o de fun~oes pulsionais, senao das que nao
sao verdadeiras puls6es, e que Freud chama em seu texto as Ichtriebe. 0
nivel do Ich e nao·pulsional, e e ai - eu lhes rogo que leiam atentamente 0
texto - que Freud funda 0 amor. Tudo que e assim definido no nivel do
Ich so toma valor sexual, so passa da Erhaltungstrieb, da conserva~ao, ao
Sexualtrieb, em fun~ao da apropria~ao de cada urn desses campos, sua
apreensao, por uma das puls6es parciais. Freud diz propriamente que Vorhangung des Wesentlichen, para tirar aqui 0 essencial, e de maneira puramente passiva, nao pulsional, que 0 sujeito registra as aiisseren Reize, 0
que vem do mundo exterior. Sua atividade so vem gegen die aiissere Reize
durch seine eigenen Triebe, suas proprias puls6es. Trata-se aqui da diversidade das puls6es parciais. E a isto que somos levados no terceiro nivel que
ele faz intervir, da atividade-passividade.
Antes de marcar suas conseqiiencias, queria simplesmente faze-Ios
notar 0 carater classico dessa concep~ao do amor, querer seu bem para si,
sera preciso sUblinhar que e exatamente 0 equivalente do que se chama, na
tradi~ao, a teoria fisica do amor,o velie bonum alicui de Sao Tomas, que
tern para nos, em razao da fun~ao do narcisismo, exatamente 0 mesmo
valor? Ha muito tempo que sublinho 0 carater capcioso desse pretenso altruismo que se satisfaz com preservar 0 bem de quem? - daquele que, precisamente, nos e necessario.

Ai est a entao aonde Freud entende assentar as bases do amor. E somente com a atividade-passividade que entra em jogo 0 que e propriamente
da rela~ao sexual.
Ora, a rela~ao atividade-passividade, cobrira ela a rela~ao sexual? Eu
lhes rogo que se refiram a tal passagem do Homem dos Lobos, por exemplo, ou a tais outras repartidas nas Cinco Psicandlises. Freud ali explica em
suma que a referencia polar atividade-passividade esta ali para denorninar,
para recobrir, para metaforizar 0 que resta de insondavel na diferen~a sexual. Jamais em parte alguma ele sustenta que, psicologicamente, a rela~ao
masculino-ferninino seja apreensivel de outro modo senao pelo representante da oposi~ao atividade-passividade. Enquanto tal, a oposi~ao masculino-feminino jamais e atingida. Isto designa bastante a importancia do que e

repetido aqui na forma de urn verba particular~ente agudo para exprirnir
o de que se trata - essa oposi~ao passividade-atlvidade escorre se moIda
se injeta. E uma arteriografia, e as rela~oes masculino-fernin~o mesma~
nao a esgotam.
Naturalmente, bem se sabe que a oposi~ao atividade-passividade
pod~ ~ar conta de muitas coisas no dominio do amor. Mas 0 que temos a
ver e ~us~amente com essa inje~ao, se posso dizer,_ de sado-masoquismo,
que nao e de modo algurn a ser tomada, quanta a reallza~ao propriamente
sexual, por moeda sonante.
Certamente, na rela~ao sexual entram emjogo todos os intervalos do
desejo: Que valor tem para ti meu desejo? Questao eterna que se poe no
dialogo dos amantes. Mas 0 pretenso valor, por exemplo do masoquismo
[eminino, como exprimem, convem coloca-lo entre os parenteses de uma
interroga~ao seria. Ele faz parte desse dialogo .que podemos definir, em
muitos pontos, como uma fantasia masculina. Muitas coisas deixam pensar
que, sustenta-lo, e cumplicidade de nossa parte. Para nao nos livrarmos
por inteiro aos resultados da enquete anglo-saxonica que nao daria grande
coisa sobre este tema, para nao dizermos que ai ha algum consentimento
das mulheres, 0 que nao quer dizer nada - nos lirnitaremos, mais legitimamente, n6s outros analistas, as mulheres que fazem parte do nosso grupo.
E notavel ver que as representantes desse sexo no circulo analitico sao
especialmente dispostas a entreterem 0 credito basal ao masoquismo ferninino. Sem duvida que ai talvez haja urn veu que convem nao levantar depressa demais, concernente aos interesses do sexo. Alias, trata-se de excursao a nosso prop6sito, mas excursao profundamente ligada a ele, voces
verao, pois teremos que retornar sobre 0 que'e dessajun~ao.
o que quer que seja, nesse nivel nada tiramos do campo do amor,
quer dizer, do quadro do narcisismo, sobre 0 qual Freud nos indica em
termos pr6prios, nesse artigo, que ele e feito da inser~ao do autoerotisch
nos interesses organizados do eu.
No interior desse quadro, bem pode haver representa~ao dos objetos
do mundo exterior, escolha e discernimento, possibilidade de conhecimento, em suma, todo 0 campo do qual se exerceu a psicologia c1assica ai esta
compreendido. Mas nada - e e mesmo por isso que toda a psicologia afetiva, antes de Freud, fracassou - nada ainda representa all 0 Outro, 0 Outro
radical, 0 Outro como tal.
Essa representa~ao do Outro falta, precisamente, entre esses dois
mundos opostos que a· sexualidade nos designa no masculino e no ferninino. Levando as coisas a6 maximo, pode-se dizer mesmo que 0 ideal viril e

o ideal ferninino sao figurados·.J1o psiquismo por outra coisa que nao essa
oposi~ao atiyidade-passividade de que eu falava ha pouco. Eles saem propriamente de urn termo que nao fui eu que introduzi, mas com que uma
. psicanalista rotulou a atitude sexual fernimina - e a mascarada.
A mascarada nao e 0 que entra em jogo na ostenta~ao necessaria, no
nivel dos animais, ao acasalamento, bem como 0 enfeite se revela ai, geralmente, do lado do macho. A mascarada tern urn outro senti do no dominio
humano, e precisamente de funcionar no nivel nao mais imaginario, mas
simb6lico.
E a partir dai que nos resta agora mostrar que a sexualidade como
tal faz seu retorno, exerce sua atividade pr6pria, por intemedio - por mais
paradoxal que isto pare~a - das pulsoes parciais.

Tudo que Freud soletra das pulsoes parciais nos mostra 0 movimento
que tracei para voces no quadro, da Ultima vez, esse movimento circular do
impulso que sai atraves da borda er6gena para a ela retornar como sendo
seu alvo, depois de ter feito 0 contorno de algo que chama de objeto a.
Ponho que - e urn exame pontual de to do 0 texto e 0 que pode por em
prova a verdade que avan~o - e por ai que 0 sujeito tern que atingir aquilo
que e, propriamente falando, a dimensao do Outro.
Avan~o a distin~ao radical que ha entre 0 amar-se atraves do outro o que nao. deixa, no campo narcisico do objeto, nenhuma transcendencia
ao objeto incluido - e a circularidade da pulsao, onde a heterogeneidade
da ida e da volta mostraem seu intervalo uma ruancia.
o que e que tern de comum ver e ser visto? Tomemos a Schaulust,
a pulsao esc6pica. Freud bem opoe beschauen, olhar urn objeto estranho,
urn objeto propriamente dito, a ser olhado por uma pessoa estranha, beschaut werden.

E que urn objeto e uma pessoa nllo sao a mesma coisa. No fim do
circulo, digamos que eles se relaxam. Ou que 0 pontilhado nos escapa urn
pouco. Alias, para liga-los, e pela base - la onde a origem e a ponta se
juntam - que e preciso que Freud os segure na sua mllo, e que tente achar
sua unillO, precisamente no ponto de retorno. Ele segura dizendo que a
raiz da pulsao esc6pica deve ser pega por inteiro no sujeito, no fato de que
o sujeito se ve a si mesmo.

S6 que, ai, porque ele e Freud, ele nao se engana.Nao e se ver no
espellio, e Selbst ein Sexualglied beschauen - ele se alha, diria eu, em seu
membra sexual.
S6 que, cuidado! tambem ai isto nao cola. Porque este enunciado e
identificado com seu universo - que e bastante curioso, e eu me espanto
de que ninguem tenha revelado seu humor. Isto da - Sexualglied von
eigener Person beschaut werden. De algurn modo, como 0 numero dois
se regozija com ser impar, 0 sexo ou 0 brinquinho, se regozija com ser
olliado. Quem p6de jamais sacar 0 carater verdadeiramente subjetivavel
dum sentimento desses?
De fato, a articulayao do fecho do vaivem da pulsao se obtem muito
bem com s6 mudar no ultimo enunciado urn dos termos de Freud. Eu
nao mudo eigenes Objekt, 0 objeto propriamente dito que e mesmo de
fato ao que se reduz 0 sujeito, eu nao mudo van !remder Person, 0 outro,
e claro, nem beschaut, mas ponho no lugar de werden, machen - 0 de que
se trata na pulsao, e de se !azer ver. A atividade da pulsao se concentra
nesse se !azer, e e reportando-o ao campo das outras pulsoes que poderemos talvez ter alguma luz.
E preciso que eu va depressa, infelizmente, e nao s6 eu abrevio, mas
preencho os buracos que Freud, coisa muito surpreendente, deixou abertos
em sua enurnerayao das pulsoes.
Depois de se !azer ver, trarei urn outro, 0 se !azer ouvir, de que
Freud nem mesmo nos fala.
E preciso que, muito depressa, eu llies indique sua diferenya para
com 0 se !azer ver. Os ouvidos sao, no campo do inconsciente, 0 unico orie
ficio que nao se po de fechar. Enquanto que 0 se !azer ver se indica por
uma flecha que verdadeiramente retoma para 0 sujeito, 0 se !azer ouvir
vai ~ara 0 outro. A razao dfsto e de estrutura, importava que eu dissesse de
passagem.
Venhamos a pUlsao oral. 0 que e ela? Fala-se das fantasias de devorayao, se !azer papar. Todo mundo sabe com efeito, esta mesmo ai, confmando com todas as ressonancias do masoquismo, 0 termo outrificado, da
pulsao oral. Mas por que nao.colocar as coisas contra a pare de? Pois que
nos referimos ao lactente e ao seio, e que 0 aleitamento, e asucyao, digamos que a pulsao oral, e se !azer chupar, e 0 vampiro.
Isto nos esclarece, aiilis, sobre 0 que e desse objeto singular - que me
esforyo para descolar, no espirito de voces, da metafora alimento - 0
seio. 0 seio e tambem algo chapado, que chupa 0 que? - 0 organismo da
mae. Assim esta suficientemente indicada, neste nivel, qual e a reivindica-

yao, pelo sujeito, de algo que esta separado dele, mas llie pertence, e do
qual se trata que ele se complete.
_
No niveI' da pulsao anal - urn pouco de suspensao aqui - isso nlro
parece mais funcionar. E, no entanto, se !azer eagar, isso tern urn sentido!
Quando se diz - estou cagando de meda - tem-se rela~ao com 0 etemo
merdificador. E bem errado identificar simplesmente 0 famoso clbaio com
a funyao que llie dao no metabolismo da neurose obsessiva. E errado amputa-lo do que 0 representa, no caso, do presente, e da relayao que ele tern
com a sujeira, com a purificayao, com a catarse. E errado nao ver que e
dai que eia sai, a funyao da oblatividade. Numa palavra, 0 objeto, aqui,
nao esta muito Ionge do dominio que chamamos 0 da alma.
o que e que esse breve sobre-v60 nos reveIa? Nao parece que, nesse
reviramento que representa seu bolso, a pulsao, invaginando-se atraves da
zona er6gena, esta encarregada de ir buscar algo que, de cada vez, responde
no Outro? Nao refarei a serie. Digamos que no nivel da Schaulust, e 0
olliar. Eu s6 0 indico para tratar mais tarde dos efeitos, sobre 0 Outro,
desse movimento de apeio.

Quero marcar aqui a relayao da polaridade do cicIo pulsional com
algo que esta sempre no centro. E urn 6rgao, a se tomar no sentido de
instrumento, da pulsao - num sentido diferente, portanto, daquele que
tinha M pouco, na esfera de induylro do Ich. Esse 6rgao inapreensivel,
Urn objeto que nlro podemos mais que contomar e, numa palavra, esse
falso 6rgao - ai esta 0 que convem agora interrogar.
o 6rgao da pulsao se situa por relayao ao verdadeiro 6rgao. Para
fazer voces sentirem e para sustentar 0 que e ai 0 unico p610 que, no dominio da sexualidade esta a nosso alcance suscetivel de ser apreendido,
eu me pennitirei avanyar diante de voces urn mito - sobre 0 qual tomarei
o apadrinhamento hist6rico do que e dito no Banquete de Platao, na boca
de Arist6fanes, concernente a natureza do amor.
Este usa supoe certamente que nos demos permissao para utilizar, no
judo com a verdade, esse aparellio que, diante do meu audit6rio anterior,
sempre evitei usar.
Dei a meus ouvintes modelos antigos, e norninalmente no campo de
Platao, mas nlro fiz mais que llies dar 0 aparelho para cavar esse campo.
Nao sou daqueles que dizem - Meus !illws, aqui hli urn tesauro - mediante 0 que, eles vao trabalhar 0 campo. Eu llies dei a rellia e a charrua, a

saber, que 0 inconsciente era feito de linguagem, e a urn momento, hi
aproximadamente tres anos e meio, resultaram dai tres trabalhos muito
bOJ},s.Mas trata-se agora de dizer - 0 tesouro, so se pode aeM-lo pela via
que eu anuncio.
Esta via participa do comico. Isto e absolutamente essencial para
compreender 0 menor dos diaIogos de Platao, a fortiori 0 que hi no Banquete. Trata-se mesmo, se voces quiserem, de uma blague. Trata-se e claro
da fibula de Arist6fanes. E urn desafio aos seculos, essa fabula, pois ela
os atravessou sem que ninguem tente fazer melhor. Eu vou tentar.
Esfor~ando-me por resumir 0 que era dito no Congresso de Bonneval, cheguei a fomentar algo que se exprime assim - Vou lhes f~lar da ldmina.
Se voces quiserem acentuar seu efeito de blague, voces a chamarao
de homelete. Esse homelete, voces vao ver, e mais facil de animar do que 0
homem primordial, em cuja cabe~a sempre e preciso que metamos urn liomunculo para faze-Io funcionar.
De cada vez que se rompem as membranas do ovo de onde vai sair 0
feto em passo dese tornar urn neonato, imaginem por urn instante que
algo se volatiliza, que com urn ovo se pode fazer tanto urn homem quanta
urn homelete, ou a lamina.
A lamina e algo de extrachato que se desloca como a ameba. Simplesmente, e urn pouco mais complicado. Mas isso passa por toda parte. E
como e algo - ja lhes direi porque - que tern rela~ao com 0 que 0 ser
sexuado perde na sexualidade, e, como 0 e a ameba em rela~ao aos seres
sexuados, imortal. Porque sobrevive a qualquer divisao, porque sobrevive a qualquer interven~ao cissipara. E corre.
Muito bem! Isso nao e tranqtiilizador. Suponham apenas que isso
lhes venha envolver 0 rosto enquanto voces dormem tranqtiilamente. . .
Vejo mal como nao entrariamos em luta com urn ser capaz dessas
propriedades. Mas nao seria uma luta comoda. Essa lamina, esse orgao, que
tern por caracteristica nao existir, mas que nao e por isso menos urn orgao
- eu lhes poderia dar maior desenvolvimento sobre esse lugar zoologico e a libido.
E a libido, enquanto puro instinto de vida, quer dizer, de vida imortal, de vida irrepreensivel, de vida que nao precisa, ela, de nenhum orgao,
de vida simplificada e indestrutivel. E 0 que e justamente subtraido ao ser
vivo pelo fato de ele ser submetido ao cicio da reprodu~ao sexuada. E e
disso ai que sao os representantes, os equivalentes, todas as formas que se
podem enumerar do objeto a .. Os objetos a sao apenas seus re.presentantes,

suas figura~6es. 0 seio - como equivoco, como elemento caracteristico da
organiza~ao Jl)amifera, a placenta por exemplo - bem representa essa
parte de si mesmo que 0 individuo perde ao nascer, e que pode servir para
simbolizar 0 mais profundo objeto perdido. Para todos os outros objetos,
eu poderia evocar a mesma referencia.
A rela~ao do sUjeito ao campo do Dutro se acha assim esclarecida.
Vejam 0 que desenhei na parte inferior do quadro. E aqui esti a explica-

~ao.

No mundo do Real-Ich, do eu, do conhecimento, tudo pode existir
como agora, inclusive voces e a consciencia, sem que haja para isto, 0 que
quer que pensemos, 0 minimo sujeito. Se 0 sujeito e 0 que lhes ensino,
a saber, 0 sujeito determinado pela linguagem e pela fala, isto quer dizer
que 0 sujeito, in initio, come~a no lugar do Dutro, no que e la que surge
o primeiro significante.
Ora, 0 que e urn significante? Eu 0 matraqueio hi muito tempo para
voces, para nao ter que articula-Io aqui de novo, urn significante e aquilo
que representa urn sujeito, para quem? - nao para urn outro sujeito, mas
para urn outro significante. Para ilustrar este axioma, suponham que voces
descobrissem nurn deserto uma pedra coberta de hier6g1ifos. Voces nao
duvidam nem por urn instante que tenha havido urn sujeito por tras para
inscreve-Ios. Mas acreditar que cada significante se dirige a voces, e urn erro
- a prova esta em que voces podem nada entender daquilo. Pelo contrario,
voces os defmem como significantes pelo fato de estarem certos de que
cada urn desses significantes se reporta a cada urn dos outros. E edisto que
se trata na rela~ao do sujeito ao campo do Dutro.
o sujeito nasce no que, no campo do Dutro, surge 0 significaqte. Mas
por este fato mesmo, isto - que antes nao era nada senao sujeito por vir se coagula em significante.
A rela~ao ao Dutro e justamente 0 que, para n6s, faz surgir 0 que re-

presenta a lamina - nao a polaridade sexuada, a relayao do masculino com
o feminino, mas a relayao do sujeito vivo com'aquilo que ele perde por ter
que passar, para sua reproduyao, pelo ciclo sexual.
Explico assim a afinidade essencial de toda pulsao com a zona da
morte, e concilio as duas faces da pulsao - que, ao mesmo tempo, presentifica a sexualidade no inconsciente e representa, em sua essencia, a morte.
Voces compreendem igualmente que, se lhes falei do inconsciente
como do que se abre e se fecha, e que sua essencia e de marcar esse tempo
pelo qual, por nascer com 0 significante, 0 sujeito nasce dividido. Q sujeito
e esse surgimento que, justo antes, como sujeito, nao era nada, mas que,
apenas aparecido, se coagula em significante.
Dessa conjunyao do sujeito no campo da pulsao com 0 sujeito tal
como ele se evoca no campo do Qutro, desse esforyo para se reunir, depende que haja urn suporte para a ganze Sexua[strebung.Nao hi outro. E somente ai que a relayao dos sexos e rep~esenta<l.ano nivel do inconsciente.
Para 0 resto, a relayao sexual fica entregue ao aleat6rio do campo
do Qutro. Fica entregue as explicayoes que se lhes deem. Fica entregue a
velha de quem se precisa - nao e uma fabula va - para que Daphnis aprenda como se tern que fazer para fazer amor.

F. WAHL: - A questiio e sobre a perda que sofre
sobre a articulafiio atividade-passividade.

0

vivo sexuado, e depois

Voce sublinha efetivamente uma das faltas do meu discurso. A lamina tern uma borda, ela vem inserir-se na zona er6gena, quer dizer, num
dos orificios do corpo, no que esses orificios - toda a nossa experiencia 0
mostra - estao ligados a abertura-fechamento da hiiincia do inconsciente.
As zonas erogenas estao ligadas ao inconsciente, porque e la que se
amarra a presenya do vivo. Descobrimos que e precisamente 0 orgao da
libido, 'a lamina, que liga ao inconsciente a pulsao dita oral, a anal, as quais
acrescento a pulsao escopica e a que sera preciso quase chamar pulsao invocante, que tern, como lhes disse incidentemente - nada que eu digo e
pura brincadeira -, esse privilegio de nao poder se fechar.
Quanto a relayao da pulsao com a atividade-passividade, penso terme suficientemente feito entender ao dizer que no nivel da pulsao, ela
e puramente gramatical. Ela e suporte, artificio, que Freud emprega para
nos fazer sacar 0 vaivem do movimento pulsional. Mas eu retornei qua-

tro ou cinco vezes ao fato de que nao poderiamos reduzi-Ia pura e simplesmente a uma reciprocidade. Indiquei hoje, da maneira mais articulada,
que a cada u~ dos tres tempos, a, b, c, com que Freud articula cada pulsao, importa substituir a formula do se fazer ver, ouvir, e toda a list a que
del. Isto implica fundamental mente atividade, com 0 que me ajunto ao
que 0 proprio Freud articula ao distinguir os dois campos, 0 campo pulsional, de uma parte, e 0 campo narcisico do amor, de outra parte, sublinhando que, no nivel do amor, ha reciprocidade entre 0 arnar eo ser amado, e
que, no outro campo, trata-se de uma pura atividade para durch seine eigene Triebe, para 0 sujeito. Chegaram la? De fato, salta aos olhos que,
mesmo em sua pretensa fase passiva, 0 exercicio de uma pulsao, masoquista por exemplo, exige que 0 masoquista, se ouso me exprimir assim, trabalhe feito urn burro.

