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que permitiu a existência deste livro. 



Se a re/.atividade revelar-se co"eta, 
os alemães dirão que sou alemão; os 
suíços, que sou cidadão suíço; e os 
franceses, que sou wn grande cien
tista. Se a relatividade reve/.ar-se fal
sa, os franceses dirão que sou suíço; 
os suíços, que sou alemão; e os ale
mães, que sou judeu. 

Albert Einstein 



Advertência 

Esta é a primeira vez que se publica wna história completa da introdução e 
do exercício da psicanálise na França. Este livro é o primeiro volume de urna 
aventura que toma como pontos de referência o ano de 1885, no qual Sig
mund Freud fez uma viagem de estudos para fazer um curso com o neuro
logista Jean Martin Charcot, e o ano de 1981, data da morte de Jacques La
can, cuja trajetória se inicia por volta dos anos trinta e atinge o apogeu entre 
1950 e 1970, durante as crises que, na época, abalaram o movimento psica
nalítico francês. Se acrescentarmos a isso uns poucos anos subseqüentes a 
essa morte, o total perfará cem anos. 

A hora da batalha não é a da guerra, mas a de um momento privilegia
do da guerra, onde. a história de uma doutrina confunde-se com a de suas cri
ses e onde as crises testemunham a implantação de uma doutrina, de suas 
derrotas ou de suas vitórias. A autora conta a história da psicanálise a partir 
de suas batalhas, servindo-se de instrumentos teóricos forjados pela própria 
psicanálise: uma história da psicanálise não pode prescindir de uma inter
pretação psicanalítica da história. 

A primeira etapa retraça a descoberta da histeria no hospício da Salpê
triere e, em seguida, o desmembramento da doutrina de Charcot, assim corno 
as marcas deixadas por seu ensino na literatura e sobretudo na obra de Mau
passant. 

Faz-se então um desvio por Viena, onde se forma, no seio de um ju
daísmo singular, o primeiro círculo psicanalítico. A seguir, abordamos o 
conflito entre Freud, Jung e a corrente psiquiátrica de Zurique, para desem
bocar no progresso do movimento psicanalítico internacional, verdadeira 
conquista do Oeste pela doutrina freudiana. Nesses três cenários desenrolam
se as reformulações e as batalhas que esclarecem as modalidades de introdu
ção da psicanálise na França. 

O retorno ao território francês começa com o histórico das diferentes 
correntes de idéias ligadas à teoria da hereditariedade-degenerescência: esta 
é não apenas uma doutrina psiquiátrica, mas um modo de pensar que perpas
sa, notadamente, a constituição da forma moderna do anti-semitismo, no ca-
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dinho do caso Dreyfus e por meio de uma generalização do darwinismo so
cial. Esse capítulo se encerra com o advento da psicologia, amplamente fun
damentada numa hostilidade ao suposto "pansexualismo" freudiano. 

A História dos Doze relata o d�stino da primeira geração de psicana
listas franceses: a dos fundadores da Sociedade Psicanalítica de Paris, cria
da em 1926. O estudo desse período leva-nos até 1939, com incursões, para 
o comentário de certos textos, no período do pós-guerra. Como contraponto 
temos o histórico da primeira geração de psiquiatras do Grupo da Evolução 
Psiquiátrica, fundado em 1925. Estes representam a corrente da nova psi
quiatria dinâmica, encontrando-se entre eles, em sua maioria, psicanalistas 
da SPP. 

O itinerário de Jacques Lacan e da segunda geração de psicanalistas, 
que começa no entre-guerras, será abordado no volume II, assim como a 
aventura dos saJões literários e das outras modalidades de penetraçãQ do 
freudismo nessa época. A isso virá acrescentar-se a história do movimento 
psicanalítico francês desde 1945 até os dias atuais.· Reservaremos um lugar 
para as escolas junguiana e adleriana, tardiamente implantadas na França e 
marginais em relação à importância do movimento freudiano. 

Certas questões teóricas, onde se marca uma continuidade entre a obra 
de Lacan e as dos fundadores da primeira geração, serão abordadas já no 
primeiro volume, sem respeito pela cronologia estrita. Isso permitirá situar a 
emergência de um coxpo conceituai e desfazer a lenda segundo a qual a 
doutrina lacaniana seria desvinculada do contexto francês e de inspiração 
exclusivamente freudiana. A obra e a posição de inovador de Jacques Lacan 
encontrarão seu lugar no volume II. As remissões necessárias serão sistema
ticamente feitas de um volume para o outro. 

O emprego dos termos psicanálise francesa, norte-americana, vienense, 
alemã ou judaica é impróprio. Eles são aqui utilizados apenas "metaforica
mente", ou para serem relacionados com os autores que os definiram no 
contexto de um projeto ideológico. Não existe uma psicanálise francesa, e 
sim uma situação francesa da psicanálise, tão específica quanto a dos outros 
países. A teoria, tal como o pensamento, não tem fronteiras nem pátria, mas 
as condições em que ambos se exercem são sempre nacionais e lingüísticas. 

Ahistória da situação francesa da psicanálise é a história deste livro. 
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PRIMEJRA PARTE 

A DESCOBERTA DA HISTERIA 

- Ah! sim - retrucou F élicité ·- a se
nhora é igualzinha à Guérine, afilha 
do meu amigo Guérin, pescador de 
Pollet, que conheci em Dieppe antes 
de vir para sua casa. Ela era tão 
triste, tão triste, que vê-la de pé na 
soleira de casa tinha o efeito de uma 
nwrtalha pendurada na porta. O mal 
dela, ao que parece, era uma espécie 
de névoa que ela trazia na cabeça, e 
os médicos não podiam fazer nada a 
respeito, nem tampouco o padre. 
Quando isso a atacava com muita 
força, ela ia sozinha para a beira da 
praia, tanto que o oficial da alf ânde
ga, fazendo a ronda, muitas vezes a 
encontrava estendida de bruços e 
chorando sobre os seixos. Então, de
pois do casamento, dizem que passou. 

- É, mas comigo - respondeu 
Envna - foi depois do casameni o que 
isso apareceu. 

