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

Houve na sessao de ontem a noite um progresso manifesto
'om rela9ao
primeira, visto que sustentamos 0 dialogo urn pouco
III 'Ihor e por um tempo um pouco
maior.
Tenho alguns testemunhos das idas e vindas que isto provoca
1111 subjetividade
de cada um - Intervirei? - Niio intervirei? N(;o lntervim - etc.
Voces, no entanto, devem ter-se dado conta, nem que seja pda
1I1lncira como as conduzo, de que estas sessoes nao sao analogas
sessoes' de comunica90es ditas cientificas. E neste sentido que lhes
logO cuidar do seguinte nestas sessoes abertas, voces nao se
IIrhum de jeito nenhum em representa9ao, apesar de termos convidildos estrangeiros, .simpatizantes e outros. Nao devem procurar
d 'I, or coisas elegantes, dcstinadas a valoriza-Ios e a aumentar a
I Iliula que ja se possa ter por voces. Estao aqui para abrirem-se
II 'nisus que ainda nao foram vistas por voces, e que sao, em prinI pia, inesperadas.
Entao, por que nao dar a esta abertura sua
II IIi ima ressonancia
fazendo as perguntas a partir do ponto mais
I lofundo em que elas possam atingir em voc~s, mesmo que isto

a

se traduza de maneira um pouco hesitanh:, vag a, . e ate mcsmo
barroca?
Em OlltrOS termos, a llllica critiea que Ihes podcria fazer, sc
posso pcrmitir-nH:, ~ a de qucrcrell1 todos par~cer intdigcntcs demais.
Todo mundo sabc quc voces 0 sao.· Entao para que querer parece-)o? E, de qualqucr modo, que importancia tcm isto, quer p:ml
o scr, qlier para 0 parcccr?
Dito isto, aqueks que, ontemil
noite, nao pudcram desopilar
a figado, ou 0 cantrario, raga-sc quc 0 fa<;am agora, ja que 0
intacsse destes encontros c quc tCllham conseqiicncia.

Eis
em dizcr

0
0

Anzieu que ja se propoe.
que tcm a dizer.

Fico-Jhe

grato

por cor-sentir

A pergunta do Sr. A I1zieu mio estd reproduzida.

Durandin parcceu dizer que a. violencia da proibi<;ao do incesta era algo de mensuravc\, que sc traduzia por atas sociais
patentes. Nao c verdadc. Para descobrir 0 complexo de :f:dipo, foi
preciso examinar primciro as ncuroticos, para passar depois a um
cfrculo muito mais umpJo de individuos. Foi por isto que eu disse
quc 0 complcxo de Edipo, com a intensidade fantasiastica que nck
descobrimos, a importancia e a presen<;a que tem no plano imaglnario para 0 sujcito com 0 qual lidamos, devia ser concebido como
um fenomeno recente, terminal, e nao original, com rc\a<;ao aquilo
de que Levi-Strauss nos fala.
.
Mas como 0 scnhOl~ podc, caro Anzieu, dar tamanha importflIlcia ao fato de Levi-Strauss fazer intervir em sua Jinguagem paJavra<;
como cOIn!Jensar-fio ao se tratar, por cxemplo, das tribos tibetana5
ou nepalesas, onde sc chcga atc a mat'll' as meninas, 0 que faz
com que haja mais homens do quc ll1ulheres? 0 termo compensaGao tem aqui apcnas um valor estatistico, sem ncnhuma rela<;ao com
(1 Ie.rmo analftico.
Nan podeJnos deixar de conceder a Lcvi-Strauss que as elementos numcricos intcrvc1l1 na constitui<;ao de uma colctividade.
o Sr. dc Buffon fez n rcspcito disto reparos ll1uito accrlados.
o uborrecido c quc, i1'1 escalu dos Illucacos, a mcdida que se pocm
os pes 1111mdegrall, csquccc-se de que h6 dcgraus embaixo -- ou