RESPOSTAS

Sera que ao m
;
.
_
'
esmo tempo, a senhor niio quer mOIl/III
que a a"ena~'ao de um sujeito que recebeu a deflnirtJo de ser nal ,./'
w/Htitl Ii},
I
,.'C/u()
1/1/
:
/ 0 por, eon enado a um campo que Ihe e exterior se distil/XII '
radlculmellfe
da alienartlo de lIlJlaC(}fl\'ciencia-de-sl'~
Em suma,' nao
,
'.
se (I/'/,I
compreender - Lacan contra Hegel?
J.-A.

MILLER:

o SUJEITO

E 0 OUTRO (II):
AAFANISE

E muito born 0. que vo ee- d'IZ ai,'" e Justo 0 eontnirio do que me di;-III
G
, reen :- ele se aproxlmou me feehando a pinlYa,pelo menos moralmellll'
e me dlsse - Marte do estruturalismo, 0 senhor e 0 filho de HerTel N:-e '
tou de
d pO'
a 1\
,
aeor o. enso que dizendo Lacan cu/llra Hegel. voee est a ll1ulll1
l1a1S
l
perto da ~er~a~e, ainda que, eertamente, nao se trate de modo algulli
d e urn debate fllosoflCO.

A questiiodo Vorstellungsreprasentanz.
A liberdade.
A representariio e 0 engano hegeliano.
o desejo de Descartes.
o ceticismo, a certeza
e 0 sujeito suposto saber.
As letras minusculas.
Valor da experiencia pavloviana.

Quando lhes disse, no eome~o de nossos eneontros - Eu niio proIlIro, acho, isto quer dizer que, no campo de Freud, basta a gente se abaiIII para eolher 0 que ha para aehar. 0 nachtriiglich, por exemplo, foi
III HlIgcnciado em sua real importaneia,
embora estivesse ai e bastasse colli -10. Me lembro tambem da surpresa, urn dia, de alguem que estava na
III Nina pista que eu, ao ver 0 que se podia fazer do einziger Zug, do tra~o

IIIltrie.
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Hoje queria mostrar a voces a importaneia, ja designada por urn esma da Ultima vez, do que Freud chama, no nivel do reealque, 0 Vors-

It·/lungsrepriisentanz.

I' r

.

Vorstellung comport a essa espeeie de falta que leva a lingua alema a
s indevidos, que nao podemos ligar a declina~ao normal do deterrni-

IIl1nte, mas que the sac necessarios para ligar palavras eompostas. Ha entao
dois termos - Vorste/[ung, Repriisentanz.
Eu lhes falei, da Ultima vez, da forma da aliena~ao, que ilustrei corn
vlirios exemplos e que lhes disse poder articular-se num vel de natureza
muito especial. Poderiamos hoje tentar articula-Io de alguns outros modos.
t> r exemplo - nao ha algo ... sem outra coisa. A dialetica do escravo e
cvidentemente nao 1uiliberdade sem a vida, mas nao havera para ele vida

11£

com a liberdade. De uma a outra hi uma condiyao necessaria. Esta co11I1I
y[o necessaria se torna precisamente a razao suficiente que causa a pll d I
da exigencia original.
Talvez esteja ai algo que se produz tambem em alguns dos que m I
guem. Nao hi meio de me seguir sem passar por meus significantes 1111
pas~ar. por meus significantes comporta esse sentimento de alienaya~ '1111
os l~clta a procurar, segundo a f6rmula de Freud,. a pequena diferell\'\
I~feh~mente, essa pe9-uena diferenya !hes faz perder a importancia till
direyao ~ue mostro. E assim que - meu Deus, eu nao sou tao impliclllI
te, eu delxo cada urn seguir seu carninho na direyao que mostro - eu t 'Ii I
de born grade deixado passar 0 ter que destacar 0 que pare cia a urn tal I II
precioso de retificar na traduyao que eu havia dado de comeyo desse VOl',I'

tellungsrepriisentanz.

.

Eu havia destacado que Freud enfatiza 0 seguinte: 0 recalcamonlo
cai sobre algo que e da ordem da representasao, que ele denornina VOl'S

tellungsrepriisentanz.
Desde que introduzi, hi varios anos, esta nota - 0 que era tamb6'11
urn modo de ler 0 que Freud escreve com 0 titulo de Verdrtingung, 0 arll
go que segue 0 artigo sobre 0 inconsciente na serie dos textos reunido
como metapsicol6gicos - insisti no fato de que Freud sublinha que nlio
de mo~o algum 0 afeto que e recalcado. 0 afeto - e veremos 0 que i to
quer dlzer em nossa teoria - vai passear em outro lugar, onde ele pod ,
S~mpre haver a bastante professores de psicologia para justificar com 0 po·
clente que ele toma senti do justamente ali on de ele nao esta mais em sell
lugar. Entao insisti nisto, que 0 que e recalcado nao e o. representado do
desejo, a si~ificayao, mas 0 representante - traduzi, literalmente - do

1! representa9ao.

..

Aqui a funyao da alienayao intervem em tal ou tal que, mais Oll
menos animado pelo cuidado dos privilegios da autoridade universitaria
enfatuado para entrar em, funyao, pretende corrigir a traduyao que dei.'O
Vorstellungsreprasentanz e 0 representante, digamos, representativo.
Parece nao ser nada. Mas num livrinho que acaba de sair sobre a
. psicossomlitica, se encontrara toda urna argumentayao sobre nlio sel
que pretense desconhecimento que have ria em algo que e bem precise
chamar minha teoria do desejo, e por uma notinha que se refere a tal
passagem inapreensivel tomada no texto propos to por dois dos meus alunos, sublinha-se que, ao me seguir, eles fazem do desejo 0 representante representativo da necessidade. Nao discuto se efetivamente meus alunos
escrev~r~m aquilo -: ~ao chegamos a reencontrar a passagem - 0 importante e lsto, que a umca observayao pertinente desse livro extremamente
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II Iuncial consiste em dizer - nos, nos dirzamos mais que !2.!!Eej£

"'/I(an,te niio representativo.
precisamente 0 que quero dizer, e 0 que digo - pois 0 que
II,a, eu digo - ao traduzir Vorstellungsrepriisentanz por represen-

'1111,
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t' tli I presentayao.
I'lld mos localiza-lo em nosso esquema dos mecanismos originais da
! lll~ II,
sse Vorstellungsrepriisentanz, nesse primeiro acasalamento sigII, Ililt
que nos perrnite conceber que 0 sujeito aparece primeiro no
lilli,
110 que 0 primeiro significante,. 0 significante unario, surge no
1111'11
elo Outro, e no que ele representa 0 sujeito, para urn outro signifililt. Il qual outro significante tern por efeiio a afdnise do sujeito. Donde,
II I II do sujeito - quando 0 sujeito aparece em algum lugar como senItlll, 1111outro lugar ele se manifesta como fading . como desaparecimento.
II 11110, se assim podemos dizer, questa~ de vida e de morte entre 0 sigII lit III tll umirio e 0 sujeito enquanto
significante binario, causa de seu de1',111
dmento. 0 Vorstellungsrepriisentanz e 0 significante binario.
Iiste significante vem constituir 0 ponto central da Urverdriingung ""1\1110que, a ser passado ao inconsciente sera, como indica Freud emsua
'" III I, () ponto de Anziehung,
0 ponto de atrayao por dnde serao possiveis
It 11111os outros recalques, todas as outras passagens sirnilares ao lugar do
/II/I,'rtlruckt,
do que e passado por baixo como significante. Ai esta 0
III !JII se trata no termo Vorstellungsrepriisentanz.
Aquilo pelo que 0 sujeito en contra a via de retorno do vel da alieIII~ () 6 essa operayao que chamei, outro dia, separayao. Pela separayao
II
lIJllito acha, se podemos dizer, 0 ponto fraco do casal,primitivo da
1111'\lla~ao significante, no que ela e de essencia alienante. E no intervalo
1111 esses dois significantes que vige 0 desejo oferecido ao balizamento
till , lIJeito na experiencia do discurso do Outro, do primeiro Outro c~m 0
'1\1d ole tern que lidar, ponhamos, para ilustra-lo, a mae, no caso. E no
!Jilt seu desejo esta para alem ou para aquem no que ela diz, do que ela inI lilli, do que ela faz surgir como sentido, e no que seu desejo e desconhet Ido, 6 nesse ponto de falta que se constitui 0 desejo do sujeito. 0 sujeito
por urn processo' que nao deixa de conter engano, que nao deixa de re1'1 sentar essa toryao fundamental pela qual 0 que 0 sujeito reencontra nao
II que anima seu movimento de tornar a achar - retorna entao ao ponto
1l1'lnl, que e 0 de sua falta como tal, da falta de sua afanise.
Retornaremos em detalhe sobre as conseqiiencias que disso decortem
1'"1II a propria cura, e veremos que esse efeito de toryao e essencial para
hit grar a fase de saida da transferencia. Por enquanto, quero me estender

ela ilustra, no fim,
sobre 0 que e o-essencial da funyao do desejo. A saber, que e na medida em
que 0 sujeito vem a representar sua parte e jogar sua partida na separayao
<fue 0 significante bimirio, 0 Vorstellungsreprtisentanz e unterdriickt cai
por baixo.
'
A coisa e essencial que seja bem articulada, e logo vem lanyar alguma
luz sobre regi6es muito diferentes, 0 que e 0 signa da interpretayao.
Nao e tao inutil fazer sentir, de passagem - por mais metafisico que
possa parecer, mas enfim nossa tecnica usa freqiientemente, como se a
coisa corresse por si me sma, da expressao liberar alguma coisa - nao e
inutil observar que e ai que joga a questao desse termo que bem merece a
qualificayao de fantasma - a liberdade. 0 de que 0 sujeito tern que se Iib~rtar e do efeito afanisico do significante binario e, se olharmos de perto,
veremos que, efetivamente, nao e de outra coisa que se trata na funyao da
liberdade.
Nao e por nada que, tendo que justificar, no nivel de nossa experiencia, esse termo vel da alienayao, os dois suportes mais evidentes que nos
vieram tenham sido essas duas escolhas que, por sua formula, estruturam,
urn, a posierao do escravo, 0 outro, a posierao do senhor. Ao escravo, a escolha sendo dada de a liberdade ou a vida, ele se resolve, niio hd liberdade
sem vida, a vi~a resta para sempre amputada de liberdade. E, a olhar as
coisas com urn olhar que va mais longe, voces verao que e exatamente
do mesmo modo que se estrutura a alienaerao do senhor. Pois se Hegel nos
indica que 0 estatuto do senhor se instaura pela luta de morte de puro
prestfgio, e mesmo porque e por fazer passar sua escolha pela morte que 0
senhor, tambem ele, constitui sua alienaerao fundamental.
Seguramente, pode-se dizer que a morte nao e, mais do que ao escravo, poupada ao senhor, que ele sempre a tera no fim, que e ai que esta 0
limite de sua liberdade. Nao e dizer pouco demais, pois essa morte ai nao
e a morte constitutiva' da escolha alienante do senhor a morte da luta de
morte de puro prestfgio. A revelaerao da essencia d'o'senhor se manifesta
no momenta do terror, quando e a ele que se diz a liberdade ou a morte e
quando ele so tern evidentemente a marte a escolher para ter a liberdade.
A imagem suprema do senhor e essa personagem da tragedia claudeliana,
Sygne de CoUfontaine, que longamente comentei numa volta do meu seminario. Ela e aquela que nada quis abandonar de seu registro, 0 registro do
senhor, e os valores aos quais ela sacrifica so the trazem, alem de seu sacrificio, .a· necessidade de renunciar ate seu mais profundo, ao seu ser mesmo. E enquanto que, pelo sacrificio de seus valores, ela e acuada a renunciar a sua essencia, ao seu ser mesmo, ao mais intimo do seu ser - que

0

que ha- de alienaerao radical da liberdade no proprio

senhor.

sera que preciso acentuar que se deve aquientender Reprtisentanz,
mas meu Deus! a maneira como as coisas se passam no nivel real on de
se efetua, em todo dominio humano, a comunicaerao?
Esses representantes, mas e 0 que chamamos comumente, por e~emplo, 0 representante da Franera. 0 que e que eles tern que fazer, os dipl~matas, quando dialogam? Eles nao representam, ~m frente ao out:0', malS
do que essa funerao de serem puros representantes e, sobret~do, nao e p~eciso que intervenha sua significaerao propria. Quando os diplomatas dialogam, eles sao supostos representar algo cuja significayao, alia~,movente,
esta para alem de suas pessoas, a Franera, a lnglaterra, etc. No dlaIOgo mesmo cada urn deve registrar apenas 0 que 0 outro transmite em sua pura
fu;yao de significante, nao deve levar em conta 0 que. 0 outr.o e, c~m? pre·
senera, como homem, mais ou menos simpatico. A mterpslcologta e uma
impureza nesse jogo.
.
.,
o termo Reprtisentanz deve ser tornado neste sentldo. 0 slgmficante
tern que ser registrado como tal, esta no polo oposto da significaerao. A significayao, esta, entra emjogo na Vorstellung..
.
E com a Vorstellung que temos a ver em psicologia, quando os obJetos do mundo saD tornados, de algum modo, dentro do parentese de urn
sujeito, no qual se desenrolaria toda uma serie de a, a', a'> e assim p~r
diante. Aqui se situa a subjetividade a qual se suspende a teona do conheclmento. Certamente, para toda representaerao e preciso urn sujeito, mas esse
sujeito nao e jamais urn sujeito puro. Se se acredita que cada sUjeito se sustenta no mundo com sua Weltanschauung original, ou originaria, entao 0
caminho da verdade passa - como nos indica ainda uma psicologia ou psicossociologia retardada - pelo levantamento, a totalizaerao, a estatistica
das Weltanschauung. E as coisas poderiam ser assim, se houvesse no mundo
sujeitos que tivessem cada urn 0 encargo de representar certas concepyoes
do mundo.
. do lde
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Ai esta, alias, a falha essenclal
1 oso lCO,msus en aye
alias, e jamais radicalmente mantido. Nao ha sUjeito sem, em alguma parte,
afanise do sujeito, e e nessa alienayao, nessa divisao fundamental, que se
institui a dialetica do sujeito.
Para responder a questao que me foi colocada da ultima vez, concernente a minha adesao a dialetica hegeliana, sera que nao basta que eu res-

ponda que, ~o: causa d,o vel, ponto sensivel, ponto de balanr;:o, s6 ba surgi~ento ~o sUJelto no myel do sentido por s~a afanise no Outro lugar, que
e 0 do mconsciente? AIem disso, isto nao 'comporta nenhuma mediar;:ao
e. ponho fo~r;:a,se isto me e provocado, em mostrar que a experiencia efe~
tIva que se maugurou na visada de urn saber absoluto nao nos leva jamais a
nad~ que possa, de modo algum, ilustrar a visao heg'eliana de sinteses sucesslvas, a nada que deixe mesmo aparecer com a promessa do momenta
que Hegelliga obscuramente a esse estagio, e que alguem ilustrou graciosamente com 0 titulo de Domingo da Vida - quando mais nenhuma abertura rest~ra hiante no corar;:ao do sujeito.
E, ~ecess~rio que aqui eu indique de onde procede 0 logro hegeliano.
Ele esta mclUldo no encaminhamento do eu penso cartesiano onde lhes
designei 0 pont~ inaugural que introduz, na hist6ria, em nossa e~periencia,
em nossa ~ecess!dade, 0 ve~ da alienar;:ao, e que nos impede para sempre de
de.sco~ece-Io. E no enc~m~nhamen~o ,cartesiano que 0 vel e tornado pela
p~lmelra vez como constItumte da dlaletica do sujeito, desde entao'ineliminavel em seu fundamento radical.
. Esta ref~~en~ia, no que segue, me sera bastante necessaria para caractenzar a expenencla da transfeiencia para que eu volte a articular alguns de
seus trar;:os.
.

. 0 que distingu~ ~ encaminhamento carte siano da procura antiga da'
eplsteme, 0 que 0 dlstmgue do ceticismo que foi urn dos seus termos e
o que_trataremos de articular a partir da dupla funr;:ao da alienar;:ao e da ~eparar;:ao.
. 0 que e que procura Descartes? e a certeza. Tenho, diz ele, extremo
desejo de aprender a distinguir 0 verdadeiro do falso - sublinhem desejo _
para v~r claro - no que? - em minhas aroes, e caminhar com seguranra
nesta vlda.
Nao s.e trata ai de coisa completamente diferente da visada do saber?
Este enc~mmhamento nao e urn encaminhamento de dialetico nem de professor, al.nda bem men os urn encaminhamento de cavaleiro. Sublinhou-se
b~m, a blOgrafia de Descartes e marcada antes de mais nada por sua' erranCIa pelo mundo, por seus encontros e, depois de tudo, por seu voto secreto
- Larv~tus pro~eo. Se nota isto, se bem que eu seja daqueles que conside~am cUidar da blOgrafia como secundario em vista do senti do de uma obra,
e porque Descartes mesmo sublinha que sua biografia, seu encaminhamen-

to, e essencial para a comunicacao do seu metodo, do caminho que ele
achou para a verdade.
Ele articula claramente que 0 que ele deu nao e - como tentou fazer
Bacon alguns anos antes - 0 meio geral de bem conduzir sua razao, sem
abdica-Ia, por exemplo, diante da experiencia. E seu metodo pr6prio, no
que ele partiu nessa direr;:ao com 0 desejo de aprender a distinguir 0 verdadeiro do falso para ver claro em que? - em minhas aroes. Este exemplo,
entao, e particular, e Descartes chega ate a ajuntar que se aquilo que foi
para mim, em tal momenta, meu caminho, nao parece born a outros, e problema deles, que eles recolharn de minha experiencia 0 que tern a recolher.
Isto faz parte da introdur;:ao, por Descartes, de seu pr6prio caminho para a
ciencia.
E de se dizer que esteja ausente qualquer visada do saber? E de se
dizer que 0 peso do saber nao esta presente na incidencia de Descartes?
Forem, certamente, e por ai que ele comer;:a - ba saber para revender, ha
.sempre, ba ainda. Nao sou eu que imponho aqui est a alusao, e seu texto
mesmo. Ele foi formado pelos melhores professores, ele sai do coIegio La
Fleche, ele e aluno dos lesuitas e, 0 que e do saber, e tambem da sapiencia,
la, nao falta.
Chegarei a dizer que nao e por nada que e justamente de sua saida dos
jesuitas que ele traz 0 sentimento agudo dessa superabundancia? Nao haved no corar;:ao do que se transmite atraves de uma certa sabedoria humanista algo como urn perinde ac cadaver, oculto, que nao esta-Ia onde 0 poem
de babito, tsto e, na pretensa morte que exigiria a regra de Santo Inacio?
Para mim, nao estou muito sensfvel a isto, e esses jesuitas, tal como os
vejo, eu de fora, me parecem sempre mais la, e mesmo bastante frementes,
eles bem fazem sentii' sua presenr;:a, e numa diversidade que esta bem longe
de evocar a da morte. Nao, a morte de que se trata e a que esta escondida
por tras da nor;:ao me sma do humanismo, no mais vivo de toda considerar;:aohumanista. E ate nesse termo que se tenta animar com 0 titulo de dendas humanas, ba algo que charnaremos urn cadaver no armario.
E nisto que Descartes encontra urn novo 'Caminho. Sua visada nao e
de refutar;:ao dos saberes incertos. Ele os deixani, os saberes, correr bem
tranquilos, e com eles todas as regras de vida social. Alias, como cada urn
nesse momenta hist6rico do comer;:o do seculo dezessete, nesse momenta
inaugural do surgimento do sujeito, ele tern presente muito per to dele os
libertinos, que pululam, e que SaD como 0 outro termo do vel da alienar;:ao. Sao, na realidade, pirronicos, ceticos, e Pascal os designa por seus nomes, exceto que nao acentua de maneira suficientemente livre seu senti do
e seu relevo."

o ceticismo pao e a colocarrao em duvida, sucessiva e enumenivel,
de todas as opiniOes, de todas as vias em que tentou deslizar-se 0 caminho
do saber. E manter esta posirrao subjetiva - ;/(io se pode saber nada. Ha ai
algo que mere ceria ser ilustrado pelo leque, pelo furtacor daqueles que
foram suas encarnarroes hist6ricas. Queria lhes mostrar que Montaigne e
verdadeiramente aquele que se centrou, nao em torno de urn ceticismo,
mas em torno do movimento vivo da a/anise do sujeito. E e nisto que ele e
fecund6, que ele e guia eterno, que ultrapassa tudo que pade representar
do momenta, a ser definido, de uma virada hist6rica. Mas nao e isto 0 ceticismo. 0 ceticismo e algo que nao conhecemos mais. 0 ceticismo e uma
etica. 0 ceticismo e urn modo de 0 homem se manter na vida, que implica
uma posirrao tao dificil, tao her6ica, que nao podemosmesmo mais imaginar - justamente talvez em razao dessa passagem achada por Descartes e
que conduz a procura do caminho da certeza a esse ponto mesmo do vel
da alienarrao;para 0 qual s6 ha uma saida - a via do desejo.
Esse desejo de certeza, nao chegou, para Descartes, mais que a duvida - a escolha desse caminho 0 levou a operar uma separarrao bem singular. Eu queria simplesmente tocar alguns de seus pontos, que serao balizas
para sacar uma funrrao essencial, se bem que mascarada, que ainda esta
viva, presente e diretiva em nosso metodo investigador do inconsciente.