Gustave Flaubert 



I 

"Sobre Essas Causas Geniws'' 

I. A escola de cadáveres 

Paris, setembro de 1885: o viajante descobre uma cidade moderna, separada 
pelas margens de um rio pardacento. Do alto da cidade, contempla o Sena e 
gosta daquele cheiro de rio repleto de lembranças. Um barqueiro lhe fala de 
mortos misteriosos, que carregam em seus corpos encolhidos pelo frio e co
midos pelos insetos os relatos de uma vida sinistra. As lendas do rio contam 
a tragédia de uma sociedade, dramas íntimbs e farsas banais. 

O viajante olha para as grandes artérias de uma cidade recém-pavi
mentada; imagina tumultos sangrentos, a construção apressada das barricadas 
e os tiros dos versalhéses; já se vão quinze anos: a Comuna* foi para as 
masmorras; dizimaram os chefes da Revolução e deportaram os federados; 
desde 1880, eles estão anistiados, mas vencidos; Marx está morto e os socia
listas vão-se integrando na vida parlamentar da Terceira República. 

No calor enevoado da manhã, ele troca alguns comentários amargos 
com um barqueiro da Pont-Neuf sobre as doenças que semeiam o medo na 
opinião pública. 

O honrado cidadão sabe que a cólera vem de uma região misteriosa, di
zem que de Bengala, onde está permanentemente causando estragos. O pro
gresso do intercâmbio comercial e da navegação contribuiu para sua disse
minação na China, no Irã, na Síria, no Egito e, depois, em toda a bacia do 
Mediterrâneo. Ele ouviu do pai o relato atroz da primeira das seis pande
mias. 

* Tentativa revolucionária feita pelos trabalhadores, em março-maio de 1871 ,  num contexto muni
cipalista e sem recurso ao Estado, para garantir a gestão dos assuntos públicos. Instalada em Pãris de
pois de suspenso o sítio da cidade pelos prussianos, foi derrubada após um novo cerco da capital pelo 
exército- regular do governo de Thiers, provisoriamente fixado em Versalhes. A repressão foi brutal 
(N. T.). 
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O viajante é um homem de ciência, encarregado de colher testemunhos 
da memória coletiva: O barqueiro lhe conta os estragos devastadores da 
grande doença: a transmissão direta se dá por via oral, pela ingestão.de água 
ou alimentos contaminados, pelo contato com as fezes infectadas; o contágio 
indireto é ainda mais aterrador; há que desconfiar das roupas de cama úmi
das, das frutas e legumes consumidos crus e lavados em água inadequada. O 
flagelo dizima populações inteiras; os homens morrem em meio a convulsões 
pavorosas. O corpo fica ressequido, os membros se atrofiam e tomam-se es
curos. O doente emagrece a olhos vistos, esvaindo-se de suas substâncias e 
seu sangue. As aldeias transformam-se em braseiros; as cidades, em cemité
rios. Fala-se numa punição coletiva enviada através da calamidade, onde a 
palavra de Deus assemelha-se a um rugir do inferno. 

O viajante também dá informações a . seu interlocutor: um estudioso 
alemão, o Dr. Robert Koch, acaba de descobrir o germe da morte negra. 
Anunciou o desaparecimento próximo do flagelo. Mas o homem se mantém 
imóvel, incrédulo e fechado. 

A conversa desliza então para a escrófula, doença de que a Dama das 
Camélias é portadora, por causa de seus pecados da carne. O homem não sa
be ler, mas está a par de tudo. Os boatos circulam. Contam que essa mulher 
de compleição fraca, que conheceu a miséria na infância e depois praticou 
um incesto, tirou sua desforra. Entretanto, vencida no corpo pela consump
ção, teve de renunciar ao amor e à maternidade para morrer na solidão. O 
barqueiro conta ao viajante o trajeto terrível da tísica rumo aos abatedouros, 
para tragar de um só gole o sangue dos animais. Mais uma vez, o estrangeiro 
tenta explicar-lhe os progressos da ciência, os méritos daquele mesmo sábio 
alemão, que identificou o bacilo da tuberculose, um ano antes da descoberta 
do vibrião colérico. Acrescenta ainda a grande reviravolta do último século: 
a publicação em Veneza, pelo célebre Morgagni, de um importante tratado 
de anatomopatologia, e, em Viena, a de uma obra de Auenbrugger, sobre a 
exploração do tórax através da percussão. Esses trabalhos permitiram a 
Laennec e Corvisart, dois médicos franceses, fazer progressos consideráveis 
na identificação e no tratamento do mal. O barqueiro, por sua vez, continua 
a falar sobre as taras da pecadora. 

Associa a escrófula à figura da sífilis. Invoca a santa imagem da Ima
culada. Conceição para exorcizar o nome pagão de Vênus, deusa seedutora 
responsável pelas feitiçarias saídas do útero das mulheres. O viajante tem di-

. ficuldade em dissociar a sífilis da histeria, mas sente, confusamente, que uma 
é uma doença do organismo, e outra é uma curiosa excitação dos nervos. 
Gostaria de explicar a seu companheiro as duas doutrinas que se chocam 
quanto à origem da sífilis: a "colombiana" afirma que a doença foi trazida do 
Novo Mundo pelos marir.heiros de Cristóvão Colombo; a tese "unicista", ao 
contrário, calcula que ela tenha existido desde a pré-história e que foi con
fundida com outros flagelos, sobretudo a lepra. O estrangeiro presume a 
existência de um agente responsável, como na tuberculose. Não sabe nada 
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além disso, m as  a origem coiombiana lhe parece suspeita. Seja como for, 
está convencido do caráter hereditário da doença. 

O barqueiro já não dá ouvidos a seu companheiro, que lhe pede para 
ser levado ao grande hospício da Salpêtriere, e o homem compreende <1ue o 
estrangeiro talvez esteja sofrendo de sífilis, de tísica, ou seja artista, nervoso 
ou alcoólatra. Tomado pelo pavor, evoca a lembrança de seus ancestrais, 
mortos de lepra ou de cólera. 