bcm a gentc os dcixa apodrecer. De muneira que nunca se pode
ubarcar senap um campo bastante limitado no conjunto da concep<;ao. Mas seria um engano nao se lcmbrar dos reparos extremamente acertados de Buffon sobre 0 pape) que as elementos estatisI icos desempenham
num grupo, numa socicdade.
Estes rcparos van muito longe, pois tiram 0 alcance de todos
os gencros de questoes pseudofinalistas.
Ha questoes que a gente
nao precisa colocar-se, porque se dispersam sozinhas em consc~
qiicncia da reparti<;ao espacial do.s numeros. Problemas deste tipo
<linda existc1l1 e san estudados em certos niveis demograficos aos
quais Levi-Strauss fez uma longinqua alusao.
Buffon se perguntava pOl' que as abelhas fuzem hcxagonos Hio
bonitos. Reparou que niio ha outro poliedro com a qual se possa
(lCUpar uma supcrficie de modo Hio pnitico e tao bonito. E um
tipo de pressfio da ocupa9ao do espa<;o que faz com que devam
ser hexagonos, c a· gente nao deve colocar-se problemas doutos do
genera - sera que as abelhas sabem gcometria?
o scnhor perccbe 0 sentido que a palavra compensa<;ao pode
tel' neste casu ai se houver men os mulheres, havera for~osamente
mais homens.
Mas a seu' crro vai ainda mais longe quando 0 senhor fala
de finalidade, quando ere que Levi-Strauss, ao falar da circula9ao de
lJma familia
outra, confere alma
sociedade. Haveria muito II
<..Iizersobre 0 proprio emprego do termo finalidade, sobre suas rela<;6es com a causalidade, e trata-se de uma questao de disciplina
<..10espirito deter-se nisso um instante, nem que seja so para notar
o seguinte --...:a finalidade esta sempre implicada, de forma diversa-:
mente larvar, no proprio interior de qualquer no~ao causal, a nao
ser que, justamente,
se saliente a oposi<;ao entre 0 pensamento
'uusalista e a concep<;ao finalista. Para 0 pensamento causalista,
a finalidade nao cxiste, mas 0 fato de que se <Jcva insistir prova
sllficientemenie que a no<;ao e dificil de manejar.
Qual e a originalidade do pensamento que Levi-5trauss introdllZ com a estrutura elementar?
Elc salienta de ponta a ponta 0 seguinte - nao se entend~
unda dos fenomenos referentes ao parentesco e a familia, coletados
ha bastante tempo, se se tenta deduzi-)os de uma dinamica qual<iller, natural ou naturalizante.
0 incesto como tal nao provoca
llenhum sentimento natural de horror. Nao 'estou dizendo que po-
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demos fundamcntar-nos nisto, estou dizendo que isto
0 que LeviStrauss diz. Nao ha nenhuma razao biologica, e em particular genetica, que motive a exogamia, e ele mostra isto depois de haver
.discutido dt: maneira extrema mente precisa os dados cientificos.
Numa socicdadc - e podemos tcr em vista outras sociedadcs que:
niio as humanas -, uma pnitica pcrmancntc e constante da cndogamia nao so nao tcra inconvcnientcs como, ao fim de certo tempo,
tera por cfcito eliminar as pretensas taras. Nao ha nenhuma dedu~ao possivel, a partir do plano natural, da forma~ao dessa estrutura
clemen tar que se denomina a ordem preferencial.
E isto, ele 0 fundamenta em que? No fato de que temos de
lidar na ordem humana com a emergencia total - englobando a
ordcm humana inteira em sua totalidade - de uma fun~1io nova.
A fun~ao simbolica nao e nova como fun~iio, ela tern lineamentos
em outros lugares que nao na ordem humana, mas trata-se apenas
de lincamentos. A ordem humana se caracteriza pelo seguinte a fun\ao simbolica intervem em todos os' momentos e em todos os
niveis de sua existencia.
Em outros term os, estli tudo ligado. Para conceber 0 que se
passa no ambito proprio a ordem humana, e preciso que partamos
da idcia de que esta ordem constitui uma totalidade. A ·totalidadc
na ordem simbolica denomina-se um universo. A ordem simb6lica
C dada primeiro em seu carliler universal.
Nao e aos poucos que ela vai-se constituindo. Assim que 0
simbolo advem, ha urn universo de simbolos. A pergunta que
a gente poderia colocar-se - ao cabo de quantos simbolos, numericamente, 0 universo simbolico se constitui? - permanece aberta.
Mas por ·menor que seja 0 numero de simbolos que voces possam
conceber no momento da emergencia da fun~ao simb61icn, como
tal na vida humana, elesimplicam
a totalidade de tudo 0 que {;
humano. Tudo se ordena em rela~ao aos simbolos surgidos, aos
simbolos na medida em que apareceram.
A fun(;ao simb61ica constitui urn universo no interior do qual
tudo 0 que e humane tem de ordenar-se. Nao e a troco de nada
que Levi-Strauss denomina suas estruturas elementares - ele nao
diz primirims. Elemental' e 0 contrario de complexo. Ora, 0 que e
curioso
cle ainda nao ter escrito as Estruturas complexas do paren/esco. As estruturas complexas, quem as representa somos n6s,
c clas se caracterizam pelo seguinte - elas sac muito mais umorfas.
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DR. BARGUES:
plexas.