A certeza nao e, para Descartes, urn momenta que se possa ter por
assentado uma vez que foi atravessado. E preciso que ele seja, de cada vez,
por cada urn, repetido. E uma ascese. E urn ponto de orientarrao particularmente dificil de manter no incisivo que constitui seu valor. E, propriamente falando, a instauras:ao de algo de separado.
Quando Descartes inaugura 0 conceito de uma certeza que se manteria por inteiro no eu penso da cogitarrao, marcada por esse ponto de naosaida que ha entre a niilificarrao do saber e 0 ceticismo, que nao sao de
modo algum duas coisas semelhantes - pOder-se-ia dizer que seu erro e crer
que isto e urn saber. Dizer que ele sabe alguma coisa dessa certeza. Nao
fazer do eu penso urn simples ponto de desvanecimento. Mas e que ele fez
outra coisa que concerne ao campo, que ele nao nomeia, onde erram todos
esses saberes de que ele disse que convinha coloca-Ios numa suspensao radical. Ele poe 0 campo desses saberes no nivel desse sujeito mais vasto, 0 sujeito suposto saber, Deus. Voces sabem que Descartes nao pade senao reintroduzir sua presenrra. Mas de que maneira singular!

E ai que se coloca a questao das verdades eternas. Para assegurar-se
de que nao,ha de modo algum diante dele urn Deus enganador, lhe foi preciso passar pelo meio de urn Deus - nao e alias tanto assim de urn ser perfeito que se trata em seu registro, mas de urn ser infinito. Sera que Descartes permanece entao agarrado, como sempre ocorreu ate entao, a exigencia
de garantir toda busca de ciencia, por isso que a ciencia"atual existe em alguma parte, num ser existente que se chama Deus? - quer dizer, par isso,
que Deus seja suposto saber?
Pode parecer que eu os leva para longe do campo de nossa experiencia, e no entanto - lembro isto aqui ao mesmo tempo para me desculpar e
para manter a atenrrao de voces no nivel de nossa experiencia - 0 sujeito
suposto saber, na analise, e 0 analista.
..
, .
_
Teremos, da pr6xima vez, para discutu, a proposlto da questao da
transferencia, como se da que nao tenhamos, n6s, nenhuma necessidade
da ideia de urn ser perfeito e infinito - quem sonharia atribuir tais dimensoes a seu analista? - para que se introduza a funrrao do sujeito suposto
saber.
Retornemos a nosso Descartes e a seu sujeito suposto saber. Como
se desembararra dele? Muito bem! Voces sabem como, por seu vol,un:arismo pela primazia dada ao querer de Deus. E certamente urn dos malS extra~rdinarios lances de esgrima que jamais foi trazido a hist6ria do espirito
- as verda des eternas saD eternas porque Deus as quer assim.
Penso que voces apreciam a elegancia de uma tal solurrao que, de
toda uma parte das verdades, e precisamente as eternas, deixa 0 encargo
para Deus. Entendam bem que Descartes quer dizer, e diz, qu~, se dois e
dois sao quatro, e porque Deus quer, muito simplesmente. E problema
dele.
Ora, e verdade que e problema dele e que dois e dois saD quatro nao
e algo que ande sozinho sem a presenrra dele.
Vou tratar de ilustrar 0 que entendo dizer aqui. Descartes, quando
nos fala de seu processo, de seu metodo, das ideias claras e das ideias confusas, das ideias simples e das ideias complexas, entre esses dois termos de
seu metodo poe a ordem a seguir. E bem possivel, depois de tudo, que urn
mais urn mais urn mais urn nao sejam quatro, e devo lhes dizer que aquilo
sobre 0 que estou articulando 0 vel da alienarrao e muito bem urn exemplo
disto. Pois, na ordem cardinal, isto daria mais ou menos algo como 0 seguinte

De cada vez que se introduz urn novo termo, ha sempre urn ou varios
dos outros .que riscam de nos escorregar entre. os dedos. Para chegar a quatro, 0 ~ue Importa nao e 0 cardinal, e 0 ordinal. Ha sempre uma primeira
operal,:ao mental a f~zer: depois uma segunda, depois uma terceira, depois
uma quarta. Se voces nao as fazem na ordem, voces as perdem. Saber se.
~o fim das contas, slio tres, quatro, ou dois, e relativamente secundario.
E problema de Deus.

o que Descartes introduz agora, e que logo se ilustra, pois, ao mesmo
tempo. que seu discurso do metodo ele introduz sua geometria dioptrica, e
o segum~~ - ele sUbstit~~ as letras minusculas, a. b. c etc., de sua algebra
pelas malUsculas. As malUsculas, sao, se voces quiserem, as letras do alfabet? hebreu com as quais Deus criou 0 mundo, e das quais ~oces sabem que
tern urn avesso, : ~ue a cada uma corresponde urn numero. A diferen~a
e~tre as letras rmnusculas de Descartes e as maiusculas e que as letras minuscu.las de Descartes nao tern numeru, que elas sao intercambiaveis, e
que so a ordem das comuta~oes definira seu processo.
.
Do que ja ha no numero de implicado pela presen~a <foOutro, bastana, meu Deus, para ilustra-Io, dizer-lhes que, a serie dos nUlueros, so podemos fig~ni"'a introduzindo 0 zero, de maneira mais ou menos larvar. Ora,
o zer~, e a pr~se.n~a do sujeito que, nesse nivel ai, totaliza. Nao podemos.
extral-Io da dialetIca do sujeito e do Outro. A neutralidade-aparente desse
ca~po esconde a presen~a do desejo como tal. Isto eu so i1ustrarei pelo
efelto de retorno. Contudo, vamos dar alguns passos mais a frente na
fun~ao do desejo.
Com efeito, Descartes inaugura as bases de partida de uma ciencia
com a qual Deus nada tern aver. Pois a caracteristica de nossa ciencia e sua
diferen~a para com as ciencias antigas e que ninguem mesmo ousa sem ridicuIo, se perguntar se Deus sabe algo dela, se Deus folheia os tratados matematicos modernos para estar em dia.
Avancei bastante hoje, e me desculpo de nlio te-Io feito mais. E
nesse ponto que ,os deixo, designando a voces a .ultima visada de meu discurso deste ana - que e de colocar a questao da posi~ao da analise na ciencia. sera que a analise pode situar-se em nossa ciencia enquanto que considerada como aquela com que Deus nada tern aver?

Dr. GREEN: -

Sera que niio haveria um meio de articular a questiio do
com 0 que 0 senhor disse em seguida - em par-

Vorstellungsreprasentanz

ticular a partir·da relarao do sujeito ao espelho. no que ela remete ao sujeito suposto s{lber queesta no espelho?
•
Ve! Enfim ... eu nao seguiria voce nessa dire~lio. Porque creio que e
urn curto-circuito.
o ponto em que se encaixa a retoma'da do Vorstellungsreprtisentanz,
que e muito necessitado em meu discurso de hoje, e 0 ponto que lhes disse
ser 0 ponto virtual da fun~ao da liberdade, no que a escolha, 0 vel se manifesta ali entre 0 significante e 0 sujeito. Eu i1ustrei com uma abertura para
o que se poderia nomear os avatares dessa liberdade que, no fim das
contas, nlio e jarnais, e claro, reencontrada por ninguem que seja serio. E
depois, passei a Des.cartes que nao se preocupa mais com ela, senao em ato.
E em ato, e por essa via em que ele encontra sua certeza, que sua liberdade
propria se passa. Isto nlio quer dizer que ele a legue a nos a titulo de conta
bancaria.
Esse lugar do Vorstellungsreprtisentanz, e por ai que sera preciso que
eu ainda passe da proxima vez, antes de fazer funcionarem, no nivel da
transferencia, os termos que fui for~ado a introduzir hoje em torno da fun~lio do Outro. Sao coisas, em aparencia, muito afastadas de nosso dominio.
E, muito exatamente, a psicossomatica.
A psicossomatica e algo que nao e urn significante, mas que, mesmo
assim, s6 e concebivel na medida em que a indu~ao significante, no nivel
do sujeito, se passou de maneiia que nao poe em jogo a a/anise do sujeito.
No pequeno trabalho de que eu falava ainda ha pouco, e do qual
voces podern medir a amplitude da bravata, se faz assim mesmo 'essa observa~aozinha essencial - embora ela pretenda refutar, nlio a mim, eu nao
sou, gra~as a Deus, posta em causa, mas aqueles que falam em meu nome
- que 0 desejo nlio e representativo da necessidade. Nesse lugar, 0 Vorstellungsreprtisentanz limitani rnuito nosso jogo de interpreta~lio pela razao
de que 0 sujeito, enquanto a/anise, nlio esta ali interessado. Ena medida
em que uma necessidade venha aestar interessada na fun~ao do desejo
que a psicossomatica pode ser concebida como outra coisa que nao essa
simples bravata que consiste em dizer que ha urn duplo psiquico para
tudo que se passa de somatico. Sabe-se disso ha muito tempo. Se falamos
de psicossomatica e na medjda em que deve ai intervir 0 desejo. E no que 0
elo do desejo e aqui conservado, mesmo se nlio podemosdar conta da fun~ao a/anise do sujeito.
Queria faze-los sentir, pois que estou neste terreno, 0 de que se trata
no reflexo condicionado. Da experiencia pavloviana, nlio se nota bastante
que ela s6 e possivel no que e desmontavel 0 exercicio de uma fun~ao bio"

16gica, quer dizer, daquilo a que podemos engatar a funyao unificante, totalizante, da necessidade. Ela desmontavel p'orque mais de urn 6rgao interfere ali. Vma vez que voces fazem secretar seu cao a vista de urn peda~o
de carne, 0 que-lhes interessa, a partir dai, e recortar a coisa na regiao da
secreyao salivar, e mostrar que esta e articulavel com algo que funciona
como significante, pois que feita pelo experimentador. Em outros termos,
esta ai 0 Outro.
Mas quanta ao pretenso psiquismo do infeliz do animal, isto nao demonstra absolutamente nada. Mesmo os pretensos efeitos de neurose que
se obtem nao saD efeitos de neurose, por uma simples razao - e que
eles nao sao analisaveis pela palavra. 0 interesse maior desses reflexos eondicionados e de nos ensinarem 0 que 0 animal pode perceber. Servimo-nos
do significante - que para ele nao e urn significante, mas que, por funcionar como significante, deve inscrever-se numa diferenya - para ver 0 que
h3. de diferencial possivel no nivel de seu perceptum, 0 que nao quer alias
absolutamente dizer que ele sera seu percipiens no sentido subjetivo do
termo. 0 principal interesse dessas experiencias e 0 de nos fazer ver qual e
o leque diferencial no animal, no nivel de uma pereepyao que nada tern de
uma representayao, foryosamente, pois que nao h3. aqui outro sujeito senao
o de experimentador. E isto vai mesmo bem mais longe ainda. Na verdade
interrogamos 0 animal sobre nossa pr6pria percepyao. Estamaneira de limitar 0 porte das experiencias pavlovianas lhes restitui, ao mesmo tempo,
como se ve, sua muito grande importancia.
Seus beneficios efetivos, cientffieos, sao aqueles que eu digo, e nao
e para nada mais que elas sao efetivamente empregadas.
o interesse, finalmente, pode ser 0 de revelar a questao que nos e
colocada pelo fato de descobI'irmos no animal que os significantes - que
sao os nossos, pois que somos n6s, experimentadores, que os escalonamos
em percepyao - traduzementre si uma especie de equivaleneia.
Nao digo que resolvo esta questao ao formula-Ia.
Essa especie de equivalencia nos permite apontar 0 problema do realismo do numero numa forma que nao e certamente a de ainda h3. poueo,
quando lhes mostrei que questao implica qualquer uso do numero, e 0 que
faz com que a aritmetica seja uma ciencia que foi literalmente barrada pela
intrusao do algebrismo. Aqui 0 numero intervem a titulo de freqiiencia
pura. no que podemos chamar, para reeolocar as coisas em seus lugares, 0
sinal pavloviano. E para saber que urn animal condicionado a cern incitayoes visuais por segundo reage a cern incitayoes auditivas por segundo.
Vma questao nova e assim introduzida na experimentaya~. Nao se'trata

e

ainda, sem duvida, de algo ao qual pudessemos dar pleno estat~to de significahte, senao para n6s que contamos as freqiiencias. Mas, asslm ~~~m?,
o fato de que 0 animal, sem aprendizagem, passe de ce~ de frequ.enela
Bum registro a cern de freqiiencia num outro, nos permlte .talvez Ir um
poueo mais longe a respeito da estrutura propriamente pereeptlva.
Aproveitei a questao eolocada para lhes dizer as eoisas que lhes queria dizer e naa havia dito. Fiquemos por ai.

DO SUJEITO SUPOSTO SABER,
DA DfADE PRIMEIRA
EDOBEM

A confUlnra dada ao analista.
A ciencia.
Desde que haja sUjeito suposto saber,
hti transferencia.
A crenra.
A alienaplo sacada no fort-da.
A alienariio no prazer.

o fim do meu ensino tern sido, e permanece, 0 de formar analistas.
A forma~ao dos analistas e urn tema que esta na ordem do dia da
pesquisa analitica. Contudo - ja lhes dei disso testemunhos -, na literatura analitica, os principios escapam.
.
E claro, na experiencia de todos aqueles que passaram por essa forma~ao, que a insuficiencia de criterios se substitui algo que e da ordem
da cerimonia, 0 que, para 0 de que se trata, so se pode traduzir de uma
maneira - a simula~ao. Pois nao hli para 0 psicanalista nenhum alem, 'nenhum alem substancial ao qual se. pudesse reportar aquilo em que ele se
sente fundado para exercer sua fun~ao.
o que ele obtem, no entanto, e de urn valor inestimavel - a confian~a de urn sujeito enquanto tal, e os resultados que isto comporta pela
via de uma certa tecnica. Ora, ele nao se apresenta como um deus, ele nao
e Deus para seu pAciente. 0 que significa entao essa confian~a? Em tomo
do que ela gira?
Sem dUvida, para aquele que se fia, que recebe a recompensa, a questao pade ser eludida. Ela nao pade se-lo para 0 psicanalista. A forma~ao
do psicanalista exige que ele saiha, no processo em que conduz seu paciente, em tomo do que 0 movimento gira. Ele deve saber, a ele deve ser
. transmitido, e numa experiencia, aquilo de que ele retoma. Esse pontopivo, e 0 que eu designo - de um modo que, penso, lhes parece ja suficientemente motivado, mas que, esJX:ro, a medida da nosso progresso, lhes pa-

receni cada vez mais claro, cada vez mais necessario - e 0 que designo pelo
nome de des~jo do psicanalista.
Eu lhes mostrei, da ultima vez, 0 Jugar por onde se engrenou 0 encaminhamento cartesiano que, em sua origem e em seu fim, nao vai essencialmente para a ciencia, mas para a propria certeza. Ela esta no principia de
algo que nao e a ciencia no senti'do em que, depois de Platao e antes. ela
constitui 0 objeto da medita~ao dos filosofos - mas A ciencia - 0 acento
e posto nesse A e nao na palavra ciencia. A ciencia, aquela na qual estamos
presos, que forma 0 contexto da a~ao de nos tOQos no tempo em que vivemos, e a qual nao pode escapar 0 proprio psicanalista. porque ela faz.
tambem para ele, parte de suas condi~5es, e A ciencia, aquela.
em rela~ao a essa tal ciencia que temos que situar a psicanalise.
So podemos fazer isto articulando ao fenomeno do inconscientea revisao
que fizemos do fundamento do sujeito cartesiano.
Irei primeiro hoje a fenomenologia da transferencia.

J;

A transferencia e urn fenomeno em que estao incluidos. juntos. 0 sujeito e 0 psicanalista. Dividi-la nos term os de transferencia G contratransferencia, qualquer que seja a sagacidade, a desenvoltura das proposi~5es que
a genie se permita sobre este tema, nunca e mais que urn modo de eludir 0
de que se trata.
A transferencia e Wll fenilmeno essencial, ligado ao desejo como fenomeno nodal do ser burnano, que [oi descoberto antes de Freud. Ele foi
perfeitamente articwado - empreguei uma grande parte de um ano consagrado a transferencia para demonstrar isto - com 0 mais extrema rigor.
Dum texto em que se debate sobre 0 arnor, nominalmente 0 Banquete
de Platao.

E possivel que esse texto tenha sido feito para 0 personagem de Socrates, que ali se mostra no entanto particularmente discreto. 0 momento
essencial, inicial, ao qual se deve reportar a questao que temos que nos colocar, da a~ do analista, e aquele em que e dito que Socrates jamais pretendeu nada saber, senao 0 que diz respeito a Eros, quer dizer, ao desejo.
Platao, so por isso, e porque, no Banquete, ele vai mais longe que em qualquer outra parte para nos indicar a significa~ao de comedia de seus dialogos, eleva aqui a coisa ate a pantomima, PIatao nao pode fazer mais que
nos indicar, da maneira mais precisa, 0 lugar da transferencia.

Desde que haja em algum lugar 0 sUjeito suposto saber - que eu
abreviei hoje no alto do quadro por s.s.s. - hci transferencia.
o que e ~ue significa a organizayao dos psicanalistas, com 0 que ela
confere de c.e~t~ficados de capacidade? - senao que ela indica a quem a
gente pode dingtr-se para representar esse sujeito suposto saber.
.
Ora, e bem certo, do conhecimento de todos, que nenhum psicanahsta pode pretender representar, ainda que da maneira mais reduzida, urn
saber absoluto. Isto porque,em certo sentido, pode-se dizer que aquele a
quem a gente pode. dirigir-se, s6 poderia existir, se urn existe, apenas urn.
Esse apenas um :01, ~nquant.o vivo, Freud. 0 fato de que Freud, no que
conce~ne ao que e do mconsclente, era legitimamente 0 sujeito que a gente
pod~na supor saber, ~{je a parte tudo ~ue foi da relayao analitica, quando
engajada por seus paclentes, com ele.
Ele nao'foi somente 0 sujeito suposto saber. Ele sabia, e nos deu esse
saber em term~s. que se podem dizer indestt:,utiveis, uma vez que, depois
~ue .fora~ emltIdos, suportam uma interrogayao que, ate 0 presente,
jamaIs_ f01 esgotada ..Nenhum progresso se pode fazer, por menor que fosse,
que nao tenha desvlado de cada vez que foi negligenciado urn dos termos
.em t~rno dos quais Freud ordenou as vias que trayou e os caminhos do in.. consclente. Isto nos mostra 0 bastante 0 que e da funyao do sujeito suposto saber.
. A funy~o, e concomitantemente,
sua conseqiiencia, 0 prestigio, se
aSSlm posso ~zer, de Freud, estao no horizonte de toda posiyao de analista .. Elas constltuem 0 drama da organizayao social, comunitaria, dos psicanahstas:
? ~ue,m" desse suj,eito suposto saber, pode sentir-se plenamente investido. Nao e al que ~sta a que~~a~. A questao e, primeiro, para cada sujeito,
de onde ele se ballza para dingtr-se ao sujeito suposto saber. be cada vez
que .essa funy~o pode ser, para 0 sujeito, encarnada em quem quer que seja,
~al~st~ ou ~ao, resulta da defmiyao que venho de lhes dar que a transferenCla ja esta entao fundada.

. Se as coisas chegam ao ponto de que isto ja esteja, no paciente, detenmna~o por qualquer urn nomeavel, por uma figura a ele acessivel,disso
resultara, p~a quem dele vier a se encarregar em analise, uma dificuldade
toda especIal,. conce~nente a atuayao da transferencia. E acontece que
mes~o 0 an~sta ~aIS bobo - nao sei se este termo extremo existe, e uma
f~nya~ q~e so deslgno aqui a maneira como se designa em 16gica essa espeCle ~e .numero mitico que e, por exemplo, 0 maior mimero que se possa
expnrntr em tantas palavras - mesmo 0 analista mais bobo disso se aperce-

be, reconhece isto, e dirige 0 analisando para 0 que para ele Hrmanece 0
sujeito suposto saber. Isto e apenas urn detalhe, e quase uma anedota. Entremos agora no exame do que interessa.
o analista, eu Ihes disse, mantem esse lugar, no que ele e 0 objeto da
transferencia. A experiencia nos prova que 0 sujeito, quando entra em analise, esta longe de Ihe dar esse lugar.
Deixemos por enquanto a hip6tese cartesiana de que 0 psicanalista
seja enganador. Ela nao e para ser absolutamente excluida do contexto
fenomenol6gico de certas entradas em analise. Mas a psicanalise nos mostra que, sobretudo na fase de saida, 0 que mais Iimita a confidencia do paciente, seu abandono a regra analftica, e a ameaya de que 0 psicanalista
seja, por ele, enganado.
Quantas vezes em nossa experiencia nao acontece que so saibamos
muito tarde urn detalhe biografico deste tamanho? Para me fazer entender,
direi, por exemplo que, em tal momenta de sua vida, 0 sujeito pegou vario- .
la. E por que nao me disse isto antes? - se poderia colocar a questao se
ainda se e bastante ingenuo. Muito exatamente, Ihes dira 0 analisado, se eu
the tivesse dito mais cedo, voce teria po dido atribuir a isto uma parte peto
menos, senao 0 fundamento, de meus pro.btemas, e se estou aqui, nao e
para que voce de aos meus problemas uma causa orgdnica.
E urn exemplo de alcance seguramente i1imitado, e que ha muitas
maneiras de tomar - sob 0 iingulo dos preconceitos sociais, do debate cientffico, da confusao que permanece em torno do principio mesmo da analise. S6 0 dou aqui como ilustrayao do seguinte, de que 0 paciente pode
pensar que 0 analista sera enganado se ele Ihe da certos elementos. Ele retern certos elementos para que 0 analista nao va muito depressa. Eu poderia encarnar isto em outros exemplos melhores. Aquele que pode ser
enganado, nao deveria estar a fortiori sob a suspeita de poder, muito simplesmente, enganar-se?
Ora, e mesmo ai que esta 0 limite. E em torno desse enganar-se que
vige a gangorra, a balanya, desse ponto sutil, infinitesimal, que quero
marcar.
Sendo admitido que a analise pudesse ser, em certos sujeitos, posta
em questao em seu comeyo mesmo, e suspeitada de ser urn logro - como e
que acontece que, em torno desse enganar-se, algo estanca? Mesmo ao psicanalista posta em questao, e dado esse credito de certa infalibiJidade em
algum lugar, que, mesmo ao analista posta em questao, fad atribuir, as
vezes, a proposito de urn gesto casual, intenyoes. Voce 0 fez para me por
d pro va!