O viajante cruza os portões da Salpêtriere e descobre uma vasta cons
trução, formada por casas de um andar dispostas em quadriláteros e cercadas 
de jardins. Esse antigo arsenal, construído no reinado de Luís XIV e desti
nado à fabricação de pólvora, abrigara outrora uma estranha população de 
alienados. O hospício era reservado às mulheres e moças; em 1657, o édito 
do encarceramento dos pobres foi publicado ao som de trombetas e afixado 
em todos os muros da capital. A mendicância foi proibida e uma nova corpo
ração policial, os Archeiros de Paris, recebeu a missão de internar os mendi
gos, os vagabundos e os loucos. O grande encarceramento transcorreu sem 
incidentes; durante muito tempo, a Salpêtriere foi o maior hospital da Europa 
e encerrou cinco a oÍto mil pensionistas. As alcoólatras e as prostitutas colo
cadas lado a lado com velhos dementes e crianças débeis. As loucas eram 
isoladas no pavilhão especial de incuráveis e presas a correntes; ·assim fica
vam abandonadas seminuas, em meio a suas excrescências; pelas barras de 
uma grade, distribuíam-lhes uma alimentação composta de sopas frias e res
tos; elas comiam na mesma palha que lhes servia de leito. 

As epilépticas contavam pesadelos, histórias de membros mutilados e 
mares em chamas; eram devoradas por uma espécie de crustáceo com cabeça 
de pássaro; os gritos, choros, lamentos e contorções davam a esses prédios o 
ar de uma casa mal-assombrada, surgida das trevas da Idade Média. As histé
ricas cuidavam de suas companheiras, simulando maravilhosamente as doen
ças delas; estavam possuídas pela mania de encenar o sofrimento dos outros: 
tinham o espírito do riso, das tragédias e dos soluços; assemelhavam-se aos 
acrobatas e aos bufões; molhadas, uivantes e esfarrapadas, ensinavam a lou
cura do mundo, a miséria do povo. 

Tal como o Hôtel-Dieu [hospital municipal], gigantesco morredouro, a 
Salpêtriere testemunhava o estado do saber médico ali onde o asiio e o hos
pício eram pátios de milagres habitados pela gangrena e pela penúria. Sob a 
Monarquia de Julho, Paris sofrera urna epidemia de cólera; os méd,icos não 
sabiam se se tratava de uma doença "contagiosa" ou "infecciosa" e a noção 
de contágio inspirava-lhes verdadeiro terror. Com um intervalo de vinte 
anos, duas frases semelhantes foram pronunciadas na Academia de Medici
na: "Mesmo que a cólera fosse contagiosa, o dever seria silenciá-lo" (1849); 
"Se a tuberculose for contagiosa, há que dizê-lo bem baixinho" (1867).1 
Passados outros vinte anos, em 1886, o sexo causava medo; na boca de 
Charcot, sofria as mesmas tribulações da doença contagiosa: "Não se deve 
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falar das causas genitais da histeria", murmurava ele · ao ouvido de seus alu-
nos. 

Se a cirurgia se tomara uma prática nobre, impulsionada pelos "trata
dores de feridas" que percorreram desde Valmy os campos de batalha da Eu
ropa, ainda era marcada pela herança dos barbeiros artesãos. · 

Logo antes do início do século, Xavier Bichat, o fundador da anatomia 
patológica, não obtivera o título de doutor em medicina, embora praticasse 
autópsias e exercesse as funções de cirurgião militar. Aos trinta e dois anos, 
feriu-se durante uma dissecação e morreu em conseqüência de um "envenena
mento cadavérico", como diziam na época. Filho de um médico formado na 
escola vitalista de Montpellier, aprendera .anatomia em Lyon e depois reunira 
dois ramos do saber médico para dar fundamento à recente anatomia patoló
gica. Muito embora Pinel houvesse ficado surdo aos ensinamentos dessa dis
ciplina, Bichat inspirou-se em sua nosologia para juntar a observação anatô
mica à clínica numa . acomodação recíproca. Com ele, portanto, reuniram-se 
duas figuras heterogêneas do saber: "De modo", sublinha Foucault, "que o 
grande corte na história da medicina ocidental data do momento em que a 
experiência clínica transformou-se na visão anatomoclfuica."2 

Bichat pôde comparar sua descoberta à de Lavoisier; a química possuía 
seus corpos simples, que formavam, através de combinações diversas, corpos 
compostos; a anatomia tinha agora seus tecidos simples, que, por suas com
binações, formavam órgãos. Acima de tudo, porém, ele contestou os defen
sores do vitalismo da escol� de MÓntpellier; estes recusavam a anexação de 
suas pesquisas às ciências da natureza e defendiam a idéia de um princípio 
vital, de uma alma ou de uma força que regeria todos os processos biológi
cos, independentemente dos fatores físicos, que eram fixos e uniformes e 
podiam ser submetidos a um cálculo. Pois bem, Bichat foi aclamado pelos 
vitalistas no momento em que se distanciqu da doutrina do princípio único. 
Seu "vitalismo" consistia, de fato, em demarcar o caráter específico do fe
nômeno vivo, sem reduzi-lo a um mecanismo físico; ao mesmo tempo, rom
peu o conceito de vida ao relativizar o de morte. A doe.nça que abalava o vi
vo foi analisada do ponto de vista da morte, de uma morte decaída de seu 
absolutismo e distribuída na própria vida dos órgãos: mortes leqtas, mortes 
parciais ou evolutivas, mortes subterrâneas .. : Esse exame foi inspirado a Bi
chat pela dissecação de cadáveres: no Hôtel-Dieu, ele experimentava minu
ciosamente os efeitos dos novos remédios sobre as propriedades vitais e 
mostrou-se capaz de autopsiar, num único inverno, as vísceras de seiscentos 
cadáveres. 