-

Levi-Strauss

falou das estruturas com-

Ciaro. Ele dli seus Iineamentos, indica seus pontos de inser-;iio, mas nao tratou delas.
Nas estruturas clementares, as regras da alian!ta estao inseridas
numa rede, extraordinariamente rica, luxuosa, de preferencias e
proibi~6es, de indica~6es, de mandamentos, de trilhamentosll e recobrem um campo bcm mais vasto do que nas formas complexas.
Quanto mais nos, aproximamos, nao da origem, mas sim do elemento, mais a estrutura9ao, a amplidao, 0 intricamento do sistema propriamente simb61ico da nomenclatura se· imp6em. A nomenclatura
do parentesco e da alian~a e mais ampla nas form as elementares do
qu~ .nas formas ditas complexas, ou seja, elaboradas em ciclos cuhu,.ais muito mais extensos.
E um rcparo fundamental de Levi-Strauss, e que mostra sua
fccundidade neste livro. A partir disto, podemos formular a hip6tese de que esta ordem simb6lica, ja que cIa se coloca sempre como
urn todo, como se forma sse por si s6 um universe - e inclusive
constitufsse 0 universo como tal, na medida em que
distinto do
ll1undo -, deve, igualmente, ser estruturada como um todo, ou
scja, ela forma uma estrutura dialetica que se sustenta, que e completa.
Dentre os sistemas de parentcsco, existem os que sao. mais ou
menos viaveis. Alguns vao dar em impasses aritmeticos, propriamente falando, e prcssupoem que, de vez em quando, ocorram
'rises dentro da sociedade, com 0 que comportam de rupturas e
de·rcinicios.
. ~. a pa~·tir destes estudos aritmeticos - caso se cntenda por
lIntm~tlco nao apenas a manipula!tao das cole!toes de objetos, mas
Illll1bem a corupreensao do alcance destas opera!roes combinat6rias,
(Jue ~ai alem de qualquer especie de· dado que se poderia deduzir
'xpenmentalmcnte da rela~ao vital do sujeito com 0 mundo - que
1,l5vi-Strauss demonstra haver uma classifica~ao corretadaquilo que
IS cstruturas elcll1cntarcs do parcntesco nos apresentam.
Isto supoe
que asinstancias simb6licas estejam funcionando na sociedade desde
II origem, desde 0 momenta em que cIa aparece como humana.
Jra, e 0 que 5upoe igualmente 0 inconsciente tal como 0 desco"rimos e man'ipulamos na analise.
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Fui justa mente ai, que houve ontem
noite alguma flutua~ao
na r~sposta d~ Levi-Strauss
minha pergunta.
Pois, na verdade,
tkvido a um movimento fr:eqtiente naqueles que esHio introduzindo
id~ias novas umu especie de hesita~ao em manter-Ihes
todo 0
gUIll~ - ek 4uas~ que regressou a um plano psicol6gico.
A p~rguntaque
eu Ihe estava fazendo nao implicava absolutamente
um
illconsci~lIte coletivo, que foi 0 termo que ele cmpregou. Que 50lu~ao poder-se-ia
esperar da palavra coletivo neste caso, quando,
110 clltanto, coletivo e individual sac estritamente
a mesma c.oisa?
Nilo, nuo sc trata de supor em algum canto uma alma comum
ond~ todos estes calculos ocorreriam, nao se trata de nenhuma entificu~ao psicol6gica, trata-se da fun~iio simbolica. A fun~ao simbolicu nilo tem absolutamente
nada a vel' com uma forma~ao paraanimal, uma totalidade que faria do conjunto da humanidade
uma
especie de grande animal pois, no final das contas, 0 inconsciente coletivo
isso.
Sc a fun~ao simbolica funciona, estamos dentro. E digo mais
estamos de tal maneira dentro que niio podemos
sail'. Numa·
grande parte dos problemas que se colocam para nos quando procuramos cicntificar, ou seja, colocar uma ordem num ccrto numero .
de fen6mcnos, dentrc os quais, em primeiro plano, 0 da vida, suo
scmpre os caminhos da fun~ao simbOlica quc, no final das contas,
nos eondulcm,
muito mais do que uma apreensao direta qualquer.
Assim, e selllpre em termos de mecanisme que tcntamos, apcsar de tudo, explicar 0 ser vivo. A primeira questiio que. se coloca
para nos, analistas, e talvez possamos ai sail' da controversia
quc
se en tabula entre vitalismo e mecanicismo,
a scguinte pOl'
que sera quc somos levados a pensar a vida em termos de mccanislllo? Dado que somas homens,
em que somos, efetivamente,
parentes da maquina?
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SR. HYPPOLITE:
paixcio tla matematiea.