A discussao socnitica introduziu 0 tema seguinte, que 0 reconhecimento das condiyoes do bem em si teria para 0 homem algo de irresistivel.
E 0 paradoxa do ensino, se nao de Socrates - 0 que sabemos n6s dele
senao pela comedia platonica - nao direi nem mesmo de Platao - pois
Platao se desenvolve no terreno do dialogo comico, e deixa abertas todas
as questOes - mas de uma certa explorayao do phitonismo, da qual se pode .
. dizer que se perpetua numa geral derrisao. Pois quem nao sabe, na verdade,
que 0 reconhecimento mais perfeito das condigoes do bem nao impedini
jamais ninguem de enveredar pelo contnirio? Entao, de que e que se trata
nessa confianga depositada no analista? Que credito Ihe podemos dar por
quere-Io, esse bern, e ainda mais, para urn outro? Eu me explico.
Quem nao sabe, por experiencia, que podemos nao querer gozar?
Quem nao sabe disto, por experiencia, para saber esse recuo que impoe a
cada urn, no que ele comporta de atrozes promessas, a abordagem do
gozo como tal? Quem nao sabe que podemos nao querer pensar? - ai
esta, para nos dar testemunho ~isto, todo 0 colegio universal dos professores.
Mas 0 que pode significar ntio querer desejar? Toda a experiencia
analitica - que nao faz mais aqui do que dar forma ao que est.a para cada
urn na raiz mesma de sua experiencia - nos testemunha que nao querer
desejar, e desejar, san a mesma coisa.
.
Desejar comporta uma fase de defesa que 0 torna identico a nao
querer desejar. Nao querer desejar e querer nao desejar. Disciplina a qual
se dedicaram, para achar uma saida para os impasses da interrogagao socratica, precisamente pessoas que nao foram apenas fil6sofos, mas uma especie de religiosos a seu modo - os est6icos, os epicuristas. 0 sujeito sabe
que nao querer desejar tern em si algo tao irrefutavel quanta essa banda de
Moebius que nao tern avesso, isto e, que ao percorre-la se retornara matematicamente a superficie que supostamente a duplicaria.
E nesse ponto de encontro que 0 analista e esperado. Enquanto 0
analista e suposto saber, ele e suposto saber tambem partir ao encontro do
desejo inconsciente. E por isso que eu digo - ilustrarei para voces, da pr6xima vez, com urn desenhozinho topol6gico que ja esteve no quadro - que
o desejo e 0 eixo, 0 pivo, 0 cabo, 0 martelo, gragas ao qual se aplica 0
elemento-forga, a inercia, que ha por tras do que se formula primeiro, no
discurso do paciente, como demanda, isto e, a transferencia. 0 eixo, 0
ponto comum desse duplo machado, e 0 desejo do analista, que eu designo
aqui como uma fungao essencial. E que nao me digam que, esse desejo, eu
nao 0 nomeio, pois e precisamente urn ponto que s6 e articulavel pela relayaO do desejo ao desejo.

Essa relayao e interna. 0 desejo do homem eo desejo do Outro.
Sera que nao hi, reproduzido aqui, 0 elemento de alienayao que Ihes
designei no fUndamento do sujeito como tal? Se e s6 no nivel do desejo do
Outro que 0 homem pode reconhecer seu desejo, e enquanto desejo do Outro, nao esta ai algo que the deve parecer fazer obstaculo a seu desmaio,
que e urn ponto em que seu desejo jamais pode reconhecer-se? E 0 que nao
e nem levantado nem a ser levantado, pois a experiencia analitica nos mostra que e de ver funcionar toda uma cadeia no nivel do desejo do Outro
que 0 desejo do sujeito se constitui.
Na relayao do desejo ao desejo, algo e conservado da alienayao, mas
nao com os mesmos elementos - nao com esse SI e esse S2 da primeira
dupla significante, de onde deduzi a f6rmula da alienayao do sujeito no
meu penultimo curso - mas, de uma parte, com 0 que e constituido a
partir do recalque originario, da queda, do Unterdrii.ckung, do significante
binario - e, de outra parte, com 0 que aparece primeiro como faHa no que
e significado pel a dupla dos significantes, no intervalo que os liga, isto e,
o desejo do Outro.

Vou rearticular agora certo numero de f6rmulas a serem conservadas
como pontos de amarrayao, na falta dos quais 0 pensamento s6 pode deslizar. A aJlenacao e ii!5<1uU de maneira essenclal a tunyao da dupla de signiticantes. Com efeito; e essencialmente OlIereme que haja do is ou que. nap
tres.
Se queremos sacar onde est<! a funyao do sujeito nessa articulayao
significante devemos opera,r com dois, porque s6 com dois ele e cunhivel
na alienayao. Desde que haja tres, 0 deslizamento se toma circular. Passado do segundo ao terceiro, ele retorna ao primeiro - mas nao ao segundo.
o efeito da afdnise que se produz sob urn dos do is significantes esta Iigado
a definiyao - digamos; para empregar a Iinguagem da matematica moderna - de urn conjunto de significantes. E urn conjunto de elementos tal que
se existem apenas - como se diz na teoria, com urn E maiusculo invertido
para notayao - dois, 0 fenomeno daalienayao se produz - a saber, que 0
sig~ificante e 0 que representa 0 sujeito para 0 outro significante. De onde
resulta que no nivel do outro significante, 0 sujeito se desvanece.
E por isso tambem, que lhes indiquei 0 erro que hli numa certa tradUyao desse Vorstellungsrepriisentanz, que e, eu Ihes disse, 0 significante
S2 da dupla.
.

Aqui e precise articular 0 que esta em jogo e que, no texto de urn de
meus alunos de que lhes falei, foi pressentidp mas expresso a parte,e de
urn modo que se presta ao erro, por precisamente ali ornitir 0 carater fundamental da fun~ao do sujeito. Fala-se sem cessar da rela~ao do significante e do significado, 0 que e se manter no que chamarei 0 b.a. ba da questao. Certo que foi precise que eu pusesse no quadro-negro algo que ja ha.via
side formulado na raiz do desenvolvimento saussureano, para mostrar do
que eu partia. Mas logo depois, mostrei que isso s6 era manejavel e eficaz
se ali incIuissemos a funcrao do sujeito no estado original. Nao se trata de
reduzir a fun~ao do significante a nomeaQao, isto e, uma etiqueta colocada
sobre uma coisa. E deixar escapar toda a essencia da linguagem. Devo dizer
que esse texto, do qual eu disse da ultima vez que ele dava prova de enfatuacrao, da prova tambem de ignorancia crassa, deixando entender que e
disso que se trata no nivel da experiencia pavloviana.
Se ha algo que se possa situar no nivel da experiencia do reflexo condicionado, seguramente que nao e a associa'rao de urn signo a uma coisa.
Quer Pavlov reconhecra isto ou nao, e propriamente assoeiar um significante que e caracteristica de qualquer condicrao de experiencia, no que
ela e instituida com 0 corte que se pode fazer na organiza~ao organica de
urna necessidade - 0 que se designa por uma manifesta~ao ao nivel de urn
cicIo de necessidades interrompidas, e que reencontramos aqui, no nivel
da experiencia pavloviana, como sendo 0 corte do desejo. E - como se diz
ai estd por que sua filha e muda - ai esta por que 0 animal nao aprendera
jamais a falar. Pelo menos por esta via. Porque evidentemente, ele esta
atrasado de urn tempo. A experiencia pode provocar nele toda sorte de desordem, toda sorte de problema, mas, nao sendo ate 0 presente urn ser falante, ele nao e chamado a por em questao 0 desejo do experimentador que,
alias, se 0 interrogassemos, ficaria bem embaracrado para responder.
Nao resta menos que, ao articuhi-la assim, essa experiencia tern 0
interesse, de fato essencial, de nos permitir situar 0 que se deve conceber
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do efeito psicossomatico. Chegaria ate a formular que, quando nao ha intervalo entre Sl e S2, quando a primeira dupla de .significantes se solidifi·
ca, se holoffllseia, temos 0 modelo de toda uma serie de casos - ainda que,
em cada urn, 0 sujeito nao ocupe 0 mesmo lugar.
E na medida em que,por exemplo, a crian~a, a criancra debil toma 0
lugar, no quadro, em baixo e a direita, desse S, em relacrao a esse algo a que
a mae a reduz a nao ser mais que 0 suporte de seu desejo num termo obscuro, que se introduz na educa~ao do debil a dimensao do psicotico. E precisamente 0 que nossa colega Maud Mannoni, nurn livro que acaba de sair,
e cuja leituta lhes recomendo, tenta designar aqueles que, de urn modo
qualquer podem ser comissionados a levantar sua hipoteca.
E certamente algo da mesma ordem do que se trata na psicose. Essa
solidez, esse apanhar a cadeia significante prirnitiva em massa, e 0 que
profbe a abertura dialetica que se manifesta no fenomeno da crencra.
No fundo da propria paran6ia, que nos parece no entanto toda animada de cren~a, reina esse fenomeno de Unglauben. Nao e 0 nao erer
nisso, mas a ausencia de urn dos termos da crencra, do termo em que se
designa a divisao do sujeito. Se nao ha, de fate, cren~a que seja plena, e
inteira, e que nao ha crencra que nao suponha, em seu fundo, que a
dimensao Ultima que ela tern que revelar e estritamente correlativa do momento em que seu sentido vai desvanecer-se.
Toda sorte de experiencia esta ai para dar testemunho disso. Vma
dentre elas, urn dia, me foi dada muito humoristicamente, a prop6sito de
uma desventura de Casanova, por Mannoni, aqui presente, e que faz sobre
isto consideracroes as mais divertidas e as mais demonstrativas. E ao termo
de uma mistificacrao que tern sucesso a ponto de comover as for~as celestes, e de desencadear em tome dele uma tempestade que, na verdade, 0
terrifica, que 0 personagem - que, ate ali, perseguia a mais cinica aventura
com uma patetinha que the da 0 motivo de tudo aquilo em tome do que
ele arrasta urn circulo de imbecis - que 0 personagem, por ter visto sua
rnistifica~ao ganhar seu sentido, realizar·se, entra ele proprio num verdadeiro desmoronamento - cornico de ser surpreendido num Casanova que
desafia 0 ceu e a terra no nivel de seu desejo - que e 0 de cair na impotencia como se verdadeiramente ele tivesse encontrado 0 rosto de Deus
para faze-Io parar.
Vejam ainda esse texto de que eu lhes falava ha pouco. Apresenta-se
ali 0 fort-da, por exemplo, como algo de rebatido - e e isto mesmo se a
pessoa nao se desculpa de tOm3-lo mais uma vez, esse fort-da, sobre 0 qual
todo mundo limpou os pes. Tomam-no como urn exemplo de simboliza-

vao primordial, no que dele se desculpam como de uma coisa -quepassou
agora ao dominie publico. Muito bem! Nao se faz menos urn erro' grosseiro, pois nao e da oposivao pura e simples do fort e do da que ele tira a
forva inaugural que sua essencia repetitiva explica. Dizer que se trata simplesmente para 0 sujeito de se instituir numa funvao de dominie e uma tolice. Nos dois fonemas se encarnam os mecanismos propriamente de alienavao - que se exprimem, por mais paradoxal que isto Ihes pareva, no nivel
do fort.
Nao ha fort sem da e, se podemos dizer, sem Dasein. Mas justamente, contrariamente ao que tenta apreender, como .fundamento radical
da existencia, toda a fenomenologia da Daseinanalyse, nao ha Dasein com
o fort. Quer dizer que nao se tern escolha. Se 0 pequeno sujeito pode exercitar-senesse jogo do fort-da, e justamente que ele nao se exercita de modo
algum, pois nenhum sujeito pode apreender essa articulavao radical. Ele se
exercita com a ajuda de urn carretelzinho, quer dizer, com 0 objeto a. A
funvao do exercicio com esse objeto se refere a uma alienavao, e nao a
qualquer suposto dominio, do qual mal se ve 0 que 0 aumentaria numa repetivao indefinida, ao passo que a repetivao indefinida de que se trata manifesta as claras a vacilavao radical do sujeito.

Como de habito, precise interroJTIper as coisas num certo limite. No
entanto, quero designar, ainda que em termos breves, 0 que vai constituir
o objeto ao que poderemos dizer da proxima vez. Marquei no quadro, em
forma de dois esquemas, sua diferenva essencial.
Em seu texto sobre as Triebe e as Triebschicksale, as pulsoes e as
vicissitudes da pulsao, Freud poe 0 amor ao mesmo tempo no nivel do
real, no nivel do narcisismo, no nivel do principio do prazer em sua correlavao com 0 principio de realidade, e dai deduz que a funvao de ambivalencia e absolutamente diferente do que se produz na Verkehrung, no
movimento circular. No nivel em que se trata do amor, temos urn esquema
do qual Freud nos diz que ele se sobrepae em do is tempos.
Primeiro urn /ch, urn Ich definido objetivamente pelo funcionamento solidario do aparelho do sistema nervoso central com a condi~ao de homeostase, conservar as tensoes a urn certo nivel, 0 mais baixo.
Podemos conceber que 0 que ha fora disso, se e que'ha t.m fora, e
apenas indiferenva. E, nesse nivel, po is que se trata de tensilo, indiferenva
quer dizer simplesmente inexistencia. Freud nos diz no entanto que a

regra do auto-erotismo nao e a inexistencia dos objetos, mas 0 funcionamento dos,objetos unicamente em relavao com 0 prazer. Na zona de indio
ferenva, diferencia-se entao 0 que traz Lust e 0 que traz Unlust, prazer ou
desprazer. Cada qual, alias, nao tera visto, desde sempre, a ambigiiidade do
termo Lustprinzip? - pois que alguns tambem 0 escrevem Unlustprinzip.
A questao que se coloca e entao de figurar esse estado - de articular
a homeostase e 0 prazer. Pois que algo de prazer, e ainda demais para 0
equilibrio. Desse Ich hipotetico,em que se motiva a primeira construvao
de urn aparelho funcionando como urn psiquismo, que esquema podemos
dar, 0 mais proximo e mais exato para faze-Io funcionar? Proponho este
aqui.

Voces veem, marcado com letras maiusculas ICH, 0 /ch como
aparelho tendente a uma certa homeostase - que nao pode ser a mais
baixa porque seria a marte, e alias, a coisa foi vista por Freud num segundo
tempo. Quanto ao Lust, nao e urn campo propriamente falando, e sempre
muito bem urn objeto, urn objeto de prazer que, como tal, e mira do no eu.
Essa imagem em espelho, esse correlato biunivoco do objeto, al esta 0
Lust-Ich purificado de que fala Freud; ou seja, 0 que, no Ich, se satisfaz
com 0 objeto enquanto Lust.
o que e Unlust, ao contnirio, e 0 que resta inassimilavel, irredutivel
ao principio do prazer. E a partir disso, Freud nos diz, que se vai constituir
o nao-eu. Ele se situa - notem bem - no interior do circulo do eu primitivo, pega urn pedavo dele,sem que 0 funcionamento homeostatico chegue
jamais a reabsorve-Io. Voces veem ai a origem do que reencontraremos
mais tarde na funvao dita do mau objeto.
Voces constatam sobretudo que 0 que estrutura 0 nivel do prazer ja
da 0 inicio de uma articulavao possivel da alienavao.

o Lust se diz, de algum modo, na zona exterior - ah! 0 Ich, e de
qualquer modo algo de que seria preciso ocupar-se. E desde que ele se
ocupe, a perf~ita tranquilidade do lch desaparece. 0 Lust-lch se distingue,
~ no. mesmo mstante 0 Unlust, fund amen to do nao-eu, tomba. Isto nao
~phca 0 desaparecimento do apare!ho, muito pelo contrario. Voces veem
slmplesmente produzir-se num nivel primitivo essa mutiIa9ao, esse muti.
lamento, que valorizo na dialetica do sujeito e do Outro, mas aqui em outro sentido.
A formula disso e 0 nao hti bem sem mal. mio hti bem sem sofrimen.
to, que guarda, para esse bern, para esse mal, urn carater de alterniincia, de
d?sa.g~m possiv~l, em ?ue a articuIa9ao que eu dava ha pouco da dupla de
slgmfIcantes val reduzlf-se, e falsamente. Pois, para retomar as coisas no
nivel do bem e do mal, todo mundo sabe que 0 hedonismo fracassa,
der.rapa, ao explicar a meciinica do desejo. E que, ao passar para 0 outro
reglstro, para a articula9ao alienante, isto se exprime de modo inteiramente
~ifere~te: Quase me ruborizo aqui de agitar esses trap os com os quais os
ImbecIs flcam brincando ha tanto tempo, como 0 para alem do bem e do
mal, .sem s~berem exatamente do que estao falando. Nao resta menos que e
preCISOartIcular 0 que se passa no nivel da articula9ao alien ante assim _
nao ha mal sem que dele resulte urn bern, e quando 0 bem esta ai, nao ha
bem que se mantenha com 0 mal.
E por isso que, ao situar-se no registro puro e siJl..lplesdo prazer, a
etIca fracassa, e que, muito legitimamente, Kant !he objeta que 0 bem
supremo na? poderia ser de modo algum concebido como a infinitiza9ao
de urn benzmho qualquer. Pois nao ha lei possivel de ser dada sobre 0 que
possa ser 0 bem nos objetos.
o'

o bem supremo, se e que este termo que confunde deva ser mantido
so pode ser reencontrado no nivel da lei, e eu demonstrei em Kant cor:z
Sade que isto quer dizer que no nivel do desejo, passividade, narcisismo,
~bivalencia,
sao 'caracteristicas que governam a diaIetica do prazer no
myel do quadro da esquerda. Seu termo e, propriamente falando, 0 que
chamamos identifica9ao.
Eo reconhecimento da pillsao que permite construir, com mais certeza, 0 funcionamento dito por mim de divisao do sujeito, ou de aliena9ao.
E a propria pUlsao, como foi ela reconhecida? Ela foi reconhecida nisso
q~e.' l?nge de a diaIetica do que se passa no inconsciente do sujeito pod~r
se hmltar a referencia ao campo do Lust, as imagens dos objetos beneficos,
benfeitores, favoraveis, encontramos urn certo tipo de objetos que, no final
das contas, nao podem servir para nada. Sao os objetos a. as seios. as fezes,

o olhar, a voz. E nesse termo novo que vige 0 ponto que introduz a dialetica do sujei~o enquanto sujeito do inconsciente.
.
E ai que da proxima vez reencontrarei 0 seguimento do que deve ser
desenvolvido no tema da transferencia.

M. SAFOUAN: - Sinto sempre dificuldade em pereeber a diferenra
entre 0 objeto na pulsiio e 0 objeto no desejo. Agora que se trata de ver a
diferenra do Isso e do objeto na pulsiio, eu pereo ofio.

Escute, trata-se de uma questao de terminologia. E muito gentiI de
sua parte colocar uma questao, mesmo se ela da testemunho de urn certo
embara90, porque po de servir para todo. mundo.
Ha uma Por9ao de coisas agradaveis que acreditamos desejar, desde
que estejamos saos, mas nao podemos dizer nada mais do que isto - acreditamos desejar. Essas coisas saD de urn nivel, me parece, inteiramente
transmissivel, mas que nao e da teoria analftica.
Os objetos que estao no campo do Lust tern uma rela9ao tao profundamente narcisica com 0 sujeito que, no fim das contas, 0 misterio da
pretensa regressao do amor a identifica9ao encontra sua razao na simetria
desses dois campos que Ihes designei por Lust e Lust-Ich. 0 que nao podemas guardar do lado de fora, temos sempre sua imagem do lado de dentro.
E mesmo tola assim, a identifica9ao ao objeto do amor. E nao vejo por que
isso criou tanta dificuldade, e ao proprio Freud. Isso, meucaro, e oobjeto
do am or.
E alias, voce ve bem isto quando fala de objetos que nao tern 0 valor
singular que se prende ao objeto da pulsao. Voce diz entao, como Freud
fez notar - Costo muito de guisado de carneiro. E exatamente a mesma
coisa que quando voce diz - Amo a Senhora Tal - com s6 esta diferen9a,
que, isto, voce 0 diz a ela, 0 que muda tudo. Voce !he diz por razoes que
eu !he explicarei da pr6xima vez.
Voce gosta de guisado de carneiro. Voce nao esta certo de deseja-Io.
Tomem a experiencia da bela a90ugueira. Ela gosta de caviar, s6 que ela
nao 0 quer. E por isso que ela 0 deseja. Compreendam que 0 objeto do
desejo e a causa do desejo, e esse objeto causa do desejo e 0 objeto da
pulsao - quer dizer, 0 objeto em torno do qual gira a pulsao. Pois que
estou num dialogo com alguem que trabalhou meus text os, posso me .
exprimir em formulas cerradas. Nao e que 0 desejo se prenda ao objeto da
pulsao - 0 desejo faz seu contorno, na medida em que e dele que se trata

na pu}sao. M~s nem todo desejo esta forc;osamente em jogo na pulsao. Hri
tambem deseJos vazios. desejos loucos. que partem justamente do seguinte -:- trat~.se apenas do desejo de que. por exemplo. alguem Ihe proibiu algu~a COlsa. Pelo fato de Ihe terem proibido. voce nao po de fazer outra
COlsa. durante algum tempo, senao pensar naquilo. E desejo ainda. Mas de
cada ~ez que voc~ lida com um objeto de bem, nos 0 desigllamos - e uma
qu~stao de termmologia. mas e uma terminologia justificada - como
obJet~ do amor. Eu justificarei isto da proxima vez, articulando a relac;ao
que ha entre 0 amor. a transferencia, e 0 desejo.