Como Bichat, Corvisart desenvolveu a anatomoclínica. Sendo sucessi
vamente médico do hospital d.:; Charité, titular da cadeira de medicina de Pa-

.· ris e, depois, da do Colégio de França, era também o médico pessoal de Bo
naparte, cujos distúrbios digestivos ele dissipava através de uma severa hi
giene alimentar. Seguia o destino de seu "cliente", participando, corno trata
dor de ferimentos, das campanhas da Itália e da Áustria; o Imperador fez 
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dele barão d o  Império e afirmou: "Não acredito na medicina, acredito em 
Corvisart." Este foi o criador do ensino anatomoclínico junto ao leito do en
fermo, tal como ainda hoje é prnticado: estudos de casos, observações e re
gistro dos sintomas, visitas, discussões com os alunos, cursos pedagógicos, 
etc. Graças aos poderes que sua posição lhe conferia, ele atuou coino refor
mador e transpôs para a própria arquitetura do hospital os ideais da nova clí
nica. Na Charité, mandou construir, uma sala de patologia, um anfiteatro de 
anatomia, uma sala de operações e um local para experiências elétricas; de
pois, transcreveu na prática o princípio da unidade do saber médico: a cirur
gia figurava numa boa posição, ao lado da medicina, que se enriquecia com 
os progressos da física e da química e esboçava uma aproximação dos far
macêuticos e dos sanitaristas; começou a haver interesse pelos medicamentos 
e uma tentativa de combater a insalubridade das instalações hospitalares. À 
morte súbita de Bichat veio opor-se a agonia racional de Corvisart: atacado 
de hemiplegia em 1816, ele temeu que a doença o fizesse cometer erros de 
diagnóstico e parou de lecionar e de tratar de doentes. Passou seus últimos 
anos observando a evolução de seu mal. 

Nessa época, a abertura de cadáveres suscitou um debate litigioso em 
que as velhas crenças pareciam opor-se à luminosa racionalidade do progres
so científico. Imaginou-se o século precedente como um período conturbado, 
feito de missas negras e sepulturas evisceradas; tinha-se o sentimento de que 
a dissecação era proveniente da clínica e de que uma nova maneira de trans
gredir o corpo poderia enfrentar as obscuridades da religião ou nortear a cla
reza de uma visão enfim aberta à razão pensante. 

Rayer, que viria a ser mestre de Charcot, declarou com entusiasmo, em 
1818, que o novo espírito médico estava ligado à revolução anatomopatoló
gica: "Uma nova época para a medicina acaba de começar na França . . .  ; a 
análise aplicada ao estudo dos fenômenos fisiológicos, o gosto esclarecido 
pelos textos da antiguidade, a reunião entre a medicina e a cirurgia e a orga
nização das escolas clínicas efetivaram essa surpreendente Revolução, ca
racterizada pelos progressos da anatomia patológica. "3 Michel Foucault 
mostrou que essa reconstituição mítica, que se deu no início do século XIX, 
teve por funçao fabricar uma ilusão retrospectiva. De fato, no século XVIII, 
cinqüenta anos antes dos trabalhos de Bichat, Morgagni, Hunter e outros 
praticavam autópsias com facilidade. Depois deles, o século XIX conferiu ao 
Antigo Regime a orientação de uma nova �dade Média, tanto que os contem
porâneos de Bíchat e Corvisart tiveram a sensação de redescobrir a anatomia 
patológica, já existente, embora a organizassem de conformidade com urna 
figura do saber fundamentada na clfuica. A coerência anatomoclínica se rea
lizou e deu origem a uma nova visão, opondo-se a um pensamento clínico 
que impedia a medicina de ouvir a lição de Morgagni: •• A partir do dia em 
que se admitiu que as lesões explicavam os sintomas e que a anatomia pato
lógica fundamentava a clínica, foi realmente necessário convocar uma histó
ria transfigura.da, onde a abertura dos cadáveres, pelo menos a título de exi-
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gência científica, precedia a observação, finalmente positiva, dos doentes; a 
necessidade de conhecer a morte já devia existir quando surgiu a preocupa
ção de compreender o vivo. Assim, imaginou-se por completo uma conjura
ção negra da dissecação, uma igreja da anatomia militante e sofredora, cujo 
espírito oculto teria permitido a clínica antes de vir à tona, ele próprio, na 
prática regular, autorizada e diurna da autópsia."4 

Essa ilusão e os conflitos internos que agitaram a história da medicina 
francesa, ao longo de todo o século XIX, permitem compreender as defasa
gens existentes entre a realidade de uma descoberta e as fantasias que ela 
despertou numa dada época. Como veremos posteriormente, uma prática mé
dica "aberrante" ou a convocação de uma história transfigurada podem en
cobrir uma reformulação exemplar da clfuica; não podemos estabelecer _cor
respondências estreitas entre as opções políticas e filosóficas de que se vale 
o corpo social e os antagonismos que constituem a história do saber médico; 
nesse aspecto, tanto faz Bichat como Broussais ou Charcot: tomando as coi
sas por alto, poderíamos dizer que o organicismo da escola anatomoclínica 
representou os ideais do anticlericalismo republicano, e que o vitalismo teve 
a preferência dos que sentiam saudades do passado. Assim, para Léon Dau
det, "a histeria e as localizações cerebrais fazem parte do programa republi
cano". 5 A rigor, as coisas não transcorreram dessa maneira; se é verdade, 
por exemplo, como o demonstrou Georges Canguilhem, que o método posi
tivista, inaugurado por Auguste Comte em sua análise dos fenômenos sociais, 
aderiu ao princípio nosológico de Broussais segundo o qual as doenças eram 
o efeito de simples modificações na ação dos estimulantes indispensáveis6 à 
manutenção da saúde, não se pode concluir disso que uma posição filosófica 
seja o reflexo de uma descoberta científica. De um campo a outro, existem 
correspondências ou reformulações, mas isso não significa que uma dada fi
gura do saber seja dominada, em sua historicidade interna, por um sistema 
cujo efeito de verdade possamos organizar a posteriori. 

E no entanto, ao narrarmos a história, não escapamos de uma espécie 
de liquidação das contas _que permite tornar legíveis o imaginário de uma 
época e o sentido de uma doutrina; a história nunca é "imparcial", mas par
cial e engajada, e entremeada, tal como a narrativa ou a ficção, de monólo
gos, comentários ou fla.sh-backs. O historiador é, ao mesmo tempo, um nar
rador louco, capaz de afirmar com Michelet que cada século é mais inventivo 
do que o anterior, e um sábio pronto a ratificar o princípio de Claude Ber
nard segundo o qual, nas ciências, somos obrigados a passar pelo erro antes 
de chegar à verdade. 