Dado que somos matematicos,

que temos

Claro. As crfticas filosOficas fcitas as pesquisas propriamente
I11ccanit:istas sup6cm que a maquina esta privada de liberdadc. Seria
facflimo dcmonstrar-lhes
que a maquina
muito mais livre do que
o animal. 0 anima,1
uma maquina bloqueada.
:E uma maquina
da qual certos. para metros nao· podem mais variar. E pOl' que?
Porque C· 0 melo exterior que determina 0 animal e faz dele Ul11
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tlpo fixado. E na medida em que, emrela~ao
ao animal. somas
Illliquinas, au seja, algo de decomposto,
que munifestamos
uma
maior liberdad~, no sClltido em que liberdad~ 'Iller diz~r multipliciJude de escolhas possiveis. Trata-sc de uma pcrspcctiva que nunca
c coloca ~m cvidencia.
SR. HYPPOLITE:
- Sera que a palavra IlIciqllillil nao nwdoll
prolunda e sociologic(/Illente
de sentido, desde SellS illicios ate a
c'ibernetica?
Estou tit: acordo com 0 senhor. Estou tcntundo, pela primcira
vel, inculcar nos mcus ouvintes que a maquina
nao e 0 que 0
z~-povjllho pensa. 0 scntido da maquina, para todos voces, estu
ll1udando agora completamentc,
quer tenham aberto um livro de
'ibcm~tica ou nao. Voces estao atrasados, e semprc a mesma coisa.
As pcssoas do seculo XVIII, aquelas que introduziram
0 me'unismo - csse que hoje em dia pega bem execrar, esse das maquiIlinhas longe da vida, esse que voces acreditam tel' ultra pass ado -,
cslas pcssoas como La Mettrie, cuja leitura nunca !bes aconselharia
Jlor dcmais, essas pessoas que vivenciavam
isso, que escreviam 0
lIomem-Maquina,
voces nem imaginam a que ponto elas estavam
linda enrascadas
em catcgorias anteriores, que dominavam deveras
eu espirito. E precise ler de ponta a ponta os trinta e cinco volumes da Enei~lopedia das artes e das feenieas, que fomcce 0 estilo
dcsta epoca, para se dar conta do quanta as no~6es escohlsticas
obrepujam nelcs aquilo que estavam introduiindo,
nao sem esforos. Essas tentativas de redu~ao a partir da maquina, de funcionali;>,n~ao dos fenomenos
que oeorrem no nivel humane,
estavam de
l1luito na dianteira
dos encadeamcntos
que permaneciam
em sell
I'ullcionamento mental quando eles abordavam um tema qualquer.
Abram a Enciclopedia
na palavra amor, na palavra am or1r
r 6prio - vedio a que ponto seus sentimentos humanos estavam
Ilfastudos daquilo que, com referencia ao conhecimento
do homem,
tL'lIlavam construir.
Foi s6 muito mais tarde, em nossa mente ou na de nosso:>
pais, que a mecanismo adquiriu seu sentido pleno, depurado, despoJIlJO, fora de qualquer outro sistema interpretativo.
Eis um reparo
qLl~ nos pcrmite
apreender 0 que
ser um precursor. Nao se trata,
II que s<.:ria totalmente
impossivel, de antecipar as categorias que
vlrilo mais tarde e ainda nao foram criadas - os seres humanos
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estao sempre mergulhados na niesma rede cultural que seus contemporfmeos e nao podem ter outrasno~6es
a ml0 ser as deles. Serum
precursor ever aquilo que nossos contemponlneos
estao constiiuindo
no momenta
como pcnsamentos,
como conscicncia,
como a~ao,
como tecnicas, como formas politicas, ve-Ios cO;'lO os veremos UI11
seculo mais tarde. Isto, sil11, podeexistir.
Existe uma· muta<;ao da fun<;ao tla maqllina em curso, que
. deixa para tnl.s todos aqueles que ainda permanecem
na. critica do
velho mecanicisrilO. Estar s6 um pouquinho
de nada na dianteira,
consiste ern dar-se conta de que isto implica 0 desllloronamento
total de todas as obje<;6es classicas feitas ao emprego de categorias
propriamente
mecanicistas.
Creio que, este ano, terei a oportunidade tic mostrar isto a voc~s.