Campo do eu e campo do Outro.
A metdfora.
A interpretap'io niio e aberta
a todos os sentidos.
Indeterminarao e determinarao
do sujeito.
Amor, transferencia, desejo.
o escravo.
o ideal do eu e 0 a minusculo.

Quanto a seu vocabuhirio, 0 que you introduzir hoje nao e nada a
que voces nao estejam,infelizmente, familiarizados.
Trata-se dos termos mais usuais, como identificac;ao, idealizac;ao,
projec;ao, introjec;ao. Nao sao termos de manejo comodo, e isto, tanto
menos quanta mais sentido eles fac;arn.
o que de mais comum do que identificar? Parece mesmo a operac;ao
essencial do pensamento. Idealizar, tambem, isto podera muito servir, sem
duvida, quando a posic;ao psicologista se fizer mais pesquisadora. Projetar
e introjetar, passam, de born grado, aos olhos de alguns, por serem dois
termos reciprocos urn do outro. Apontei, no entanto, ha muito tempo seria talvez conveniente aperceber-se disto - que urn desses termos se refe·
re a urn campo em que domina 0 simbolico, eo outro ao imaginario, 0 que
deve fazer com que, pelo menos numa certa dimensao, eles nao se encontrem.

o uso intuitivo desses termos, a partir do sentimento que temos de
compreende-Ios, e de compreende-Ios de maneira isolada como desenvolvenda sua dimensao na compreensao comum, esta evidentemente na fonte
de todos os deslizamentos e de todas as confusoes. E a sorte comum de
todas as coisas do discurso. No discurso comum, aquele que fala, pelo
menos na su·a lingua materna, se exprime de maneira tao segura, e corn urn
tato tao perfeito, que e ao utilizador mais comum de uma lingua, ao

homem nao instruido, que se recorre para saber qual e 0 uso proprio de
urn termo. .
E mesmo entao desde que 0 homem quer apenas falar que ele se orienta na topologia fundamental da linguagem, que e muito diferente do
realismo simplista ao qual se prega muito freqiientemente quem ere estar
a vontade no dominio da ciencia. 0 uso natural de expressoes tais como tomemo-las verdadeiramente ao acaso - exceto eu, bom grado malgrado,
um neg6cio, diferente de algo a fazer, implica a topologia envolvente em
que 0 sujeito se reconhece quando ele fala espontaneamente.
Se posso me dirigir a psicanalistas e ten tar destacar a qual topologia
implicita eles se reportam ao usar cada urn dos termos que acabei de enumerar, e evidentemente que, no conjunto - por mais incapazes que eles
sejam freqiientemente, por falta de ensino, de os articular - fazem deles
correntemente, com a mesma espontaneidade do homem do discurso comum, uso adequado. Certamente, se eles querem absolutamente fon;:ar os
resultados de uma observa~ao e compreender 0 que e1es nao compreendem, os veremos fazer desses termos urn uso for~ado. Neste caso, haveni
pouca gente para os.retomar.
Hoje entao, refiro-me a esse tato do uso psicanalitico concernente a
. certas palavras, para poder acorda-los com a evidencia de uma topologia
que ja trouxe aqui, e que esta, por exemplo, encarnada, no quadro; no
esquema que Ihes mostra 0 campo do Jch primordial, 0 Jch objetivavel, no
fim das contas, no aparelho nervoso, 0 Ich do campo homeostatico, em
rela~ao ao qual 0 campo do Lust, do prazer, se distingue do campo do
Unlust.
Ja escandi que Freud distingue bem 0 nivel do Jch, por exemplo no
artigo sobre os Triebe, sublinhando ao mesmo tempo que ele se manifesta
como organizado, 0 que e urn signa narcisico, e que e justamente nessa
medida que ele e propriamente articulado ao campo do real. No real, ele
so distingue, so privilegia 0 que se reflete em seu campo, por urn efeito de
Lust, como retorno a homeostase.
Mas 0 que nao favorece a homeostase e se mantem a todo pre~o
como Unlust, se prende bem mais ainda a seu campo. E assim que 0 que e
da ordem do Unlust, se inscreve no eu como nao-eu, nega~ao, mutila~ao do
eu. 0 nao-eu nao se confunde com 0 que 0 cerca, a vastidao do real.
Nao-eu se distingue como corpo estranho, fremde Objekt. Ele esta ali, situado na lunula que os dois pequenos circulos de Euler constituem. Ver 0
quadro. E entao no registro do prazer, urn fundamento objetivavel que podemos nos fazer, como 0 cientista estranho ao objeto cujo funcionamento
ele constata.

So qu~ nos nao somos apenas isso, e mesmo, para ser isso, e preciso
que sejamos tambem 0 sujeito que pensa. E, no que somos 0 sUjeito que
pensa, estamo; implicados de maneira muito diferente, na medida em que
dependemos do campo do Outro, que estava la ha urn bocado de temp?
antes que viessemos ao mundo, e cujas estruturas circulantes nos determlnam como sujeito.
Trata-se entao de saber em que campo se passam as diferentes coisas
com as quais temos que nos haver no campo da analise. Passam-se algumas
no nivel do primeiro campo, do Ich, e algumas outras - que convem distinguir das primeiras porque, se as confundimos, nao se compreende mais
nada - no outro campo, do Outro. Desse outro campo, eu Ihes mostrei as
articula~oes essenciais nas duas fun~oes que defini e articulei como aliena"
~ao e separa~ao.
o seguimento do meu discurso de hoje supoe que, depois que intro-.
duzi essas duas fun~oes, voces refletiram sobre elas - isto quer dizer que
voces tentaram faze-las funcionar em diferentes niveis, po-las a prova.
Ja tentei encarnar certas conseqiiencias desse vel tao particular que
constitui a aliena~ao - a suspensao do sujeito, sua vacila~ao, a queda do
sentido - nas formas familiares como a bolsa ou a vida, ou a liberdade ou a
morte, que se produzem a p rtir de 0 ser ou 0 sentido - termos que nao
adianto sem relutancia, e nao sem lhes rogar que nao se precipitem em
carrega-los demais desses sentidos que os fariam cair numa pressa da qual
convem que, no avan~o de tal discurso, nos nos guardemos.
Entretanto, introduzo aqui 0 que meu discurso tentara articular, se
isto puder ser feito, du nte 0 proximo ano. Tratar-se-a de algo que sera
preciso in titular a osi oes su~ ·e.tivas. Pois toda essa pr.epara~ao, conc.er- ~
nente
s fundamentos da analIse, d~ormalmente.
deseIlYQlver-se pois ue nada se centra convenientemente senao a artir da l!P_~aodo suj.!llto - p1!Ia demonstraLo ~ue a articu a ?,o da analise or artir do deseio, permite ilustrar disso.
Posi oes sub'etivas, enHio, do ue? ~e.iiasse..no
que..se.o(e.r.~e,
~as--pQsifo.eS-SJ,l.bktivas..da.
ex.is.th:lda, com todos o~ favores ~ue
este termo pode encontrar por ja estar no ar ambiente. InfelIzmente, IStO
so nos permitiria uma aplica~ao rigorosa no nivel go neurotico - isto nao
seria, alias, tao mal. E por isso que direi a~s
subjetivas do seVNao
juro de antemao sobre meu titulo, eu acharei talvez urn melhor, mas, de
qualquer modo, e disso que se tratara.

Vamos em frente. Num artigo, ao qual ja me referi para nele corrigir
o que me pareceram os perigos, quiseram, num esforyo que nao e sem merito, dar forma ao que meu discurso introduz concernente a estrutura de
linguagem inerente ao inconsciente. Chegaram a uma formula que consiste, em suma, em traduzir a formula que dei da metafora. Esta formula era
essencial e utilizavel, pois que ela manifesta a dimensao em que 0 inconsciente aparece, no que a operayao de condensayao significante Ihe e fundamental.
Certamente que a condenayao significante, com seu efeito de metafora, podemos observa-la a ceu aberto, na menor metafora poetica.
E por isso que tomei exemplo no Booz Dormindo. Reportem-se a meu artigo de La Psychanalyse que se chama A Instdncia da Letra no Inconsciente.
Tomei, de todos os poemas, meu Deus, aquele de que, em lingua francesa
pode ser dito cantar ao maior numero de memorias.Quem nao aprendeu,
em sua infiincia, a recitar Booz Dormindo! Nao e urn exemplo desfavoravel para ser manejado por analistas, sobretudo no momenta em que
eu 0 introduzia, quer dizer, em que eu introduzia ao mesmo tempo a metafora paterna.
Nao vou lhes refazer esse discurso, mas, seu vivo) na ocasiao em que
o introduzimos aqui, e evidentemente de lhes mostrar 0 que traz de
criayao de sentido 0 fato de designar aquele que ali esta em jogo, Booz nessa posiyao ao mesmo tl<mpo de pai divino e de instrumento de Deus
- pela metafora - Sa gerbe 'n 'etait pas avare ni haineuse. A dimensao de
sentido aberta por esta metafora nao e nada menos do que 0 que nos aparece na imagem terminal, a da foice de DurO negligentemente jogada no
campo das estrelas. E a dimensao mesma oculta nesse poema. Mais oculta
do que voces pen sam, porque nao basta de modo algum que eu faya com
isto surgir a serpe de que Jupiter se serve para inundar 0 mundo com 0
sangue de Cbronos. A dimensao da castrayao de que se trata e, na perspectiya bfblica, de bem outra ordem, e funciona af presente com todos os ecos
da hist6ria, e ate com as invocayoes de Booz ao Senhor - Como surgira
de mim, homem velho. uma descendencia?
Nao sei se v~~es notaram - voces poderiam faze-lo muito melhor
se eu tivesse feito naquele ana 0 semimirio que me destinava fazer sobre
os Nomes-do-Pai - 0 Senhor de nome impronunciavel e precisamente
aquele que vela pelo parte das mulheres estereis e dos homens fora de
idade. 0 carater fundamentalmente transbiologico da paternidade, intro-

duzida pela tradiyao do destino do povo eleito, tern algo que esta..]a originalmente recalcado, e que ressurge sempre da ambigiiidade da claudicayao, do trope yO e do sintoma, do nao-encontro, distz'quia, com 0 sentido que permanece oculto.
Ai esta uma dimensao que sempre reencontramos, e que, se queremos formaliza-la, como para isto se esforyava 0 autor de que eu falava ha
pouco, merece ser manejada com mais pruden cia do que ele efetivamente 0
fez - fiando-se de algum modo no formalismo de frayao que resulta de se
mar car a ligayao que ha entre 0 significante e 0 significado por uma barra
intermediaria. Essa barra, nao e absolutamente ilegftimo considerar que,
em certos momentos, ela marca, na relayao entre significante e significado,
a indicayao de urn valor que e propriamente 0 que ex prime seu uso a titulo de frayao no sentido matematico do termo. Mas, certamente, nao e 0
unico. Ha, entre significante e significado, uma outra relayao que e a de
efeito de sentido. Precisamente no momenta em que se trata, na metafora, de marcar 0 efeito de sentido, nao se pode entao absolutamente, sem
precauyao, e de maneira tao arriscada como fizeram, manipular essa barra
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se julga habil fazer para a metafora, argiiindo-se que - ao que constitui 0
peso, no inconsciente, de uma articulayao do significante ultimo que vem
a encarnar a metafora com 0 sentido novo criado'por seu uso, deveria corresponder nao sei que engatamento, de urn no outro, de dois significantes,
no inconsciente.

E inteiramente certo que essa formula nao pode satisfazer. Primeiro
porque se deveria saber que nao pode haver ai tais relayoes do significante
a si mesmo, 0 proprio do significante sendo de nao poder significar-se a si
mesmo sem engendrar alguma falta de logica.
Para convencer-se disto, basta referir-se as antinomias que intervieram desde que se tentou uma formalizayao logica exaustiva das matemliticas. 0 catalogo dos catalogos que nao se contem a si mesmos nao e evidentemente 0 mesmo catalogo nao se contendo a si mesmo - quando ele e
aquele que e introduzido na definiyao e quando ele e aquele que vai ser inscrito no catalogo.
E muito mais simples aperceber-se de que 0 que se passa e que urn
significante substitutivo veio no lugar do outro significante constituir 0
efeito de metafora. Ele remete para outro lugar 0 significante que cassou.
Se quisermos justamente conservar a possibilidade de urn manejo de tipo
fracional, poremos 0 significante desaparecido, 0 significante recalcado,
embaixo da barra principal, no denominador, unterdrUckt.
Em conseqiiencia, e falso que se possa dizer que a interpretayao,
como se escreveu, est a aberta a qualquer sentido, sob pretexto de que so se
trata da ligayao de urn significante a urn significante e, consequentemente,
uma ligayao louca. A interpretayao nao esta aberta a todos os sentidos. E
conceder aqueles que se levantam contra os caracteres incertos .da interpretayao analitica dizer que de fato todas as interpretayoes silo possiveis, 0
que e propriamente urn absurdo. Nao e porque eu dlsse que 0 efeito da interpretayao e isolar no sujeito urn corayao, urn kern, para exprimir como
Freud, de non-sense, que a interpretayao ela mesma e urn nao senso.
A interpretayao e uma significayao que nao e nao importa qual. Ela
vem aqui no lugar do s, e reverte a relayao que faz com que 0 significante
tenha por efeito, na linguagem, 0 significado. Ela tern por efeito fazer surgir urn significante irredutivel. E preciso interpretar no nivel do s, que nao
e aberto a todos os sentidos, que nao pode ser nlio importa 0 que, que e
uma significaylio, apenas aproximada, sem duvida. 0 que esta la e rico e
complexo quando se trata do inconsciente do sujeito, e destinado a fazer
surgir elementos significantes irredutiveis, non-sensical, feitos de nlio-senso. Nesse mesmo artigo, 0 trabalho de Leclaire particularmente bem ilustrou 0 franqueamento da interpretayao significativa para 0 nlio-senso significante, quando ele nos dli, a prop6sito de seu obsedado, a f6rmuiaPoordjeli,
que liga uma a outra as duas silabas da palavra licorne, permitindo introduzir em sua sequencia toda uma cadeia em que se anima seu desejo. Voces
verao alias, no que ele vai publicar em seguida, que as coisas vlio mesmo
muito mais longe.

A interpretayao nao e aberta a todos os sentidos. Ela nao e de modo
algum nao importa qual. E uma interpretayao significativa, e que nao deve
faltar. Isto nao impede que nao seja essa significayao que e, para 0 advento
do sujeito, essencial. 0 que e essencial e que ele veja, para alem dessa significayao, a qual significante - nao-senso, irredutivel, traumatico --- ele
esta, como sujeito, assujeitado.
Isto Ihes permite conceber 0 que e materializado na experiencia. Eu
Ihes rogo que tomem uma das grandes psicanalises de Freud e nominalmente a maior de todas, a mais sensacional - porque vemos ali, melhor do que
em qualquer outro lugar, on e vem convergir 0 problema da conversao da
fantasia e da realidade, a saber, em algo de irredutivel, de non-sensical, que
funciona como significante originalmente recalcado - falo da observayao
do Hamem dos Lobas. No Homem dos Lobos, direi para Ihes dar 0 fio
de Ariane que os guiara na leitura, que a brusca apariyao dos lobos na janela do sonho tern a f1m~ao do s, como representando a perda do sujeito.
Nao e so que 0 sujeito seja fascinado pelo olhar desses lobos em
numero de sete, que alias em seu desenho SaD apenas cinco, pendurados na
arvore. E que 0 olhar deles, fascinado, eo proprio sujeito.
o que e que Ihes demonstra toda observayao? E que a cada etapa da
vida do sujeito, algo veio, a cada instante, manejar 0 valor do in dice determinante que constitui esse significante original. Assim e percebida propriamente a dialetica do desejo do sujeito como se constituindo pelo desejo do Outro.- Lembrem-se da aventura do pai, da irma, da mae, de Groucha
a empregada. Tantos tempos que vem enriquecer 0 desejo inconsciente do
sujeito de algo que deve ser posto, como significayao constituida na relayao ao desejo do Outro, no numerador.
Observem bem 0 que se passa entao. Eu Ihes rogo considerar a necessidade logica desse momenta em que 0 sujeito como X so se constitui pelo
Urverdrangung, pela queda necessaria desse. significante primeiro. Ele se

constitui em torno do Urverdrdngung mas ele nao po de substituir ali como
tal - pois que seria preciso entao a representa~ao de urn significante para
urn outro, ao passe que aqui nao ha senao urn so, 0 primeiro. Nesse X que
ai esta, devemos considerar duas faces - esse momenta constituinte em
que cai a significiincia, que atticulamos a urn lugar em sua fun~ao no nivel
do inconsciente, mas tambem 0 efeito de retorno, que se opera por essa rela~ao que podemos conceber a partir da' fra~ao. E precise introduzi-la com
prudencia, mas ela nos e bem indicada pel os efeitos de linguagem.
Todo mundo sabe que, se zero aparece no denorninador, 0 valor da
fra~ao nao tern mais sentido, mas toma por conven~ao aquilo que os matematicos chamam urn valor infinito. De certa maneira, esta ai urn dos
tempos de constitui~ao do sujeito. No que 0 significante primordial e puro
nao-senso, ele se torna portador da infinitiza~ao do valor do sujeito, de
modo a!gum aberto a todos os sentidos, mas abolindo todos, 0 que e diferente. E isto que explica que eu nao tenha podido manejar a rela~ao de
aliena~ao sem fazer intervir a palavra liberdade. 0 que funda com efeito,
no senso e nao-senso radical do sujeito, a fun~ao da liberdade, e propriamente esse significante que mata todos os sentidos.
E por isso que e falso dizer que 0 significante no inconsciente esta
aberto a todos os sentidos. Ele constitui 0 sujeito em sua liberdade em rela~ao a todos os senti dos, mas isto nao quer dizer que ele nao esteja deterrninado. Pois, no numerador, no lugar do zero, as coisas vindas a se inscre.verem SaDsignifica~oes, significa~oes dialetizadas na rela~ao do desejo do
Outro, e elas dao a rela~ao do sujeito ao inconsciente urn valor determinado.
Sera importante, no seguimento do meu discurso no proximo ano,
mostrar como a experiencia da analise nos for~a a procurar pela via de uma
formaliza~ao tal que a media~ao desse infinito do sujeito com a finitude do
desejo so se po de fazer pel a interven~ao daquilo que Kant, em sua entrada
na gravita~ao do pensamento que chamamos filosofico, introduziu com
tanto frescor com 0 nome de grandeza negativa.
o frescor tern aqui sua importiincia certamente, porque - entre for~ar os filosofos a refletirem sobre 0 fato de que menos-um nao e zero, e que
a urn tal discurso os ouvidos se tornem surdos pensando que pouco importa
- ha uma distiincia. Nem por isso deixa de restar - e ai esta unicamente a
utilidade da referencia a articula~ao filosofica - que depois de tudo, os homens so sobrevivem sendo a cada instante tao esquecedores de todas as
suas conquistas, falo de suas conquistas subjetivas. Certo que, a partir do
momenta em que as esquecem, elas nao restammenos conquistadas, mas

SaDeles que sao mais conquistados pelos efeitos de suas conquistas. E por
ser' conquistado par algo quenao se conhece, isto tern as vezes conseqiiencias terriveis, 11primeira das quais e a confusao.
Grandeza negativa, entao, e- -ai que encontiaremos com que designar
urn dos suportes do que chamarnos complexode castra~ao, a saber, a incidencia negativa na qual entra ali 0 objet~ falo.
Isto nao e mais que uma pre-iridica~ao, mas creio util d<i-la.