Dentro dessa oscilação podemos reconhecer o solo "arcaico" sobre o 
qual se desenrolaria a introdução da psicanálise na França, no início do sé
culo XX. Esse solo constituiu-se, através do ensino de Charcot, das figuras 
dominantes que regiam o moderno saber médico: anatomopatologia, anato
moclínica, anatomofisiologia, microbiologia, localizações cerebrais, heredi
tariedade-degenerescência, etc. ; todas essas noções presidiram a elaboração 
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ou a reformulação dos diferentes campos da clfuica das "doenças nervosas": 
neurologia, psiquiatria, psicopatologia, psicologia e "psico-análise". 

A fabricação de wna lúst6ria transfigurada permitiu à medicina do 
primeiro quarto do século XX reconhecer-se na anatomoclfuica e pôr em 
desta<1ue uma nova conceituação da morbidez; o princípio de Brorissais fez 
com que essa outra clínica ingressasse no campo aberto pela fisiologia e re
solvesse o problema das febres essenciais, deixado intacto pelos anatomo
patologistas.7 Depois  de 1832, seja no debate sobre a cólera, seja no tocante 
às doenças infecciosas, a questão da transrrússibilidade das doenças pelos 
"agentes provocadores", e depois, da hereditariedade das "taras", encontrou 
um começo de resposta nos trabalhos de Pasteur. Em 1885, a microbiologia 
estava em via de revolucionar o saber médico, e Charcot, o "homem-encru
zilhada", pôde ·assim afirmar duas verdades aparentemente contraditórias: 
uma "pasteuriana", segundo a qual a histeria era uma doença nervosa 
"transmissível",  por via hereditária, e outra "neurológica", para a qual a 
histeria não era uma simulação, mas uma doença nervosa completa, autôno
ma, funcional e sem traços lesionais. Através dessa dupla proposição, ele re
novou o gesto de Pinel: desacorrentou as "loucas" e lhes ofereceu os gri
lhões de uma nosoiogia adequada. Para consumar esse ato, convocou os 
grandes princípios da clfuica anatomopatológica e da fisiologia,. e construiu 
uma nova neurologia cujo funcionamento inscreveu na hereditariedade, ao 
preço de reevocar o sexo, noção vaga e embaraçosa descoberta nos corredo
res da Salpêtrihe. 

Dentro do grande hospício, o visitante da atualidade já não ouvia gri
tos. O sofrimento cotidiano do doente hospitalizado exprirrúa-se agora no 
silêncio: silêncio das roupas de cama alvejadas, silêncio dos instrumentos 
esterilizados, silêncio dos corredores nus, iluminados pelos raios de uma luz 
capaz de cegar, silêncio dos quartos de repouso, onde se recebiam, como um 
ritual, as pílulas coloridas de uma medicação douta, e, enfim, silêncio moral: 
o doente moderno não podia queixar-se ou· gemer; qualquer que fosse seu 
mal, sempre acreditava que os outros estavam mais afetados do que ele. 

Nossa época forjou uma nova maneira de "viver" a doença: já não 
herdamos um mal como um destino; nós o "fabricamos" no corpo. O doente 
de hoje participa de seu tratamento: sua doença depende do Ministério da 
Saúde e sua morte faz parte de sua vida; já não é o trágico além de uma his
tória, mas o sintoma de uma cura possível, donde a idéia de que a medicina 
progride fazendo retroceder o fim inevitável do organismo, ao preço de uma 
morte parcial dos órgãos malsãos. O bisturi de Bichat e o princípio de Clau
de Bernard triunfaram sobre os mitos antigos; em nossos dias, a cirurgia dos 
órgãos ·e as diversas quimioterapias, o emprego dos rastreadores ,  dos lasers e 
dos raios converteram-se no quinhão comum de uma medicina em que as do
res geradas pelo próprio tratamento são silenciosamente aceitas, já que sim
bolizam a maneira pela quRl o corpo pode combater os sofrimentos provoca
dos pela doença. 
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No século anterior, não sabíamos dominar a dor; a anestesia geral pas
sou a ser empregada a partir de 1847, nas intervenções importantes. As 
anestesias locais com cocaína só se difundiram depois de 1884, ao mesmo 
tempo que os primórdios da assepsia. O ópio era oneroso, o clorofórmio era 
escasso e as populações recorriam, para cuidar de nevralgias, reumatismos e 
afecções crônicas, a magnetizadores, algebristas e cauterizadores. De 1 8 1 5  a 
1870, os exércitos foram dizimados pelo tifo, pela tuberculose, pelas vermi
noses e pela fome. Os moribundos dilacerados, vítimas do fogo de artilharia, 
caíam presa de cirurgiões-chefes que faziam amputações em série. A neve e 
o Jáudano eram os únicos ingredientes utilizados, enquanto o ferro em brasa 
cauterizava na carne viva as feridas infeccionadas , ameaçadas pela gangrena 
e pelo tétano. 

Os hospitais das cidades abrigavam outra forma de sofrimento: os por
tadores de febres, os mendigos, as crianças, os velhos, os casos sociais e os 
alienados, acotovelando-se em dormitórios imundos. Nos períodos de guerra 
ou de crise, a superpopulação multiplicava os riscos de contágio e a miséria 
era devastadora: os doentes dividiam o mesmo leito e os órfãos ou os insanos 
assistiam às operações, por vezes praticadas nas salas comuns. A promiscui
dade era o destino cotidiano desse inferno hospitalar onde os convalescentes 
eram colocados lado a lado com os pacientes crônicos, os incuráveis se aco
tovelavam com os cegos, sob a supervisão de atendentes analfabetos, en
quanto outros pensionistas arrastavam-se pelas salas mal aquecidas sobre as
soalhos imundos ou recobertos de serragem espessa. Em meio aos farrapos, a 
água potável era um luxo, a higiene não existia, nem tampouco as salas de 
isolamento ou as áreas de convalescença. e 