H,l mais alguem

que tenha

uma pergunta

a fazer?

O. MANNONI:
0 que me interessou fo; a maneira pela
qual LrJ\'i-Strauss pegava 0 problema de natureza e cultura. Dizia
ell' que de uns tempos para ca nao se via mais claramente a opo.~iriio entre natureza e cultura. As intervenroes que existiram continuavam a buscar a natureza em algum canlo, lti para os lados da
afetividade, dos impulsos, da base natural do ser. Ora, 0 que levou
Levi-Strauss a colocar~se a questilo da natureza e da cultura, foi
pOI' exemplo, uma certa forma de incesto, que lhe pareceu, ao
mesmo tempo, universal e conlillgente. E esta espccie de contrallirilo levou-o a uma especie de convencionalismo que desnorteou //In
bom mlmero de ouvintes, Fiz 0 seguinte reparo - 0 problema do
comingenre e do universal,este, reenconlra-se, de lI1n jeilo perturbador, fora do mundo institucional. Os destros, eis lima forma universal, e, no enfanto, ela e contingente· - poder-:~e-ia ser canholo.
E IIUllca se pod~ provar que era social ou biol6gico. Estamos diante
de uma escuridao profunda, que e da mesma natureza que aquela
que encontramos em Levi-Strauss. Para ir mais adiante· e mosIraI' que a escuridilo e deveras gravissima, pode-se notal' que nos
moluscos do genera helice,os quais, certamente, nao sao instilucionais, existe tambem um enrolamento universal que e contingente,
ja que poderiam eslar enrolados nwn out1'O sentido, e que, alias,
certos individuos estiio enrolados num outro sentido. Parece-me, pois,

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

Nao sei.

Creio que 0 senhor faz intervir ai, coisas que talvcz nao csti·
vcssem implicadas na noc;:ao de contingencia
tal como Levi-Strauss
I evocou.
Crcio que, para ele, a contingencia
se opunha a no<;ao
dc necessario alias, ele disse isto. 0 que ele introduziu sob a
forma de uma questao, da qual diremos que, no final das contas,
t
ingenua, foi a distin<;iio entre 0 univcrsal e 0 nccessario. 0 qu~
'quivale a colocar
u questao
de saber no que consiste aquilo
que poderfamos
chamaI' de a necessidatle tlas matematicas.
Esta
muito claro que cIa mcrece uma dcfinic;:ao especial, e, par isto, falei
hli pouco dc univcrso. A rcspeito da introdu<;ao do sistcma simb6lieo, creio que u resposta
pergunta que Levi-Strauss fazia ontem
a seguinte - 0 complexo de ~dipo e, ao mcsmo tcmpo, universal e contingente, porque e unica e puramente sirnb61ieo.
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SR. HYPPOLlTE:
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Niio creio.

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

ha

introdul af suas helices enroladas
gunta qut: 0 senhor esta fazelldo

e

num sentido ou no outro.
do tipo natural.

A per-

O. MANNONl: - E isso que coloca em questao. Ate agora~
us hOIllCIlS opuseram
natureza un'W pseLiclonatureza, sao as instilIIi~'Jcs 11IIIlwilas - encontra-se a familia, como se encontra 0 car\'Uf/IO
ou 1I bellila. Em seguida, convieram entre si que estas pseudo:,
Ilaturc:;:.as cram wn produto da liberdade Ill/mana ou da escolha
COlltillgefl{C do homem. E foram, pOI' cOllseguinte, levados a conferir
1I lIlaior ililport(lIlcia a uma nova categoria, a cLiltura oposta
natureza. A 0 ('siudaI' eslas questoes,
Levi-Strauss
chega a nao saber
/lwis ollde cstcl nelll a nalureza llem a cultura, porque a gente
Olcontra justamente
problemas de escolha, nao apenas no universo
das llolllenc!aturas,
mas tambem no Llnil'erso das form as. Desde 0
.limbolislIlO da nomenclatura
ate a simbolislllo de qualquer forma,
1I
nalllre:;:.a fala. Fala ao enrolar-se p,ara a direita ou para a es(Juerda, au scr destra au canhota. E 0 jeito dela de fazer escolhas
cuntingentes,
como familias 014 arabescos. Encontro-me
agora, com
cfeito, siluadonum
divisor de agUils e nao percebo mais como
(Jue as 6guas se repartem. Queria informa-Ios deste embarac;o. Nao
trago soluc;()es, mas sim uma dificuldade.
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SR. HYPPOLITE:
Parece-me
que, ha pOUCO, 0 senhor
opos, muito justamente,
0 universal
ao generico, quando, disse que
1I unil'ersalidade
estava ligada ao pr6prio simbolismo,
modalidade
do universo simb6lico criado pelo homem. Mas, entao, irata-se de
uma pura forma. Seu termo universalidade
quer dizer no fundo que
um tmiverso humano afeta necessariamente
a forma da universall.
dade, que puxa para uma totalidade que se universaliza.
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SR. HYPPOLlTE:
- Sera que isso responde
pergunta? [sso
mostra apenas 0 carateI' formal que toma um universo ht/mano.