Precisamos contudo progredir, no que concerne ao que nos interessa
- a saber, a transferencia. Como retomar sua abordagem? A transferencia
e impensavel, a nao ser tomando-se partida do sujeito suposto saber.
Voces veem melhor hoje 0 que ele e suposto saber. Ele e suposto saber aquilo a que nenhum poderia escapar, uma vez que a formule - pura
e simplesmente, a significa~ao.
Essa significa~ao implica certamente - e e par isso que fiz primeiro
surgir a dimensao de seu desejo - que ele nao possa recusar-se a ela.
Este ponto privilegiado e 0 unico ao qual poderiamos reconhecer 0
carater de urn ponto absoluto sem nenhum saber. Ele e absoluto, justamente por nao ser nenhum saber, mas 0 ponto de encaixe que liga seu desejo
mesmo a resolu~ao daquilo que se trata de revelar.
o sujeito entra no jogo, a partir desse suporte fundamental - 0 sujeito e suposto saber, somente por ser sujeito do desejo. Ora, 0 que e que se
passa? 0 que se passa e aquilo que chamamos em sua apari~ao mais comum
efeito de transferencia. Este efeito e 0 amor. E claro que, como todo amor,
ele so e referenciavel, como Freud nos indica, no campo do narcisismo.
Amar e, essencialmente, querer ser amado.
'
Aquilo que surge no efeito de transferencia se opoe a revela~ao. 0
amor intervem em sua fun~ao aqui revelada como essencial, em sua fun~ao
de tapea~ao. 0 amor, sem duvida, e urn efeito de transferencia mas em sua
face de resistencia. Estamos presos em esperar esse efeito de transferencia
para poder interpretar e, ao mesmo tempo, sabermos que ele fecha 0 sujeito ao efeito de nossa interpreta~ao. 0 efeito da aliena~ao em que se articula na rela~ao do sujeito ao Outro, 0 efeito que somos, e aqui absolutamente manifesto.
Convem entao apontar aqui 0 seguinte - que e sempre eludido, que
Freud articula, e que nao e desculpa mas raziIo da transferencia - que nada
poderia ser atingido in absentia, in effigie. Isto qlJer dizer que a transferen-

cia nao e, ~or sua natureza, a sombra de algo que tenha sido vivido antigamen.te. MUlt~ ao con~fCiri(l, 0 sujeito enquanto assujeitado ao desejo do
anallsta, .deseJa engana-Io dessa sujeirrao, fazendo-se amar por ele, propondo por Sl mesmo essa falsidade essencial que e 0 amor. 0 efeito de transfe.
rencia e esse efeito de tapearrao no que ele se repete presentemente aqui e
agora.
Ele s6 e repetirrao do que se passou assim-assim, por ter a mesma for.
ma. Nao e ectopia. Nao e sombra das antigas tapearroes do am or. E isolamento: no atual, de seu funcionamento puro de tapearrao.
E por isso que, por tfCisdo amor dito de transferencia, podemos dizer qu~ 0 que _ha e afirmarrao do larro do desejo do analista com 0 desejo
do paclente. E 0 que Freud traduziu numa especie de rapido escamotea~ento, urn chamariz, dizendo - depois de tudo, e apenas 0 desejo do paClente - coisa para serenar os confrades. E 0 desejo do paciente, sim, mas
no seu encontro com 0 desejo do analista.
.
Ess~ desejo do analista, m10 direi de modo algum que nao 0 nomeei
amda, pOlScomo nomear urn desejo? Urn desejo, 0 cercamos. Muitas coisas
na hist6ria nos dao aqui trarro e pista.
Nao e mesmo singular, esse eco que encontramos - por men os que
vamos meter ali nosso nariz - entre a etica da analise e a etica est6ica? 0
que e a e~ica est6ica, ~o fun do? - sem10, sera que jamais terei tempo de
demonstra-Io para voces, 0 reconhecimento da regen cia absoluta do desejo
do Outro, esse Seja feita a vossa vontade! retomado no registro cristao.
Somos solicitados por uma articularrao mais radical. A questao po de
s~r posta da relarrao do desejo do senhor e do escravo. Hegel a disse resol.
vIda, ela nao esta resolvida de modo algum.
Pois que estou perto, meu Deus, de Ihes dar, para este ana meu
a~eus, pois que sera da pr6xima vez meu ultimo curso, voces me p~rmitirao lanrrar algumas pontas que lhes indicarao em que sentido progrediremos em seguida.
Se e verdade que 0 senhor s6 se situa por uma relarrao original com a
assumprrao .da morte, creio que e bem dificiI dar-lhe uma relarrao apreensivel ao deseJo. Falo do senhor em Hegel, nao do senhor antigo, de quem te~o~ ~lgum retrato, e nominalmente 0 de Alcebiades, cuja relarrao ao deseJO e Justamente bem visivel. Ele vem pedir a S6crates algo que nao sabe
bem 0 ~ue ~, mas que chama de agalma. Alguns sabem 0 usa que ha algum
tempo flZ dlStO. Retomarei, esse agalma, esse misterio que, na bruma que
envolve 0 olhar de Alcebiades, representa algo para aIem de todos os bens.
Como ver outra coisa senao urn primeiro esborro da tecnica do discer-

nimento da transfenlncia no fato de SOcrates the responder, nao 0 que lhe
dizia quando ele era jovem - ocupa-te de tua alma - mas 0 que convem ao
homem maduro e amadurecido - ocupa-te do teu desejo, ocupa-te de tuas
cebolas. Tuas cebolas na ocasiao, e urn cumulo de ironia da parte de Platao
te-Ias incarnado num homem ao mesmo tempo £UtiI e absurdo, quase bufao. Creio que fui 0 prirneiro a no tar que os versos que Platao Ihe p5e na
boca, concernentes a natureza do amor, sao a indicarrao mesma de sua futilidade confinante com urn jeito bufao, que faz desse Agaton 0 objeto
menos pr6prio sem duvida para prender 0 desejo de urn senhor. E tambem,
que ele se chama Agaton, quer dizer, 0 nome ao qual Platao deu 0 valor
soberano, acrescenta ali uma nota talvez involuntaria, mas incontestavel,
de ironia.
Assim, 0 desejo do senhor parece ser, desde sua en trada em jogo na hist6ria, 0 termo, por natureza, mais perdido. Em contrapartida, quando SocratEs deseja obter sua propria resposta, e aquele que nao tern nenhum
direito de fazer valer seu desejo, ao escravo, que ele se dirige. Esta resposta, dele, ele esta garantido sempre de obte-Ia. A voz da raztio e baixa, diz
Freud em aIgum lugar, mas ela diz sempre a mesma coisa. Nao se chega a
juntar que Freud diz exatamente a mesma coisa do desejo inconsciente.
Ele, tambem, tern a voz baixa, mas sua insistencia e indestrutivel. E talvez
porque haja uma relarrao entre urn e outro. E no sentido de aIgum paren- .
tesco que teremos que dirigir nosso olhar para 0 escravo, quando se tratar
de discernir 0 que e 0 desejo do analista.

Contudo, nao queria deixa-Ios hoje, sem ter, para a pr6xima vez, comerrado duas notas, duas notas que estao fundadas na distinrrao que Freud
faz da funrrao da identificarrao.
Ha enigmas na identificarrao, e os ha para 0 proprio Freud. Ele parece espantar-se de a regressao do amor se fazer tao faciImente nos termos
da identificarrao. E isto, ao lade dos textos em que articula que am or e
identificarrao tern equivalencia num certo registro e que narcisismo e superestirnarrao do objeto, a Verliebtheit, sao exatamente a me sma coisa
no amor.
Aqui Freud parou - rogo-lhes encontrar nos textos os diversos clues
como dizem os ingleses, os trarros, as marcas deixadas na pista. Creio que
e por falta de se ter distinguido algo suficientemente.

No capitulo de Massen Psychologie und Ich-Analyse consagrado a
identificayao, acentuei a segunda forma de identificayao, para nela distinguir, e destacar, 0 einziger Zug, 0 trayo umirio, 0 fundamento, 0 nuc1eo do
ideal do eu. a que e esse trayo' umirio? Sera urn objeto privilegiado no
campo do Lust? Nao.
a trayo unario nao est a no campo primeiro da identificayao narcisi·
ca, ao qual Freud relaciona a primeira forma de identificayao - que, muito
curiosamente alias, ele encarna numa sorte de funyao, de modelo primitivo
que toma 0 pai, anterior ao investimento libidinoso mesmo sobre a mae t_e~po mitico certamente. a trayo unario, no que 0 sujeito a ele se agarra.
esta no campo do desejo, 0 qual so poderia de qualquer modo constituir-se
no reino do significante, no nivel em que ha relayao do sujeito ao Outro. E
ocampo doOutro que determina a funyao do trayo unario, no que COIll
ele se inaugura urn tempo maior da identificayao na topica entao desenvolvida por Freud - a saber, a idealizayao, 0 ideal do eu. Desse significantc
primeiro, eu Ihes mostrei os trayos no osso primitivoem que 0 cayador
poe un.! entalhe e conta 0 numero de vezes que faz mosca.
E no entrecruzamento pelo qual 0 significante unario vem funcionar
aqui no campo do Lust quer dizer, no campo da identificayao primaria
narcisica, que esta a mola essencial da incidencia do ideal do eu. Descrevi
em outro lugar a visada em espelho do ideal do eu, desse ser que ele viu
primeiro aparecer na forma de urn dos pais que, diante do espelho, 0 segura. Ao se agarrar a referencia daquele que 0 olha num espelho, 0 sujeito ve aparecer, nao seu ideal do eu, mas seu eu ideal, esse ponto em que ele
deseja comprazer-se em si mesmo.
E ai que esta a funyao, amola, 0 instrumento eficaz que constitui
o ideal do eu. Nao faz muito. tempo, uma meninha me dizia gentilmente
que ja era hora de alguem se ocupar dela para que ela parecesse amavel a
si mesma. Ela fazia, assim, a confissao inocente da mola que entra em jogo
no primeiro tempo de transferencia. a sujeito tern uma relayao a seu analista cujo centro esta no nivel desse significante privilegiado que se chama
ideal do eu, na medida em que, dali, ele se sentini tao satisfat6rio quanta
amado.
Mas ha uma outra funyao, que institui uma identificayao de natureza
singularmente diferente, e que e introduzida pelo processo de separayao.
Trata-se desse objeto privilegiado, descoberta da analise, de sse objeto
cuja realidade mesma e puramente topologica, desse objeto do qual a pulsan faz 0 contorno, de sse objeto que faz bossa, como 0 ovo de madeira no
tecido que voces estao, na analise para retomar - 0 objeto a.

Esse objeto suporta 0 que, na pulsao, e definido e especificado pelo
que a entra~a em jogo do significante na vida do homem Ihe permite fazer
surgir 0 sentido do sexo. A saber, que para 0 homem, e porque ele conhece
os significantes, 0 sexo e suas significayoes san sempre suscetiveis de presentificar a presenya da morte.
A distinyao entre pulsao de vida e pulsao de morte e verdadeira na
medida em que manifesta dO,isaspectos da pulsao. Mas com a condiyao de
conceber que todas as pulsoes sexuais se articulam no nivel das significayoes no inconsciente, na medida em que, 0 que elas fazem surgir, e a morte - a morte como significante, e, nada mais que como significante, pois
sera que se pode dizer que ha urn ser-para-a-morte? Em que condiyoes, em
que determinismo, a morte, significante, pode ela brotar toda armada na
cura? E 0 que so pode ser compreendido por nossa maneira de articul~r
as relayoes.
.
Pela funyao do objeto a, 0 sujeito se separa, deixa de estar ligado a
vacilayao do ser. ao sentido que constitui 0 essencial da alienayao. Ela nos e
suficientemente indicada ha muito tempo por trayos suficientes. Mostrei
a seu tempo que e impossivel conceber a fenomenologia da alucinayao verbal se nao compreendemos 0 que quer dizer 0 termo mesmo que empregamos para designa-Ia - quer dizer, vozes.
Na medida em que 0 objeto da voz esta presente, e que esta presente
o percipiens. A alucinayao verbal nao e urn falso perceptum, e urn percipi·
ens desviado. a sujeito e imanente a sua alucinayao verbal. Esta possibilidade esta ai, 0 que nos faz colocar a quesHio do que tentamos obter na analise, no que concerne a acomodayao do percipiens.
Ate a analise, 0 caminho do conhecimento sempre foi trayado no de
uma purificayao do sujeito, do percipiens. Muito bem! Nos, nos dizemos
que fundamos a garantia do sujeito em seu encontro com a porcaria que
po de suporta-Io, com 0 a minusculo do qual nao e ilegitimo dizer que sua
presenya e necessaria.
Pensem em Socrates. A pureza inflexivel de Socrates e sua atopia san
correlativas. Intervindo a todo instante, ele tern a voz demoniaca.
Voces van dizer que a voz que guia Socrates mIo e 0 proprio Socrates? A relayao de S6crates a sua voz e urn enigma, sem duvida, que alias
tentou os psicografos diversas vezes no come yO do seculo dezenove, e ja
e grande merito da parte deles ter ousado, pois que agora ja nao se rOyaria
nisso.
E urn trayo novo a ser interrogado para saber 0 que queremos dizer
ao falarmos do sujeito da percepyao. Nao me fayam dizer 0 que eu nao

digo - 0 analista nao deve ouvir vozes. Mas, me.smo assim, leiam 0 livro de
urn analista de boa cepa, urn Teodoro Reik, aluno direto e familiar de
Freud, Listening With the Third Ear - nao aprovo, para falar a verdade, a
formula, como se nao bastassem duas para sermos surdos. Mas ele afirma
que essa terceira orelha lhe serve para ouvir nao sei que voz que lhe fala
para 0 avisar das tapea/yoes - ele e daboa epoca, da epoca heroica, quando
se sabia ouvir 0 que fala por tnis da tapea/yao do paciente.
Certamente, temos feito melhor depois, porque nos, nos sabemos reconhecer nesses vieses, nessas clivagens, 0 objeto a, certamente que ainda
apenas emergido.

P. KAUFMANN: - Hd, nao e?, alguma especie de relarao entre 0 que
o senhor redisse, a prop6sito de Booz, de Teodor Reik, e 0 que 0 senhor
disse, por outro /ado. a prop6sito do pai no comero do capitulo sete da
Ciencia dos Sonhos?

E inteiramente claro. Ele esta dormindo, ora. Ele esta dormindo para que nos 0 estejamos tambem com ele, quer dizer que nos so compreendemos 0 que e para ser compreendido.
Eu queria fazer intervir a tradi/yao judaica para ten tar retornar as coisas on de Freud as deixou, por que nao e, mesmo assim, por nada que a pena caiu das maos de Freud sobre a divisao do sujeito, e que ele havia, justo
antes, com Moises e 0 Monoteismo, posta em causa 0 mais radicalmente a
tradi/yao judaica. Quaisquer que eles sejam, os caracteres historicamente
contestaveis de seus apoios ou mesmo de seus encaminhamentos, resta
que pOI introduzir, no cora/yao da historia judaica, a distin/yao radical,
absolutamente evidente, da tradi/yao profetica em rela/yao a uma outra
mensagem, era mesmo - como ele tinha consciencia de estar fazendo, como ele escreve de todas as maneiras - fazer da colusao com a verdade uma
fun/yao essencial a nossa opera/yao enquanto analistas. E justamente, nos so
podemos nos fiar nisso, nos consagrarmos a isso, na medida em que nos
destronamos de qualquer colusao com a verdade.
Como esta"1OS urn pouquinho entre familiares, e como depo is de tudo ha mais de uma pessoa aqui que mTo deixa de estar por dentro quanta
ao trabalho que se produz no cora/yao da comunidade analitica, posso lhes
dizer algo engra/yado. Eu refletia esta manha, ouvindo alguem que me

expunha sua vida, mesmo seus desenganos, no que pode haver de estorvante numa carreira cientifica normal, em se ser 0 orientador de estudos, ou
o 'encarregado' de pesquisas, ou 0 chefe de laboratorio de urn titular do
qual e mesmo precise que se leve em contaas ideias para 0 futuro de seu
proprio adiantamento. 0 que, naturalmente, e uma das coisas mais estorvantes do ponto de vista do desenvolvimento do pensamento cientifico.
Muito bem! Ha urn campo, 0 da analise, onde em suma - se e que em
alguma parte - 0 sujeito so esta para procurar sua habilita/yao a livre pesquisa no sentido de uma exigencia veridica, e so po de considerar-se autorizado naquilo a partir do momenta em que opera livremente. Muito bem!
Poruma sorte de singular efeito de vertigem, e ai que eles vao ten tar reconstituir, ao maximo, a hierarquia da habilita/yao universitaria, e fazer
depender sua titula/yao de urn outro ja titulado-: Isto vai mesmo mais longe.
Quando eles tiverem encontrado seu caminho, seu modo de pensar, seu
modo mesmo de se deslocarem no campo analitico, a partir do ensino de
uma certa pessoa, e por meio de outros, que eles consideram como imbecis, que eles tentarao encontrar a autoriza/yao, a expressa qualifica/yao, de
que sac mesmo capazes de praticar a analise. Acho que ainda esta ai uma
ilustra~o a mais da diferen/ya e das conjun/yoes, das ambigiiidades, entre 0
campo analitico e 0 camp' universitario. Se se diz que os proprios analistas
fazem piute do problema do inconsciente, sera que nao lhes parece que ai
esta uma bela ilustra/yao, e uma bela oportunidade para analisar?

Eu teamo,
Mas, porque inexplicavelmente
Amo em ti algo
mais do que tu o objeto a minusculo.
Eu te mutilo.

Resta-me concluir, este ano, 0 discurso que fui levado a manter nesses lugares em razao das circunstiincias que presentificaram, na serie do meu
ensino, algo, de que, depois de tudo, da conta uma das n090es fundamentais que fui levado a avan9ar aqui mesmo - a de dist(quia, do desencontro.
Assim tive que suspender esse passo que me preparava para fazer drr
aqueles que seguiam meu ensino concernente aos Nomes-do-Pai, para retomar aqui, diante de urn audit6rio de outro modo composto, a questa"o de
que se trata depois do come90 deste ensino, 0 meu - qual a ordem de
verdade que nossa praxis engendra?
o que nos pode tornar certos de nossa praxis e aquilo de que acredito lhes haver dado aqui os conceitos de base, sob as quatro rubricas do
inconsciente, da repeti9a"0, da transferencia e da pulsa"o - dos quais voces viram que fui levado a incluir 0 esb090 no interior de minha explora-

e

9ao da transferencia.
o que engendra nossa praxis tern 0 direito de se distinguir pelas necessidades, mesmo implicativas, da visada de verdade? Esta questao pode
transpor-se na f6rmula esoterica - como nos garantir de que rulo estamos
na impostura?

Nao e demais dizer que, no questionamento da analise tal como'
s~mpre esta ela em suspenslio, nao somente na opiniao, mas muito mais
amd~, na vida, intima ?e cada psicanalista, a impostura plana - presen~a
contlda, exclulda, amblgua, contra a qual 0 psicanalista se cerca de urn certo n6mero de cerim6nias, de formas e de ritos.
Se ponho a :rente 0 termo impostura em minha exposi~ao de hoje, e
que seguramente e 0 come~o por onde poderia ser abordada a rela~ao da
psicanalise com a religiao, e por ai, com a ciencia.
Destaco a este proposito uma formula que teve seu valor hist6rico no
seculo dezoito, quando 0 homem das luzes, que era tambem 0 homem do
prazer, p6s em questao a religiao como fundamental impostura. In6til faze-los. sentir que caminho percorremos depois. Quem pensaria, em nossos
dias, em tomar 0 que toca a religiao sob este parentese simplista? Podese dizer que ate 0 mais fundo do mundo, e mesmo on de a luta pode ser travada contra ela, a religiao, em nossos dias, goza de urn respeito universal.
Esta questao e tambem a da cren~a, para nos presentificada em termos sem duvida menos simplistas. Temos a pnHica da aliena~ao fundamental na qual se sustenta toda cren~a, por esse duplo termo subjetivo que faz
com qu~, em suma, seja no momento em que a significa~ao da cren~a parece malS profundamente desvanecer-se, que 0 ser do sujeito vem a luz do
que era propriamente falando a realidade dessa cren~a. Nlio basta vencer
a supersti~ao, como se diz, para que seus efeitos no ser sejam por isso temperados.
•

E isto que constitui certamente para nos a dificuldade de reconhecer
o que. p6de mesrno ser no seculo dezesseis, 0 estatuto do que foi, falando
propnamente, a descren~a. Quanto a isto, sabemos bem que estamos, em
nossa epoca, incomparavelmente, e paradoxalmente, desarmados. Nossa
defesa, a Unica, e os religiosos 0 sentiram admiravelmente, e esta indiferen~, como diz Lamennais, em materia de religiao, que tern precisamente por
estatuto a posi~ao da ciencia.
. E na medida em que a ciencia elide, elude, secciona urn campo determm~do na dialetica da aliena~ao do sujeito, e na medida em que a ciencia
se Sltua no ponto preciso que lhes defini como 0 da separa~ao, que ela pode sustentar tambem 0 modo de existencia do cientista, do homem da cie~cia. Este teria que ser tornado em seu estilo, seus costumes, seu modo de
dls~rso, no modo como por urna serie de precau~es, ele se mantem ao
abngo de urn certo n6mero de questoes que comportam 0 estatuto mesmo

da ciencia de que ele e servidor. Ai esta urn dos mais importantes problemas do ponto de vista social, menos contudo do que 0 do estatuto a ser
dado ao corI'o 'do adquirido em ciencia.
a corI'o da ciencia, sO conceberemos seu porte ao reconhecermos
que ele e, na rela~ao subjetiva, equivalente ao que chamei aqui de objeto
a min6sculo.
A arnbigiiidade que persiste quanto a questao de saber 0 que ha na
analise de redutivel ou nao a ciencia, se explica ao se aperceber do que
ela implica, com efeito, de urn mais alem da ciencia - no sentido moderno de A ciencia tal como tentei aqui lhes indicar seu estatuto no ponto
de partida cartesiano. E por ai que a analise poderia cair sob 0 golpe de
uma classifica~ao, que a poria na classe de algo cujas formas e hist6ria
evocam tao freqiientemente a analogia - a saber, uma Igreja, e portanto,
uma religiao.
A unica maneira de abordar este problema e partir do seguinte, que
a religiao, entre os modos que tern 0 homem de colocar a questao de sua
existencia no mundo, e mais alem, a religiao como modo de subsistencia
do sujeito que se interroga, se distingue por uma dirnensao que the e pr6pria e que e marcada por urn esquecimento. Em toda religiao que mere~a
esta qualifica~ao, ha com feito uma dirnensao essencial a reservar algo de
0l'erat6rio, que se chama urn sacramento.
Perguntem aos fieis, se nlio aos sacerdotes" 0 que e que diferencia a
confirma~ao do batismo? - pois, enfim se e urn sacramento, se isso opera,
opera sobre alga. Onde isso lava pecados, onde isso remove urn certo pacto - ponho ai urn ponto de interroga~ao, sera urn pacto't, sera outra coisa?
o que e que passa por essa dirnensao? - em todas as respostas que nos derem", encontraremos sempre essa marca a ser distinguida, pela qual se evoca
o mais-a1em da religiao, operatorio P. magico. Nao podemos evocar essa
. dirnensao operatoria sem nos apercebermos de que no interior da religiao,
e por razoes perfeitamente definidas - separa~o, impotencia de nossa razao, de nossa fmitude - e isto que e marcado de esquecimento.
E no que a analise, em rela~ao ao fundamento de seu estatuto, se
acha de algum modo marcada de urn esquecimento semelhante, que ela
chega a se encontrar marcada, na cerirn6nia,pelo que chamarei a mesma
face vazia.
Mas a analise nao e uma religiao. Ela procede do mesmo estatuto que
A ciencia. Ela se engaja na falta central em que 0 sujeito se experirnenta
como desejo. Ela tern mesmo estatuto medial, de aventura, na hiancia
aberta no centro da dialetica do sujeito e do Outro. Ela nada tern a esque-

cer, pois nao implica nenhum reconhecimento de nenhuma substancia sobre a qual pretenda operar, nem mesmo a da sexualidade.
Sobre a sexualidade, de fato, ela opera muito pouco. Nada nos ensina de novo quanta ao operatorio sexual. Dela nero saiu nem urn pouquinho de tecnica erotologica, e ha mais a este respeito no menor desses
livlOs que sao objetos de uma numerosa reedi<;:aoe que nos vem do mais
fundo de uma tradi<;:ao arabe, indiana, chinesa, mesmo a nossa ocasionalmente. A psicanalise so toca a sexualidade no que, na forma de pulsao,
ela se manifesta no desfile do significante, onde se constitui a dialetica
do sujeito no duplo tempo da aliena<;:ao e da separa<;:ao. A analise nao
cumpriu, no campo da sexualidade, 0 que se teria podido, a se enganar,
esperar dela de promessas, ela nao cumpriu isto porque nao tern que cumprir. Nao e seu terreno.
Em contraposi<;:ao, em seu terreno, ela se distingue por esse extraordinario poder de errancia e de confusao que faz de sua literatura algo para
o qual lhes garan to que seria preciso pouco recuo para que se a fizesse
entrar, toda ela, na rubrica do que chamamos os loucos literarios.
Certamente, nao se pode deixar de ser tocado ao se ver quanto pode
errar urn analista na justa interpreta<;:ao dos fatos mesmos que ele adianta - e recentemente eu ainda 0 estava a leitura de urn livlO como A Neurose de Base, livlO tao simpatico entretanto por esse nao sei 0 que de vivaz,
que reline e associa observa<;:oesnumerosas e certamente que discerniveis
na pratica. 0 fato que Bergler aporta sobre a fun<;:aodo seio, e verdadeiramente perdido nurn vao debate de atualidade sobre a superioridade do
homem em rela<;:aoa mulher, e da mulher em rela<;:aoao homem, quer dizer, sobr~ coisas que, por levantar 0 maximo de elementos passionais,
sao tambem, concernentes ao de que se trata, 0 que tern 0 minima de
interesse.
Hoje, preciso acentuar 0 que, no movimento da psicanalise, deve ser
referido a fun<;:aodo que isolo como objeto a - e nao e por nada que evoquei aqui 0 livlO de Bergler, que, na falta de urn discernimento suficiente
da fun<;:aopropria do objeto parcial, e do que significa, por exemplo, 0 seio
de que faz grande usa, esta votado, se bem que interessante em si mesmo, a
uma errancia que faz confinar seu resultado com a nulidade.
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o objeto a e esse objeto que, na experiencia mesma, na marcha e no
processo sustentado pela transferencia, se assinala para nos por urn estatuto especial.