As "lições", os "quadros" e os "cursos magistrais" dos mestres da 
medicina estavam em via de se transformar num gênero literário. Junto às 
esplêndidas descrições de Laennec, que, durante a Restauração, "inclinou 
pela primeira vez o ouvido para o peito das mulheres" ,9 e aos famosos qua
dros de Charcot sobre os infortúnios da histeria, as infinitas variações dadas 
por Émile Littré às palavras da língua francesa assemelhavam-se a verdadei
ros exercícios de anatomia patológica. Elas selaram o encontro entre o "es
tilo" do discurso médico e a retórica dos grandes juristas da língua. Nesse 
país que viu nascer a gramática de Port-Royal e foi a pátria dos enciclope
distas, antes de forjar, durante a Revolução, o princípio de ull'a língua na
cional, o espírito codificador caminhou de mãos dadas com uma espécie de 
universalismo, onde as palavras, a sintaxe e a gramática tiveram o encargo 
de restaurar as regras "cartesianas" do pensamento humano. Fascinado pela 
língua de Hipócrates , cujas obras traduzira, Littré não praticou a medicina . . .  
mas ,  como Corvisart, observou-se morrer; depois dessa aula de anatomia es
crita em sua própria carne, extraiu o prefácio de seu dicionário, dando teste
munho de um trabalho em que o tempo reencontrado da língua se enunciava 
no silêncio do apodrecimento de um corpo. 
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Outro lugar, outra cena: em 1885, o público parisiense apaixona-se 
pela atriz Sarah Bernhardt, cuja voz e olhar hipnotizam as multidões. Sarah 
possui o olhar de Charcot, e seus gestos evocam as convulsionárias da Sal
pêtriere; ela transporta para os palcos as interrogações de sua época sobre a 
ambivalência da sexualidade humana, desempenhando ora o papel de ho
mens confrontados com sua feminilidade, .ora persongens de mulheres devo
radas por uma libido que parece pertencer ao sexo masculino. A atriz é a 
imagem do "sujeito dividido" da síndrome histérica: homem afeminado em 
busca de uma identidade masculina, mulher fálica à procura de uma feminili
dade sem disfarces - Hamlet, a Agmazinha, Lourenço e Pedra, Frou-Frou ou 
a Dama das Camélias. Durante a guerra de 1870, Sarah permanece em Paris 
e organiza um ambulatório no Odéon; abandonando seu camarim, dedica-se 
aos feridos. Certo dia, cuida de um rapaz que lhe pede sua foto com uma de
dicatória; ele tem dezenove anos e se chama Ferdinand Foch. Em 1915, com 
uma perna amputada, ela parte para o front e serve a esse mesmo homem, já 
então marechal. Em 1897, vai até · ZoJa para convencê-lo de que a degrada
ção do capitão Dreyfus é uma injustiça; em 1898, após a publicação de Eu 
Acuso, urna multidão de manifestantes cerca a casa do escritor; Sarah Ber
nhardt abre a janela; tão grande é sua ascendência que a turba se dispersa. 10 

Em 6 de novembro de 1886, Freud foi ao teatro da porta Saint-Martin 
assistir à representação de um melodrama de Victorien Sardou. Ocupou um 
assento de orquestra muito desconfortável. Já nas primeiras falas da atriz, 
estava pronto para crer em tudo o que ela dissesse. Numa carta a Martha, fez 
a descrição completa do drama, com sua fragilidade e seus costumes bizanti
nos; seria um acaso? Tratava-se da história de uma aventureira apaixonada 
por um jovem patrício de sentimentos republicanos, que ignorava o passado 
tempestuoso de sua amante. No final, ela morre estrangulada. 

Em 1885, a França burguesa tornou-se uma entidade; desenvolveu sua 
doutrina moral e econômica, sua unidade espiritual e constituída. A educa
ção e a fanu1ia eram as duas grandes preocupações, e o burguês francês ci°il
tivava um certo bom gosto, que oscilava entre o conservadorismo e o es
palhafato. Acreditava-se dotado de uma inteligência fora do comum e estava 
convencido de que seu país era o mais belo do mundo: "Os outros estrangei
ros que encontro por aqui",  escreveu Freud, "têm a mesma opinião que eu a 
respeito da suposta amabilidade dos franceses. " 1 1  

A partir de 1875, a maioria monarquista ficou deslocada; graças à ação 
de Gambetta, o partido republicano progrediu rapidamente; os orleanistas de 
centro-direita aproximaram-se dos conservadores de centro-esquerda. Para se 
instalar, a República não hesitou em fazer compromissos. Não tendo conse
guido restaurar a realeza, a Assembléia acabou por dotar o país de uma 
constituição republicana. 
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II. Encontros 

Freud chegou a Paris nwna manhã de outubro de 1885, às vésperas da crise 
da República inaugurada pelo boulangismo*. A cidade era pouco acolhedora 
para os estrangeiros, vistos como bárbaros. O futuro inventor da psicanálise 
era um jovem médico judeu de vinte e nove anos, apaixonado por sua noiva, 
a quem enviava uma correspondência volumosa. Viera à França para desco
brir sua verdadeira vocação. Será que já sabia? 

Ap6s estudos no laboratório de fisiologia de Brücke, Freud ingressara, 
em 1882, no serviço do professor de medicina geral Nothnagel, iniciador, em 
Viena, da eletrofisiologia. Em seguida, passara algum tempo como interno no 
serviço psiquiátrico de Meynert, considerado em sua época o maior anato
mista do cérebro. Transformado em psiquiatra depois de ter sido neurolo
gista, este procurava dar uma explicação anatomofisiológica de todos os 
distúrbios mentais. Freud ficara fascinado com seu ensino, mas já se sentia 
atraído pelo nome de Charcot e por um método anatomoclínico mais flexível 
em comparação com a fisiologia. Decidiu obter o grau de Docente antes de ir 
a Paris dar prosseguim'ento a seus estudos. Em sua mala, carregava a história 
de Bertha Pappenheim, mais conhecida pelo nome de Anna 0. 12 