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

segundo

senlido

que

e

0

do

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

e

A qucstao de Mannoni tem duas faces.
Primciro,
0 problema
que cle est
colocando,'e,
que sc
l'IIL,lI1.ciasob a forma signalura rerum - sera que as proprias coisas
1'111 ~sentam,
naturalmente,
urn certo caratcr de assimetria? Ha urn
11':11, UIl1 dado. Este dado se ,acha estruturado
de uma certa maneiril.
I III particular,
existem assime.trias naturais. Sera que, no eixo de
plogressao
do conhecimento
em que nos encontramos,
vamo-no.;
pm a sandal' seu misterioso sentidd? Uma tradi~ao humana inteirn,
'1lil: se dcnomina filosofia da natureza, dedicou-se a este genera de
kitura. Sabemos no que da. 1st? nunca leva muito longe. Leva a
'oisas altamente
inefaveis, mas que- estacam logo, a nao ser que
\' que ira, no entanto, continuar, e entra-se, entao, no plano daquilo
que e comumente
denominado
urn delirio. Este, eertamente,
nao
o caso de Mannoni, cujo espfrito e por demais agudo, por demais
dialetico, para nao fazer semelhante pergunta a nao ser unicamente
ob forma problematiea.
A segunda coisa e saber se este
0 ponto
a que Levi-Strams
visava quando, ontem
noite, nos disse que, no final das contas,
1'1 . sc aeha ai,
beira da natureza, tomado de uma vertigem, per\'lIl1tando-se se nao era nela que the era preciso reencontrar
as
IIIfzcs de sua arvore simb6lica. Meus dialogos pessoais com Levi. "rauss pcrmitem-me
esclarecer-Ihes
este ponto.
Levi-Strauss
estcl reeuando'diante
da biparti~ao mu.ito categ6rica que faz entre a natureza e 0 sfmbolo, e cujo valor criativo clc
II
cntanto percebe bem, pois
urn metodo que permite distinguir
IlS rt:gistros
entre, si, e, da mesma feita, as ordens de fatos entre si.'
I'~Ie oscila, e por uma razao que pode parcccr-lhcs
surprccnde.ntc,
Illas que
perfeitamente
confessada
por ele teme que, pOl'
i1t:tras da forma da autonomia
do rcgistro simb6lico,
reaparec;a

ha

a

c

a

E a funr,:ao do simbolo.

/lOS

SR. HYPPOLlTE:
I'II!1or, ou 0 p1;imeiro?

e

a

e

e

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

e

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

que nao.

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

de explica~ao.

SR. HYPPOLITE:

-

Nem por isto deixamos de jiC(lr dian/e

de 11m problema.
E exatamentc

0

problema

das origens.

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

-

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

e

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

Da pl'oxlma va introduzirei
a questao do eu sob a forma seguintc ---.:..Relaroes entre a funriio do eu e 0 principio do prazer.
Penso pod~r mostrar que para conceber a fun<;:ao que Freud
dcsign:! sob 0 nome de 0 eu, assiin como para ler a metapsicologia
freudiana illkira,
indispensivel
servir-se desla distin~ao de pianos
l' de reb<;0es cxprcssa pclos termos de simb6lico, de imaginario e
d.: real.
Para que s-:rve isso? IS50 serve para conservar seu sentido a
IIll!.J cxpai':ncia
simb61ica particularmcnte
pura, a da analise. Vou
lbr-lhes um cxenlplo, encctando aquilo que serci levado a Illes dizer
:t resp,'ito do cu.
cu. L'11l seuaspccto
mais essencial,
uma fun<;:ao imagimiria.
Is:,) .: uma d~scoberta da experiencia e nao uma categoria' que eu
(IU;lS~ qualificaria.
a priori, como a do simb6lico. POl' intermedio
dcSl.: ponto, eu diria quase que pOl' estc (mico ponto, encontramos
11;1 cxpericncia
humanauma
porta aberta para um clemen to de tipicidadc. Claro que este elemento nos apareee na superffcie da naturoa, Il:as sob uma forma sempre decepcionante.
Foi sobre isto que
qui.. insistir quando falei do fracasso das diferentes filosofias da
Ilaturaa. Ela
bastante decepcionante,
inclusive, no que diz respeito
.\ fun<;;io imaginaria do eu. Mas
uma decep<;:ao
qual estamos
illlcir;l/l1Cnte ferrados. Dado que somos 0 eu, nao s6 temos uma
':-;periencia dela, como ela
tanto um guia de nossa experiencia
ljl.anto os diferentes registros que foram chamados guias de vida,
l'dO ~. as scnsa~6es.
A cstrutura
fundamental,
central, de nossa experiencia,
de
(Irdcm propriamcntc
imaginaria. E podemos at~ apreender 0 quanto
l:\I:\ fUIH;iio no hOlllCI11ja
distinta daquilo que eta
no conjunto
d:l n:llureza.
(~ccncontral11os a fun~ao imaginaria na natureza sob mil for111;1\ --trata-se de todas as capta~6es gestaltistas ligadas ao cortejaIIIClltil t;io csscncial
manuten~ao da. atra~ao sexual no interior da
\'\p~cie.