Tem-se incessantemente na boca, sem se saber 0 que se quer dizer, 0
termo liquida~iio da transferencia. 0 que e que isto pode querer dizer? A
qual contabilidade 0 termo liquida<yao se refere? Ou sera que se trata de
nao sei que opera<;:aonum alambique? Tratar-se-a de - e preciso que isso
corra, e que se esvazie em algum lugar? Se a transferencia e a atualiza<;:ao
do inconsciente, sera que se quer dizer que a transferencia poderia ser para
liquidar 0 inconsciente? Ou sera que e 0 sujeito suposto saber, para tomar
minha referencia, que deveria ser liquidado como tal?
Seria no entanto singular que esse sujeito suposto saber, suposto saber algo de voces, e que, de fato, nao sabe nada de voces, pudesse ser considerado como liquidado, no momenta em que, no fim da analise, ele come<;:ajustamente, sobre voces pelo menos, a saber urn pouco. E entao no momento em que ele mais tomaria consistencia que 0 sujeito suposto saber
deveria ser suposto vaporizado. Entao so se po de tratar, se 0 terrno liquida<;:aotern sentido, da liquida<;:ao permanente dessa tapea<;:ao pela qual a
transferencia tende a se exercer no sentido do fechamento do inconsciente.
Eu Ihes expliquei seu mecanismo ab referi-Io a rela<;:aonarcisica pela qual
o sujeito se faz objeto amavel. Por sua referencia aquele que deve ama-Io,
ele tenta induzir 0 Outro numa rela<;:aode miragem na qual 0 convence de
ser amavel.
Freud nos designa SMatermina<;:ao natural nessa fun<;:aoque tern por
nome identifica<;:ao. A identifica<;:ao em questao nao e - e Freud articula
isto com muita finura, eu lhes lOgOreportarem-se aos dois capitulos ja designados da Ultima vez em Psicologia Coletiva e Andlise do Eu, urn se chama A Identifica~iio e 0 outro Estado Amoroso e Hipnose - a identifica<;:aoem questao nao e a identifica<;:ao especular, imediata. Ela e seu suporte. Ela suporta a perspectiva escolhidl!- pelo sujeito no campo do OutlO, de
onde a identifica<;:ao especular pode ser vista sob aspecto satisfatorio. 0
ponto do ideal do eu e 0 de onde 0 sujeito se vera, como se diz, como visto
pelo outro - 0 que lhe permitira suportar-se numa situa<;:aodual para eles
satisfatoria do ponto de vista do arnoT.
Enquanto miragem especular, 0 amor tern essencia de tapeas:ao. Ele
se situa no campo instituido no nivel da referencia do prazer, desse iinico
significante necessario para introduzir uma perspectiva centrada no ponto
ideal, I maiiisculo, colocado em algum lugar do Outro, de onde 0 Outro me
ve, na forma em que me agrada ser visto.
Ora, nessa convergencia mesma a qual a analise e chamada pela face
de tapea<;:ao que ha na transferencia, algo se encontra que e paradoxa - a
descoberta do analista. Esta so e compreensivel no outro nivel, 0 nivel em
que situamos a relas:ao da alienas:ao.

Es~e obje~o par~~oxal, imico, especificado, que chamamos objeto a
- retoma-Io sena replsa-Io. Mas eu 0 presentifico para voces de modo mais
sinc?pado, sublinhando que 0 analisando diz em suma a seu parceiro, ao
~nah~ta - Eu te amo, mas, porque inexplicavelmente amo em ti algo que e
e ma.s do que tu - 0 objeto a minusculo, eu te mutilo.
Ai esta 0 sentido desse complexo de mama, do seio, esse mammalcom~lex do qual Bergler ve bem a relayao com a pulsao oral, exceto que a
orahdade em questao nao tern absolutamente nada a ver com a alimentayao e que toda a sua enfase esta nesse efeito de mutilayao.
'
Eu ~e dou a ti, diz ainda 0 paciente, mas esse dom de minha pessoa
- como diz 0 outro - misterio!, se transforma inexplicavelmente em presente de uma merda - termo igualmente essencial de nossa experiencia.
_ Quando esta viragem e obtida, ao termo da elucidayao interpretativa,
entao se compreende retroativamente essa vertigem, por exemplo, da pagin~ ~m b~anco, que, em tal personagem, dotado mas agarrado ao limite psicohco, e como 0 centro da barragem sintomatica que the barra todos os
acessos ao Outro. Essa pagina em branco onde se estancam 'suas infaliveis
efusoes ~ntelectuais, se ele nao pode literalmente toea-la, ~ porque s6 pode
apreende-Ia como papel higienico.
.
.
Essa presenya do objeto a sempre e em toda parte encontrado, como
dlzer-l~es sua incidencia no movimento da transferencia? Tenho pouco tempo hOJe, mas retomarei para imaja-Ia para voces, uma pequena fabula, urn
ap610go, do qual falando outro dia num circulo mais intima com algum
dos ~eus o~vintes, me achava ter de algum modo, forjado 0 comeyo. Darlhe-el urn flill, de sorte que, se me desculpo junto a eles por me repetir,
eles verao que a continuayao e nova.
.
0 que e que se passa quando 0 sujeito comeya a falar com 0 anahsta? - ao analista, quer dizer, ao sujeito suposto saber, mas do qual e
ce~to .que ele nao. sabe nada ainda. E a ele que e oferecido algo que vai
p~lmelfo, ~ecessanamente, se formar como pedido. Quem nao sabe que e
al que esta 0 que orientou todos os pensamentos sobre a analise no sentido
do reco~hec~ento
da funyao da frustrayao? Mas 0 que e que 0 sujeito
p~de? Al esta to~a a ques~ao, pois 0 sujeito bem sabe que, quaisquer que
seJam seus apetltes, qualsquer que sejam suas necessidades nenhum
encontrara satisfayao ali, senao, no maximo, a de organizar seu rr:enu.
Na fa~ula que eu lia, quando era pequeno, na imagens de Epinal, 0
pobre mend.l~o se regala, ~a porta da churrascaria, com a fumaya do assado. Na o~aslao, a fumaya e 0 menu, quer dizer, significantes, pois que nao
se faz malS do que falar. Muito beml Ra essa complicayao - ai e que esta

minha fabula - que 0 menu esta redigido em chines. Entao, 0 primeiro
tempo, e pedir a traduyao a garyonete. Ela traduz - pate imperial, rolinho
de primavera, e alguns outros. Pode muito bem acontecer, se e a primeira
vez que voce vem ao restaurante chines, que a traduyao continue a nao !he
dizer nada, e voce pede fmalmente a garyonete - aconselhe-me alguma coisa, 0 que quer dizer - 0 que eu desejo Iii de dentro, voce e que deve saber.
Mas e mesmo a isso, no fmal das contas, que se espera que chegue
uma situayao tao paradoxal? Nesse ponto, em que voce se remete a nao sei
que advinhayao da garyonete cuja importancia voce viu crescer cada vez
mais, sera que nao seria mais adequado, se 0 seu corayao mandar, e se a
coisa se apresentar de maneira vantajosa, ir bolinar, ainda que s6 urn pouquinho, os peitos dela? Pois que nao e s6 para comer que voce vai ao restaurante chines, e para comer dentro das dimensoes do exotismo. Se minha
fabula quer dizer alguma coisa, e na medida em que 0 desejo alimentar tern
urn sentido outro que nao 0 da alirnentayao. Aqui ele e 0 suporte e 0 simbolo da dimensao do sexual, (mica a ser reianyada pelo psiquismo. A pulsaG em sua relayao com 0 objeto parcial esta Ia subjacente.
Muito beml P<;>rmais paradoxal, senao desenvolto, que lhes possa parecer este pequeno ap610go, ele e no entanto exatamente 0 que acontece
na realidade da analise. 0 analista, nao basta que ele suporte a funyao de
Tiresias. E preciso ainda, como diz Apollinaire, que ele tenha mamas. Quero
dizer que a operayao e a manobra da transferencia devem ser regradas de
maneira que se mantenha a distancia entre 0 ponto desde onde 0 sujeito
se ve amavel, - e esse outro ponto em que 0 sujeito se ve causado como
falta por a, e onde a vem arrolhar a hiancia que constitui a divisao inaugural do sujeito.
o a minusculo nao atravessa jamais essa hiancia. Remetam-se, como
ao termo mais caracteristico para apreender a funyao pr6pria do objeto a, ao
olhar. Esse a se apresenta justamente, no campo da mensagem da funyao narcisica do desejo, como objeto indeglutivel, se assirn podemos dizer,
que resta atravessado na garganta do significante. E nesse ponto de falta
que 0 sujeito tern que se reconhecer.
E por essa razao que a funyao da transferencia pode se topologizar .
na forma que jli produzi em meu seminario sobre A Identifica9iio - a
saber, a que chamei a seu tempo de oito interior, essa dupla curva que
voces estao venda no quadro se revolvendo sobre si mesma, e cuja propriedade essencial e que cada uma de suas meta des, ao se sucederem, vem a se
. encaixar em cada ponto da metade precedente. Suponham simplesmente
que se desenvolva tal metade da curva, voces a verao recobrir a outra.

Nao e s6 isso. Como ali se trata de urn plano definido pelo corte,
basta que voces tomem uma folha de papel, para faze rem, com 0 aux Hio
de algumas pequenas colagens, uma ideia precisa da maneira pela qual 0
que eu you Ihes dizer se pode conceber. E muito facil imaginar que 0 lobo
que constitui essa superficie em seu ponto de retorno recobre, em suma,
urn outro lobo, os dois se continuando por uma forma de borda. Notem
bem que isto nao implica absolutamente nenhuma contradic,:ao, mesmo no
espac,:o0 mais ordinaria mesmo - exceto que, para se apreender sua importllncia, convem justamente abstrair-se do espac,:oa tres dimensoes, pois que
aqui s6 se trata de uma realidade topol6gica que se limita a func,:ao de uma
superficie. Voces podem assim conceber facilmente nas tres dimens6es
que uma das partes do plano, no momenta em que a outra, por sua borda,
retorna sobre ela, determina ali uma especie de intersec,:ao.
Essa intersec,:ao tern urn sentido fora do nosso espac,:o. Ela e estruturalmente definivel, sem referencia as tres dimensoes, por uma certa relac,:ao da superficie consigo mesma, na medida em que, retornando sobre si
mesma, ela se atravessa num ponto sem duvida a ser determinado. Muito
bem! Essa linha de travessia e, para nos, 0 que pode simbolizar a func,:ao da
identificac,:ao.
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D: linha da demanda.
I : linha da intersec,:ao
"iden tificac,:ao".
T: ponto da transferencia.
d: desejo.

c,:aoao analista, faz por isso mesmo a confissao de seus limites. Toda analise que se doutrina como devendo se terminar pela identificac,:ao ao analista
revela, ao mesmo tempo, que seu verdadeiro motor esta elidido. Ha urn
mais-alem para essa identificac,:ao, e esse mais-alem se define pela relac,:aoe
pela distancia do objeto a minusculo ao I maiusculo idealizante da identificac,:ao.
Nao posso entrar no detalhe do que implica na estrutura da pratica
uma tal afirmac,:ao. Refiro-me aqui ao capitulo de Freud sobre Estado
Amoroso e Hipnose que lhes apontei ha pouco. Freud distingue ali, excellmtemente, a hipnose do estado amoroso, ate em suas formas mais extremas, as que ele qualifica de Verliebtheit. Ele da distinc,:ao doutrinal a mais
acentuada ao que se Ie por toda parte alias, se sabemos le-Io.
Nao ha uma diferenc,:a essencial entre 0 objeto definido como narcisico, 0 i (a), e a func,:ao do a. As coisas saD assim ao ponto de que s6 a vista
do esquema de Freud da da hipnose, da ao mesmo tempo a f6rmula da fascinac,:ao coletiva, que era uma realidade ascendente na hora em que ele escrevia esse artigo. Ele faz para n6s este esquema, exatamente como lhes represento no quadro.
Ali ele designa 0 que chama 0 objeto - onde voces devem reconheeer 0 que eu chama 0 a - 0 eu, eo ideal do eu. Quanto as curvas, elas SaD
feitas para marcar a conjunc,:ao do a com 0 ideal do eu. Freud da assim seu
estatuto a hipnose, superpondo no mesmolugar 0 objeto a como tal e essa
distinc,:ao significante que se chama ideal do eu.
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Com efeito, pelo trabalho mesmo que conduz 0 sujeito, ao se dizer
na analise, ao orientar sua proposic,:ao no sentido da resistencia da transferencia, da tapeac,:ao, da tapeac,:ao de amor tanto quanta de agressao - algo
se produz cujo valor de fechamento se marca na forma mesma dessa espiral
que se desenvolve para urn centro. 0 que figurei aqui por uma borda retorna sobre 0 plano constituido pelo lugar do Outro, a partir da regiao em
que 0 sujeito, realizando-se em sua fala, se institui no nlvel do sujeito suposta saber. Toda concepc,:ao da analise que se articule - e Deus sabe se
ela se articula com inocencia - definindo 0 tim da analise como identifica-
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Objeto exterior

Esquema de Freud
Eu Ihes dei elementos para comoreende-Io ao lhes dizer que oobjeto a po de ser identico ao olhar. Muito bern, Freud aponta precisamente 0
no da hipnose ao formular que 0 objeto e ali urn elemento certamente difici! de apreender, mas incontestavel, 0 olhar do hipnotizador. Recordemse do que articulei para voces da func,:ao do olhar, de suas relac,:oesfundamentais a mancha, pelo fa to de ja haver no mundo algo que olha antes que

haja uma vista para ve-Io, que 0 ocelo do mimetismo e indispensavel como
pressuposto ao fato de que urn sujeito pode ver e ser fascinado, que a fascina~ao da mancha e anterior a vista que a descobre. Voces percebem ao
mesmo tempo a fun~ao do olhar na hipnose, que pode ser preenchida, em
suma, por uma rolha de cristal, ou nao importa 0 que, por pouco que aqui10 brilhe.
Definir a hipnose pela confusao, num ponto, do significante ideal em
que 0 sujeito se refere com 0 a, e a defini~ao estrutural mais segura que ja
foi avan~ada.
Ora, quem nao sabe que foi ao se distinguir da hipnose que a analise
se instituiu? Pois a mola fundamental da opera~ao analitica e a manuten~ao da distancia entre 0 I e 0 a.
Para Ihes dar f6rmulaNeferencia,
direi - se a transferencia e 0 que,
da pulsao, desvia a demanda, 0 desejo do analista e aquilo que a traz ali de
volta. E, por esta via, ele isola 0 a, 0 poe a maior distancia possivel do I
que ele, 0 analista, e chama do pelo sujeito a encamar. E dessa idealiza~ao
que 0 analista tern que tombar para ser 0 suporte do a separador, na medida em que seu desejo the permite, numa hipotese as avessas, encamar, ele,
o hipnotizado.
Essa travessia do plano da identifica~ao e possive!. Cada qual daqueles que viveram ate 0 fim comigo, na analise didatica, a experiencia analitica, sabe que 0 que eu digo e verdade.
E para alem da fun~ao do a que a curva se fecha, la onde ela jamais
e dita, concemente a saida da analise. A saber, depois da distin~ao do sujei··
to em rela~ao ao a, a experiencia da fantasia fundamental se toma a
pulsao. 0 que se toma entao aquele que passou pela experiencia dessa relac,:ao,opaca na origem, a pulsao? Como, urn sujeito que atravessou a fantasia radical, pode viver a pulsao? Isto e 0 mais-alem da analise, e jamais foi
abordado. Isto so e, ate 0 presente, abordavel, no nivel do analista, na medida em que seria exigi do dele ter precisamente atravessado em sua totali·
dade 0 ciclo da experiencia analftica.
Nao ha senao uma psicanalise, a psicanaJise didatica - 0 que quer
dizer uma psicanalise que tenha fechado esse cerco ate seu termo. 0 cerco
deve ser percorrido varias vezes. Nao ha com efeito nenhuma maneira de
. dar conta do termo durcharbeiten, da necessidade de elaborac,:ao, se nao
e para conceber como 0 cerco deve ser percorrido mais d~ uma vez. Nao
tratarei disto aqui, porque isto introduz novas dificuldades, e eu nao posso
dizer tudo, tratando-se aqui apenas dos fundamentos da psicanaJise.
o esquema que lhes deixo como guia da experiencia, como'tambem

da leitura, lhes indica que a transferencia se exerce no sentido de reconduzir a demanda a identifica~ao. E na medida em que 0 desejo do analista.
que resta u~ x, tende para urn sentido exatamente contrario a identificac,:ao, que a travessia do plano da identificac,:ao e possivel, pelo intermedio
da separa~ao do sujeito na experiencia. A experiencia dQ sujeito e assim reconduzida ao plano onde se pode presentificar, da realidade do inconsciente, a pulsao.

Ja indiquei aqui 0 interesse que ha em se situllr, no nivel do estatuto
subjetivo determinado como 0 do objeto a, 0 que 0 homem ha tres seculos
definiu na ciencia.
Talvez que trac,:os que aparecem em nossos dias de maneira tao explosiva sob os aspectos do que se chama mais ou menos propriamente os
mass-media, talvez que nossa relac,:ao mesma com a ciencia que cada vez
mais invade nosso campo, talvez que tudo isto se esdarec,:a pela referencia
a esses dois objetos, cujo lugar ja lhes indiquei numatetrade fundamental
_ a voz, quase que planetarizada, senao estratosferizada por nossos aparelhos -'- e 0 olhar,cujo carater invasor nao e menos sugestivo, pois por tantos
espetaculos, tantas' fantasias, nao e tanto nossa visao que e solicitada mas
o olhar que e suscitado. Mas eu deixaria eludidos esses tra~os para acentuar
outra coisa que me parece completamente essencia!.
Ha algo deprofundamente
mascara do na crftica da historia que
temos vivido. E, presentificando as formas mais monstruosas e pretensa·
mente ultrapassadas de holocausto, 0 drama do nazismo.
Afirmo que nenhum sentido de historia, fundado nas premissas hegeliano-marxistas, e capaz de diu conta dessa ressurgencia, pela qual se verifica que a oferenda, a deuses obscuros, de urn objeto de sacrificios, e
algo a que poucos sujeitos podem deixar de sucumbir, numa captura monstruosa.
A ignonincia, a indiferen~a, 0 desvio do olhar, podem explicar sob
que veu ainda resta escondido esse misterio. Mas, para quem quer que seja
capaz de dirigir,para esse fenomeno, urn olhar corajoso - e, ainda uma
vez, ha certamente poucos que nao sucumbam a fascinac,:ao do sacriffcio
em si mesmo -,0 sacriffcio significa que, no objeto de nossos desejos, tentamos encontrar 0 testemunho da presen~a do desejo desse Dutro que eu
chama aqui 0 Deus obscuro.