De 1880 a 1882, o médico vienense Breuer ocupara-se dessa jovem de 
vinte e um anos, que apresentava sintomas histéricos ligados à enfermidade 
do pai. Tinha uma paralisia de três membros, distúrbios da visão e da lin
guagem e uma tosse nervosa incessante; além disso, era anoréxica e nela se 
observavam dois estados distintos: em certos momentos, ficava calma e bem 
comportada, enquanto, em outros, conduzia-se como uma criança insuportá
vel, incomodando incessantemente as pessoas a sua volta com seus gritos e 
queixas. A passagem de um estado para outro era acompanhada por fases de 
auto-hipnotização das quais ela despertava lúcida e tranqüila. Breuer a visi
tava durante esses períodos, e ela adquiriu o hábito de contar-lhe suas aluci
nações, suas angústias e os diferentes incidentes que lhe perturbavam a 
existência; um dia, depois de fazer o relato de alguns sintomas, ela os fez 
desaparecer por si mesma, e em seguida deu nome a suas descobertas: cha
mou de "cura pela fala" ou "limpeza da chaminé" ao processo que a condu
zia à cura. Sabemos agora que Anna O. literalmente "inventou" a psicanáli
se; essa invenção foi feita em inglês, numa época em que a moça havia es
quecido sua língua materna, o alemão, e falava diversas línguas estrangeiras. 

Joseph Breuer era filho de um rabino de condição modesta, muito res
peitado dentro da comunidade judaica vienense. Ao contrário de Freud, ve
nerava o pai e era apegado aos valores religiosos da tradição judaica. A liga-

* Ver nota da tradutora na p. 32 . 
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ção de Breuer com o judaísmo não deixa de se relacionar com a de Jung com 
o protestantismo;1 3  nascido em 1842, era quatorze anos mais velho do que 
Freud e, como este, fizera a essência de seus estudos de medicina com Briic
ke: suas pesquisas no campo da fisiologia forneceriam uma das bases con
ceituais da teoria freudiana da histeria. Enquanto seu amigo caçula era ainda 
um jovem estudante, Breuer o ajudara financeiramente e, à guisa de agrade
cimento, Freud deu a sua filha primogênita o nome de Mathilde, ou seja, o 
da mulher do amigo. 

A história de Anna O. tornou-se lendária e funciona hoje como um dos 
mitos fundadores da história da psicanálise . Se Freud descobriu o incons
ciente, Bertha Pappenheim "inventou" o tratamento analítico. Seu nome 
verdadeiro foi revelado por Jones, que fez dela uma heroína de ficção. Ba
seando-se nas formulações de Freud enunciadas a posteriori, Jones fabricou 
a história da contratransferência de Breuer. Segundo ele, de fato, o caso de 
Anna O. absorveu o médico a tal ponto que sua mulher passou a sentir gran
de ciúme dela. Assim, ele resolveu interromper o tratamento e se despediu de 
sua paciente; na mesma noite, tornou a ser chamado à cabeceira dela e a en
controu presa de sintomas de um parto imaginário, que atestavam uma gravi
dez histérica da qual ele não se apercebera, a tal ponto estava convencido do 
caráter assexuado dos distúrbios da paciente. No entanto, Bre�er pareceu 
afetado pelo comportamento de Anna; acalmou-a momentaneamente e, a se
guir, pegou a bengala e o chapéu e partiu para Veneza com sua mulher, ali 
passando uma segunda lua-de-mel. Essa viagem, sempre de acordo com Jo
nes, teve como conseqüência o nascimento de uma filha, chamada Dora, que 
se suicidaria em Viena sessenta anos depois, para escapar dos nazistas. 

Henri F. Ellenberger restabeleceu a verdade, e hoje sabemos que a fi
lha de Breuer, Dora, nasceu em 11 de março de 1882, sendo portanto impos
sível que tenha sido concebida, como afirmou Jones, depois do suposto inci
dente, que se situaria em junho de 1882. Além disso, a comunicação de 
Breuer sobre_ Anna não mencionou os sintomas da gravidez histérica e a pa
lavra catarse não foi empregada: a doente não fora "curada", portanto, e o 
famoso protótipo da cura catártica não é nem uma cura nem uma catarse. 1 4 
Depois do tratamento, Anna tornou-se morfinômana e conservou parte de 
seus sintomas mais manifestos. Isso não impediu Breuer de apresentar esse 
caso inicial, juntamente com Freud, como um modelo de cura pelo método 
catártico. 

Nessa história, não podemos acusar Jones de falsificação. Ele inventou 
uma ficção, mas essa invenção testemunha uma verdade histórica à qual não 
podemos Ópor a argumentação simplista de uma "realidade" dos fatos. Com 
efeito, quando acreditamos demais na transparência do acontecimento, cor
remos o risco de denunciar a atividade fabulatória como uma intencionalida
de mentirosa, posição esta que é difícil de sustentar, uma vez que a psicaná
lise contestou, a propósito da histeria, a própria noção de simulação. A ver
dade dessa história, portanto, prende-se a sua lenda e remete à maneira como 
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o movimento psicanalítico narra para si mesmo as fantasias iniciais de um 
nascimento. 

Na realidade, Breuer não foi o personagem imaginado- por Jones. Mas o 
"corte" entre Freud e Breuer passou, efetivamente, pela problemática do sexo 
e da relação transferencial. Visivelmente, Breuer mostrou certa repugnância 
em falar no caso de Anna O. e sublinhou, a respeito dele, que o elemento 
sexual era pouco acentuado. Assim, no prefácio de 1908 à segunda edição 
dos Estudos sobre a Histeria, após o rompimento com Freud, ele insistiu no 
fato de ter há muito deixado de se ocupar daquele "assunto" e de não ter tido 
nenhuma participação em seu desenvolvimento. Freud ao contrário, afirmou: 
"O leitor atento encontrará em germe, neste livro, tudo o que foi posterior
mente acrescentàdo à teoria catártica: o papel do fator psicossexual, e do in
fantilismo, a significação dos sonhos e o simbolismo inconsciente. O melhor 
conselho que posso dar a todo aquele que se interessar pelo encaminhamento 
da catarse para a psicanálise é começar pelos Estudos sobre a Histeria e tri
lhar, assim, o caminho que eu mesmo percorri."1 5  