e

o

e

e

e

a

e

e

c

a

e

Ora, a func;ao do eu apresenta no homem caractcrlsticas
distilltas .. E isso a grande dcscoberta da analise - no nlvel· da rcla<;iio
gcnerica, ligada a vida da especie, 0 homem ja funciona de modI)
diferente. Nele ju lui uma fissura, uma perturbac;ao
profunda
tin
relac;ao vital. Eis af a importancia
da 11o<;ao do instinto de mortc
que Freud introduziu. Nao que 0 instinto de 1110rte seju uma nOI!;il)
ern si mesma tao luminosa. 0 que
precise apreendcr
que clc
foi forc;ado a introduzi~la para trazer-nos de volta u urn dado agudo
de sua· experiencia, num momento em que sc come<;ava a penJe-lo.
Coino eu lhes fazia notal' ha POllCO, quando uma aperCepl,;[ID
sobre a estrutura esta adiantada, ha sempre um momento de rceuo
em que se tende a abandona-Ia.
Foi 0 que ocorreu no cfrculo freudiano quando 0 sentido da
dcscoberta do inconsciente passou para 0 segundo plano. Regres~ollse a uma posi<;ao confusa, unitaria, naturalista
do homem, do cu,
e, da mesma feita, dos instintos. Foi, justamente, para reencontrar
o sentido de sua experiencia que Freud escreveu Alem do principio
do prazer. Vou mostrar-Ihes atraves de que necessidade elc foi collduzido a escrever estes ultimos panigrafos, dos quais voces conhccclI1
qual foi 0 tratamento
que a comunidade analftica, em sua gcneralidade, Ihe reservou. Dizem que nao entendem nada disto. E inclusive
quando, seguindo Freud, consentem
em repetir instintode
morle,
nao entendem disto mais do que os jacobinos entendiam da gra<;a
suficiente, aqueles que foram Hio lindamente
crivados pelos dardos
de Pascal em les Provinciales. Pec;o a voces todos que leiam este
tcxto extraordinario
de Freud, incrivelmente
ambfguo, e inclusive
confuso, que 0 leiam varias vezes - senao, voces nao VaG pegar
a crftica Iiteraria que fa rei a respeito dele.
Os ultimos paragrafos
permaneceram
Iiteralmente
hermeticl1s,
e de boca fechada. E ate agora, nunca foram elucidados. S6 podem
ser entendidos
caso se veja 0 que a experiencia
de Freud quis
trazer. Ele quis, a qualquer prec;o, salvaI' urn dualismo, no momento
em que este dualismo estava derretendo-se
entre· suas maos, e quando 0 eu. a libido, etc., tudo is so formava uma especie de vasto
todo que nos trazia de volta a uma filosofia da natureza.
Este dualismo nada mais
do que aquilo de que falo quand0
dou destaque
'autonomia do simb6Iico. Isso, Freud nunca 0 formuloH. Para fazer c;om que voces 0 entendam, precise de uma critica e de uma exegese de seu texto. Nao posso desde agora considerar
como estabelecido justamente 0 que tem de ser provado neste ano.

e

a

e

e

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

da

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

Claro.

E a prescnc;a na auscncia

SR. HYPPOLlTE:
\'I'f

e,

-

c a auscncia

Qucria enlender

0

que

na presen~a.

e

que havia [Jara

enlendido.