E 0 sentido eterno do sacrificio, ao qual ninguem pode resistir, a nao
ser que seja animado por essa fe tao dificil- de sustentar, e que somente,
talvez, urn homem, sou be formular de maneira plausivel - a saber, Spinoza, com 0 Amor Intellectualis Dei.
que se acreditou, erradamente,poder
qualificar-se nele de panteismo, nao e outra coisa senao a reduyao ,do campo de Deus a universalidade
do significante, de onde se produz urn distanciamento sereno, excepcional,
em relayao ao desejo humano. Na medida em que Spinoza diz - 0 desejo
a essencia do homem, e quaQdo, esse desejo, ele 0 instituiu na dependencia radical da universalidade dos atributos divinos, que s6 e pensavel
atraves da funyao do significante, nessa medida, ele obtem essa posiyao
(mica pela qual 0 fil6sofo - e nlio e indiferente que seja urn judeu afastado
da tradiyao que 0 tenha encarnado - pode confundir-se com urn amor
transcendente.
Esta posiyao nao e sustentavel por n6s. A experiencia nos mostra que
Kant emais verdadeiro, e eu provei que sua teoria da consciencia, como ele
escreve da razao pratica, s6 se sustenta ao dar uma especificayao da lei
moral que, examinada de perto, nlio e outra coisa senao 0 desejo em estado
puro, aquele mesmo que termina no sacrificio, propriamente falando, de
tudo que e objeto do amor em sua ternura humana - digo mesmo, nlio somente na rejeiyao do objeto patol6gico, mas tambem em seu sacrificio e
em seu assassinio. E por isso que eu escrevi Kant com Sade.
Ai esta 0 exemplo do efeito de abertura dos olhos que a analise permite a tantos esforyos, mesmo os mais nobres, da etica tradicional.
Posiyao-limite, que nos permite perceber que 0 homem s6 pode esboyar sua situayao num campo que seria de conhecimento reencontrado, se
tiver antes preenchido 0 limite em que, como desejo, ele se acha acorrentado.
amor, cujo rebaixamento pareceu aos olhos de alguns que n6s haviamos procedido, s6 se pode colocar nesse mais-alem, onde, primeiro,
ele renuncia a seu objeto. Tambem esta ai 0 que nos permite compreender
que qualquer abrigo onde pudesse instituir-se uma relayao vivivel, temperada, de urn sexo ao outro, necessita a intervenyao - e 0 que ensina a psicanalise - desse medium que e a metafora paterna.
desejo do analista nao e urn desejo puro. E urn desejo de obter a
diferenya absoluta, aquela que intervem quando, confrontado com 0 significante primordial, 0 sujeito vem, pela primeira vez, a ppsiyao de se assujeita ••.•
a ele. S6 ai pode surgir a significayao de urn amor sem limite, porque
fora dos limites da lei, somente onde ele pode viver.

a

e

a

a

Aqui se quis nlIo ser levado em conta, e procurar, da
obra falada de Jacques Lacan, a transcriyao que tera fe, e
valera, no futuro, como 0 original, que nlio existe.
Nao se pode, com efeito, tomar como tal a versao que
fornece a estenografia, onde forrniga 0 rnal-entendido, e
onde nada vern suprir 0 gesto e a entonayao. Verslio
contudo sine qua non, que se rnensurou, retificou, termo
a termo - a sobra mlO rnontando a s6 tres paginas.
rnais escabroso e inventar urna pontuayao, pois que
cada escany<1o - virgula, ponto, travess<1o,paragrafo decide do sentido. Mas obter urn texto legivel era a este
preyo, e e segundo os mesmos princfpios que 0 texto de
todos os anos do seminario sera estabelecido.

a

Assim se lera - este livro eu aposto.
Nao sera como meus Escritos, cujo livro se compra: dizem, mas e
para nao se ler.
Nao e de se tomar por acidente, porque eles sejam dificeis. Escrevenda Escritos no involucro da coletanea, e 0 que eu ouvia a mim mesmo
prometer-me: um escrito, a meu ver, e feito para nao se ler.
E que isso diz outra coisa.
o que? Como e onde estou por meu dizer presente, aquifaro questao de ilustra-lo, conforme meu costume.

o que

nao

vem de se ler, pelo menos e de se supor porque eu 0 posfacio,

e entao um escrito.

Uma transcrirao, taf um termo que descubro graras ti modestia de
J.A.M., Jacques-Alain, Miller, Moleiro de nome: 0 que se Ie passa-atraves
da escrita, ali permanecendo indene.
Ora, 0 que se Ie, e disso que eu falo, pois 0 que digo e votado ao inconsciente, seja, ao que se Ie antes de mais noda.
Preciso insistir? ~ Naturalmente: pois que aqui eu nao escrevo. Ao
faze-!o, eu pos-esfaria meu semintirio, eu nao 0 posfaciaria.
Insistirei, como e preciso para que isso se leia.

Mas tenho ainda que render 0.0autor deste trabalho 0 ter-me convencido. - por disto me testemunhar durante 0 seu transcurso -, que 0 que se
Ie do que eu digo nao menos se Ie por ser eu que 0 diga 0 acento a se colocarestando sobre 0 dizer, pois 0 eu bem pode ainda co"er.
Em suma, que ai poderia haver proveito para 0 que Ii de fazer consistente 0 discurso ana/itico, des, confio, que me releiam. E metido no.hora
de minha vinda para a Escola Normal, e de so ser anotaplO do fim do meu
deserto.
Nao se pode duvidar, pelo tempo que nisso pus, de que a sal"dame
desgoste, que eu qualifiquei como aquilo que publixo. Mas que se lixe para
o que digo a ponto de the meter 0 jeito umversitdrio. bem vale que eu
marque aqui a incompatibilidade.
Colocar 0 escrito como 0 faro, note-se que em extrema se logra, se
nao farao disso seu estatuto. Tenha eu que ver com isto, um pouco,
niio impediria que esteja estabelecido bem antes de meus achados, pois que
depois de tudo 0 escrito como nao-a-ler, e Joyce que 0 introduz, eu faria
melhor em dizer: 0 intraduz, pois a fazer do.palavra treta para alem das Unguas, ele so se traduz a penas, por ser por toda parte igualmente pouco a
ler.

e que

Eu, contudo, visto a quem falo, tenho que tirar dessas cabe~as 0 que
elas creem manter do tempo do. escola, dita sem duvida maternal pelo que
nela se possui ate a desmaternalizarao: ou seja, que se aprende a ler 0.0 se
alfabestizar. Como se a crianra 0.0 saber ler por um desenho que Ii girafa,
por um outro que e gato que se tem que dizer, nao aprendesse somente
que 0 G, com que os dois se escrevem, nada tem a ver com se ler pois que
nao responde por isso.
Que 0 que se produz desde entiIo de anortografia so seja julgavel tomando-se a funrao do escrito por um modo outro do falante no. linguagem
e onde se ganha no. bricolagem, ou seja. pouco a pouco, mas 0 que iria mais
depressa 0.0 que se saiba que ele 0 e.
Jd nao seria nada mal que lerose se entendesse como convem, quando
se tern 0 dever de interpretar. Que seja a palavra em que nao se Ie 0 que ela
diz, tai entretanto aquilo com que 0 analista se sobressalta passando 0 momento em que ele estd, ahl, a entregar sua escuta ate nao agiientar mais
ficarde pe.
Inten~ao, desafio a gente se desfia, desfiando a gente se defende, recalca, bufa, tudo the serd bom para nao en tender que 0 "por que me men-

tes dizendo a verdade?" do. historia que dizem judia porque nela sendo 0
menos bobo que fala, nao menos nao diga que e por niio ser um livro de
leitura que 0' catdlogo das estradas de ferro e ai 0 recurso pelo qual se Ie
Lemberg em lugar de Cracovia - ou mesmo ainda que 0 que resolve em
todo caso a questao, eo. passagem que a estarao entrega.
Mas a funrao do escrito nao constitui entao 0 catdlogo, mas a via
mesma do. estrada de fe"o. Eo objeto (a), tal como 0 escrevo, ele e 0
trilho por onde chega 0.0 mais-gozar 0 de que se habita, mesmo se abriga a
demanda a interpretar.
Se do. explorarao do. abelha leio S/-laparte no.fertilidade das plantas
fanerogamas. se auguro do grupo mais te"a-a-te"a a se fazer v60 de ando~
rinhas a fortuna das tempestades, - e mesmo do que os leva 0.0 significante
pelo fato de eu falar, que tenho que dar conta.
Lembranra aqui do. impudencia que me imputaram por esses escritos,
por ter do. palavra feito minha medida. Uma japonesa ficou fora de si, do
que me espantei.
E que eu nao sabia, se bem que propulsado, justamente por seus cuidados, aonde se habita sua lingua, que esse lugar entretanto eu so 0 tateava
com 0 pe. So compreendi depois 0 que 0 sensivel ali recebe dessa escrita
que do on-yomi 0.0 kun-yomi repercute 0 significante a ponto de ele se deslocar de tantas refraroes, aQflue 0 minimo jornal, 0 brasao no.encruzilhado., satisfazem e ap6iam. Nada ajuda tanto a refazer os raios que rolam de
tantos comportas, 0 que do.fonte por Amaterasu veio a luz.
E no ponto em que me disse que 0 ser falante pode por ai subtrair-se
aos artificios do inconsciente que nao 0 atingem por ali se fechar. Caso limite a me confirmar.
Voces nao compreendem stescrita. Tanto melhor, isto lhes sera razao
para explicd-la. Ese isso resta em plano, voces estarao quites para 0 embararo. Veja, pelo que disso me resto., eu, sobrevivo.

e

Ainda
preciso que 0 embararo seja serio para que isso conte. Mas
voces podem para isso me seguir: nao esqueram que devolvi esta palavra
a sua sorte em meu semindrio sobre a angUstia, ou seja, no ana antes desse
que vem aqui. E lhes dizer que de nada se desembararam tao facilmente
comodemim.
Esperando que a escala lhes seja propicia do que se
faro subi-la para· tornar a descer.

Ie aqui:

niio os

o que me toca quando releio 0 que foi minha fala, e a scguranra que
me preservou de fazer besteira com respeito ao que veio depois.
o risco a cada vez me'parece inteiro, e e 0 que m; dd fadiga. Que
J.A.M. dele me tenha poupado; me deixa a pensar que isto ntio sera nada
para vuces. mas tambem me faz crer que se dele escapo, e que de escrito
tenho mais que meu esererver.
Lembremc1s para nos que nos escrervemos menos do que no Japiio,
o que se impoe do texto da Genese. e que de ex nihilo nada se eria seniio
significante. 0 que e evidente pois que comefeito
isso niio vale mais.
() inconveniente e que disso dependa a existencia, ou seja, aquilo de
que so 0 dizer e testemunho.
Que Deus nele se prove deveu depois de muito tempo repo-lo em seu
lugar. Ou seja, aquele em que a Bib/ia poe que niio e mito, mas historia
mesmo, como sc flOtaU, e nisso que 0 evangelho segundo Marx niio se
distingue dos outros nossos.
o horrivel e que a relarii'o de qu.::se fomenta a coisa toda, nada mais
concerne seniio 0 gozo e que 0 interdito que ali projeta a religiiio fazendo
partilha com 0 panico de que procede nessa regiiio a filosofia, uma multic.!iiode substancias surgindo como substitutas iJ unica propria. a.do impossivel de se falar dela. por ser 0 real.
Essa "estancia-par-baixo" seria que ela nQO poderia livrar-se mais
acessivel dessa forma pela qual jti a escrita do poema constitui 0 dizer
menos tolo?
.
1sto l1I.i'o valeI'd a pena de ser construido. se e mesmo 0 que presumo
de terra prometida a esse discurso novo que e a analise?
Niio que se pudesse jamais esperar essa rela(.'iioda qual digo aile e sua
aush/cia que constitui 0 acesso do falante ao real.
Ma., 0 artificio dos canais por ande 0 /(ozo ~'ema causear 0 Que se Ie
como mundo. tai, hd de se con vir. 0 que vale que 0 que disso se leia. evite
o onto - Chato toma nota. a onto -. mesmo a ontotautologia.
Niio menos que aqui.

e

1

Schibbolet. como esta no texto.

SCHIBbOLETH - tenno hebreu de que se servia a gente de Galaad para reconhecer a gente de Efraim que pronunciava sibboleth, e que eles degolavam imediatamente.
2

"Couper l'herbe sous les pieds de quelqu'un, Ie frustrer d'un 'avantage en Ie devanNa tradu\;ao, substituimos 0 dito frances pelo cartaI'as asi-

\;ant, en Ie supplantant."
nhas do brasileiro.
3

No original:
Vainement ton image arrive ma rencontre
Et ne m 'entre ou je suis qui seulement la montre
Toi te tournant vers moi tu ne saurais trouver
Au mur de mon regard que ton ombre revee

a

Je suis ce malheureux comparable aux miroirs
Qui peuvent reflechir mais ne peuvent pas voir
Comme eux mon oeil est vide et comme eux habite
De l'absence de toi qui fait sa ceCite
Traduziremos freqUentemente 0 verba saisir pelo' portugues sacar, 0 qual, alem de
ter no portugues oficial significa~ao mais aproximada do verba frances do que as
freqUentes tradu~oes por compreender, perceber, apercebet'·se etc., foi retomado pela
lingua, no refor\;o da giria, a ser reconhecido, e ja bem entronizado na fala cotidiana
do brasileiro, como a mais precisa, seniio preciosa, tradu\;ao, a nosso ver, do saisir do
frances.
4

as

5 Ce qui cloche, 0 que claudica. Preferiremos
vezes 0 verba mancar pela possibilidade de jogos fOnicos que ele vai oferecer no trato do texto lacaniano - nao ponto-aponto, mas como oportunidade de fazer funcionar a tradu\;ao no mesmo ambito de
deslizamento fonico. Assim, 0 manqueI', a manque, no jogo da falta e falha, essencial

ao pensamento lacaniano (e freudiano), nos darao outras oportunidades que ao frances nao se ofere cern, em troca de outras tantas que ao brasileiro nao se apresentam.
Clocherie. Mas 0 verba mancar nos interessaria, por, e~ born brasileiro, se apetecer ao que de inconsciente ele nos abre quanta ao ate falho (manque), ao witz (trocadilho, dito espirituoso, piada), ao rebus, e todas as meprises (equivoca~oes, equivocos) com que 0 inconsciente se nos abre por mancadas. Verbo, alias, ja dicionarizado,
por Aurelio Buarque de Holanda, como uma importa~ao do frances (manquer).
6

Un-bewusste - In-consciente
Un-begriff - In-conceito, ou conceito-in (se quisermos).
8 L 'hysterique, em frances, vale para qualquer genero.
Manteremos 0 maseulino toda vez Que, 0 /!;enero nao stlndo expressamente indicado, 0 contexto exigir sua preferencia, devendo-se ler enHio como: 0 sujeito histerico
(onde sujeito vai elidido). Entretanto, nao 0 exigindo 0 eontexto, preferiremos sempre 0 feminine - a histerica - na linha mesma da historia da psicanaIise, quando era
ela que criava tanto para Freud, quando era a ela que Freud endere~ava 0 seu Che
vuoi? assim como e ao discurso dela que Lacan defronta 0 discurso do Senhor (Maitre). dizendo (L 'Envers de la Psychanalyse) que "ela reina e ele nao governa" - isto,
na intencionalidade mesma do discurso de/a.
7

Tradu~ao convencionada por nos para 0 fa do frances. Cf. LACAN, Jacques, 0 Semimirio Livro 1, Os Escritos Tecnicos de Freud, Rio de Janeiro, Zahar, 1979, nota
explicativa 119 6 de Betty Milan.
9

10 No original, 0 termo e true, com a ambigtiidade de trolei e de trofo, pelo que escolhemos 0 trem, do brasileiro nordestino, que tern est a conota~ao. .
11 Souffrance: 0 termo nao encontra correspondente exato no portugues. Em frances, carrega a ambigtiidade de sofrimento e de paciencio, de espera de algo indeterminado, de negocio inconcluso, de mercadoria nao retirada pelo destinatario.
12 Aurez-vous fini avant qu'il ne vienne? Em portugues se poderia dizer: Sera que
voce nao vai acabar antes de ele chegar?
13

Passerez-vous avant qu'il vienne?
Sera que voce passa an tes de ele chegar?

Desde Senso Contra Censo, in Lugar 9, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1977,
recorremos it inven~ao, cabivel na lingua, do verba imajar (e nao imaginar) para corresponder ao image.e (nao verbo, mas adjetivo) do frances. Tradu~ao, alias, aceita
tambem por Betty Milan para 0 Semindrio 1 de Lacan (Cf. Os Escritos Tecnicos de
Freud, Rio de Janeiro, Zahar, 1979).
14

Nao traduziremos as letras lacani,mas, como 0 a do objeto perdido, 0 a' do outro
imaginario, 0 A do grande Outro. 13. na escrita lacaniana, essas letras funcionam como
nomes·proprios, isto e, os que nao se traduzem, de lingua para lingua, e ha sua inscri~ao nos matemas.
15

16 Frayer, trilhar. Traduziremos tamb6m frayage por trilhamento (ou trilhadura),
conforme Aurelio Buarque de Holanda que inclui em seu dicionario 0 verba trilhar
com a acep~ao de abrir caminho, bem como trilhamento e trilhadura como ato ou
efeito de trilhar. Assim, para fraydge, como ato, preferiremos trilhamento e, como
efeito, trilha:
17 Traduzimos omnivoyeur por onivoyeur sem grifar 0 segundo componente da palavra (voyeur) que, de sempre, nao se tradl1z ao portugues, tendo-se tornado urn ter-

mo corriqueiro e ja dicionarizado como da lingua (cf. Aurelio Buarque de Holanda).
Observar a diferenl;a para com os omnivoyant, que traduzimos por onividente.
18 Veja nota 3.
19 Dois problemas no periodo: 1) Rets (armadilha) e rais (raios), que resolvemos
por desenvolvimento; 2) Voyure, cria~ao momentanea de Lacan que, no contexto,
remete ao voyeur, termo que nao se traduz, ja assimilado ao nosso lexieo. A voyura
seria a al;30 do voyeur, sua olhada, sua espiada.
20 0 texto em frances e: "Elle me regarde au niveau du point lumineux, ou est tout
ee qui me regarde, et ce n'est point hi metaphore." Tivemos que intervir no texto,
porque 0 verbo regarder em frances tern 0 sentido de olhar como 0 de ter a ver com,
interessar a.

e

21 Trompe.l'oeil
expressao ja consagrada, enquanto termo tl~cnico do campo da
pintura, na lingua portuguesa, dispensando tradu~ao. Trata-se, na pintura, de urn
efeito' de tapeaftfo-do-olho, mediante 0 qual 0 espectador caia na indistin~ao, ou pelo
menos hesite nela, entre imagem pintada e 0 que ele poderia considerar imagem
"real". Note-se, logo adiante, a critica de Laean it defini~30 corriqueira de trompel'oeil.
22

Tromper-l'oeil.

23 Semblant: traduziremos por sembi ante na acep~ao figurada de aparencio (que dd,
que tem, que mostra,. algo ou alguem). 0 termo remete a aparencia no sentido do que
se quer aparentar, como tambem a simulacro, imitaftfo, fingimento, termos que resultariam demasiado enfaticos em portugues.
:M Ecran: com a funeao de ec:ran (tela, superflcie de proje~ao, anteparo, superflcie
que intercepta urn feixe de luz) esta no contexte acentuada como anteparo, preferiremos esta tradu~ao.
2S Dompte-regard (doma-olhar) que nao t~"duziremos, no sentido de manter a contraparte do trompe-l'oeil tratado na nota 21.

Marchand de tableaux,. no ongjnal. Aquele que negocia, vende, numa galeria de arte
ou aIhures, as sabras, dos artistas. Mas 0 termo marchand passou ao vocabuhirio espccializado, em portugues, com toda a c{;onotal;aoque vai 110 tcxto.
1:7 Hate, pressa,. que em Lacan pede remeter a precipitarao.

26

A voir envie.
Mise en acte: QtUIllizartfona ace~o que Aurelio Buarque de Holanda apresenta
(.'Omodo campo da filosofia - por em ato - ao mesrno tempo que na acep,',jo telllporal do agora, ambas eonfigurando 0 hic et nunc do que se atualiza na transferencia.
28

29

30 Guerison. - que eorresponde (guerir) ao SIUtU, ao ficar born, do portugues. Para
marcar a devida diferenl;a entre guerison e cure no pensamento lacaniano, sO 0 termo
cure, como 0 verba e seus derivados, traduziremos por cura, curar.
31

Tradul;30 de ratage pelo brasileirismo rata (Cf. Aurelio B.H.).

Tendo sido 0 termo franees fetiche (fetichisme etc.) tirado do portugues (Cf.
Bloch e Wartburg, Dictionnaire Etymologique de la Langue Franfaise, Paris, PUF,
1975), nao ha motivo para se manter, .em textos brasileiios, entre outros term os
(ainda que tecnicos e ou cientfficos) traduzidos, a costumeira galiciza<;ao.
32

33

Cf. Nota 29.

34

Deixamos de traduzir, pois

0

sentido se perderia em portugues.

a Jacques-Alain Miller, pela oportunidade de maior
aproximacrao do campo;
a Betty Milan pelas criticas e sugest6es;
a Potiguara Mendes da Silveira Jr. pelo cuidado com
a producrao.