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

E em suma,
Ilvanc;ar muito.

ser puramcnte

SR. HYPPOLITE:

-

fenol11cl1016gico, isso nao nos faz

E tambem

0

que [Jenso.

Isto s6 pode ocultar 0 progrcsso que temos de fazel', fornet'cndo antecipadamente
a colorac;ao que deve permanecer. Sera que,
'im ou nao, 0 usa que fa~o do registro simb61ico deve unicamente
I 'var a situar em algum canto a transcendcncia
do senhor que,
"final, deve existir? Sera que se trata disto? Nao creio. As alusocs
quc fiz a uma utilizac;ao totalmentc difercnte da noc;ao de ll1aquina
I lIvez estejam al para indicar isto aos senhores.
SR. HYPPOLlTE:
- Minhas pergunlas eram apenas pergunlas. Eu perguntava ao senhor 0 que lhe [Jermilia ncio responder
/Iagunta de Mannoni, dizendo que mio era
caso de responder,'
1111 ao menos que, respondenclo,
a genie se desencaminharia.

°

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

a

que sc pode dizcr

Indiquci lambcm qu~ lcmos, bcm entenuiuo. de levar em conl.l
o lado formal da naturcza, no scntiuo em que eu 0 qualificava
d.:
assimctria . pscudo-significaliv<l,
porquc edisto
que· 0 homcm sc
apossa para f~lbricar seus simbolos fundamcntais.
0 important(; c
aquilo quc confere ~IS formas que cstiio na naturcza. valore
fun~a,)
simbolicos, 0 que faz com que funcioncm umas em rela~ao as outras.
E 0 homcm quem introuuz a 110<;<10 de assimetria. A assimctria ria
natureza, nUo e llem simctrica, nem assimclrica - ela C 0 que ela c.
Gostaria de falar-Illes, da proxima vez, do scguintc - 0 Ell
como juW;iio e como simbolo. E ai que fllnciona a· alllbigi.iidadc.
o eu, funcrao imaginaria, Sl) intcrvcm na vida psiquica como simbolo.
Utiliza-sc 0 eu como 0 Burow utiliza 0 pap'lgaio. 0 Bororo diz
leu] sou um ptl/Jagaio, nos dizcmos [eu] sou III/I ell.a Isto tudo
nao tcm a mCllor importitllcia. 0 importantcc
a func;i'io que isto

UMA DEFINIQAO MA'fERIALISTA
DO FENOMENO DE CONSCIENCIA

tern.

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

O. MANNONl:
Depoi.i; de LeIJi-Strauss, tem-se a impressao de que niio se pode till/is empregar {IS nOf;oes de clIltura e ,Ie
natureza. Ele as destrai. E a 11/esma coisa com a id(Ha de adaplaf;tio da qual falamos 0 tempotodo.
Estar adaptado qller djzer apenas estar. vivo.
Tem coisa justa nislo ai. E da Illcsma ordem do que aeabci
dc cvocar quandodissc
que, num dado momento, Freud quis defender a IOdo eusto um ecrto dualismo. Dcvido
cvoluc,:ao· nipida da
tcoria e da tceniea anaHtiea, Freud tinha se encontrado
em presencra de uma queda de tensao amiloga aquela que 0 senhor deseobre no espirito de Levi-Strauss.
Porcm, no que Ihe diz respeito.
tulvez esta nao seja sua ultima palavra.

a

o

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

Sich.

Este distico de Daniel von Chepko, teremos de reencontr<i-Io
dllqui a poueo, se, hoje, eu eonseguir levar voees aonde quero.
As leis deste ensino eomportam
em si proprias um reflexo de
• l U sentido.
Aqui nao pretelllio conseguir mais do que conduzi-Ios
leitura das obms de Freud. Nao pre tendo substituir-me
a ela, se
v\ ccs a eia nao se dedicarcm. Fiquem bem dentes de que a forma
qlle tento dar aqui ao en sino freudiano so adquirira seu sentido e
11 'nnce se voces se referircm aos textos, a fim de eonfrontar
os
litl/;quejos que Ihes comunieo com as dificuldades que podem apre('lItar.

Com cfeito, estes textos sao por vezes diffeeis, impregnados de
problematica
trama de quest6es que se manifesta em contradi·
·s. Sao porcm. contradi<;6es organizadas, contradi<;oes, e nao simpll'SOlente antinomias. Acontece que, as vezes, Freud, ao se~uir seu
1111110, chega a posic,:6es que a ele proprio
aparecem como contradi1IIllns, e que, em rela~ao a algumas delas, ele retrocede 0 que

IWIll