Freud transformou a história da psicanálise, não para falseá-la, mas pa
ra explicar o sentido de um percurso teórico; estava convencido de que sua 
descoberta lhe pertencia, sem no entanto . afirmar que as idéias fossem pro
priedade definitiva de um autor. A posteriori, reconstituiu certas declarações 
de Breuer sobre as relações "secretas" da histeria com o leito conjugal. Mas 
recordou também as colocações que Charcot formulara diante dele a seu as
sistente Brouardel, em 1886, a propósito do impacto da "coisa genital": "No 
que me concerne", escreveu ele, "eu observaria que não tinha nenhuma 
idéia preconcebida no tocante à importância do fator sexual na etiologia da 
histeria. Os dois pesquisadores de quem eu era aluno quando comecei a es
tudar esse assunto, Charcot e Breuer, estavam bem longe de tal suposição; 
ao contrário, tinham uma repugnância pessoal por essa idéia, que a princípio 
me inspirou os mesmos sentimentos."1 6  

Nesse sentido, Freud transmitiu a Jones o que se  transformou no "se
gredo de polichinelo" da psicanálise,1 7 e com isso, o historiógrafo fabricou 
uma ficção que permanece verdadeira do ponto de vista do percurso teórico 
do freudismo. De fato, foi realmente por causa do sexual que sobreveio a 
ruptura entre os dois amigos. O "segredo", assim falado ao pé do ouvido, 
tornou-se uma grande tese da nova doutrina da histeria, enquanto a história 
de suas origens é contada através de uma lenda. 

O obstáculo constituído pelo reconhecimento do sexual na etiologia da 
histeria não funcionou da mesma maneira nas hipóteses de Charcot e de 
Breuer. Na doutrina da Salpêtriere, o afastamento do sexual foi uma necessi
dade teórica que permitiu uma nova definição do conceito de neurose. Em 
Breuer, a rejeição não foi ordenada por uma atitude teórica. mas por uma re
pugnância moral e religiosa, a mesma que Freud conseguiu superar depois 
do encontro com Charcot. Nesse sentido, a posição de Jung diante do fenô-
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meno da sexualidade seria mais próxima da de Breuer que da do estudioso 
francês. 

Em seu "reexame da pendência",18 Frank J. Sulloway retomou os ar
gumentos desenvolvidos por Ellenberger contra Jones para complementá-los 
através de uma demonstração pouco convincente: explicou, citando numero
sas fontes, que a separação entre Freud e Breuer não teve por causa a ques
tão sexual, e que o cenário inventado por Jones foi o sintoma de um desvio 
freudiano da verdade da história. Sulloway não analisou as causas do con
flito entre os dois homens e permaneceu na vaga hipótese da tirania de Freud 
e de sua intolerância perante as opiniões dos outros. Baseando-se em decla
rações autênticas de Breuer, mostrou que este reconhecera a importância da 
sexualidade na etiologia da histeria. 

Podemos opor a essa argumentação um ponto de vista bem diferente: 
no final do século passado, todos os especialistas em doenças nervosas reco
nheciam a importância do fator sexual na gênese dos sintomas neuróticos; 
entre eles, porém, ninguém sabia o que fazer com essa constatação, que aliás 
remonta à antiguidade. Em outras palavras, Sulloway negligencia um fato 
epistemológico fundamental: Freud não se contentou em-constatar o que todo 
mundo conhecia, "roubando" as idéias de seus contemporâneos, mas tradu
ziu uma evidência em novos conceitos. Dentro dessa perspectiva, ele é real
mente o único estudioso de sua época que se mostrou capaz de· trazer uma 
solução teórica para o célebre problema das causas genitais. Ao acusá-lo de 
falsificar a história, Sulloway raciocina, a despeito de sua grande erudição, 
como � uma teoria fosse da mesma natureza de uma evidência concreta, 
corno se o conceito de cão fosse produzido por um latido. 

Esse tipo de argumentação é freqüente e deve ser reinscrito, na história, 
como urna das formas da resistência à descoberta freudiana. Essa resistência 
consiste em demonstrar que Freud não inventou nada, já que aquilo de que 
fala existia antes dele corno a coisa mais bem compartilhada do mundo. Na 
realidade, ela só serve para criar obstáculos à compreensão real dos diferen
tes modos de apreensão da sexualidade, de Breuer a Freud, de Charcot a 
Jung e de Floumoy à escola francesa. 

Freud ficara impressionado com o caso de Anna O., do qual Breuer lhe 
falara longamente. Durante sua estada em Paris, contou-o a Charcot, "que não 
o ouviu. Os pensamentos do mestre estavam em outro lugar: no cenário de 
um teatro "público" da histeria, e não no cerne de um relato íntimo. 

A verdadeira Anna O. , Bertha Pappenheim, era uma mulher de inteli
gência viva e encanto certeiro; numa foto que ficou célebre, está vestida de 
preto, usando um chapéu-coco e segurando numa das mãos uma bengala e, 
na outra, um par de luvas. Criada em Viena por urna mãe terrível, conservou 
a graça e o humor da çapital austríaca. Foi ao se aproximar o final da década 
de 1880 que se interessou pelas atividades humanitárias: sendo primeira
mente diretora de um orfanato judaico em Frankfurt, viajou depois pelos 
Balcãs, pelo Oriente Próximo e pela Rússia, em investigações sobre o tráfico 
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de mulheres brancas. Em 1904, fundou a Liga das Mulheres Judias e, em 
1907, um estabelecimento de ensino filiado a essa organização. Permanecen
do no cerne do judaísmo, estudou a situação das mulheres judias e dos cri
minosos judeus e, já no fim da vida, reeditou antigas obras de religião ju
daica, escrevendo depois a história de um de seus ancestrais. Quando Hitler 
tomou o poder, ela se pronunciou contrária à emigração, antes de falecer em 
1936; seria lembrada, no campo do trabalho social e das idéias feministas, 
por um selo postal exibindo sua efígie na República Federal da Alemanha. 

Bertha Pappenheim figura na realidade histórica de sua época como um 
personagem tão lendário quanto o das origens da psicanálise; não se casou, 
mas o sexo em suas diversas formas ocupou grande parte de sua vida; um 
dia, escreveu que, se ainda houvesse justiça no futuro, as mulheres fariam as 
leis e os homens cuidariam dos filhos. Nunca falou sobre sua "história" com 
Breuer, opôs-se a que as mocinhas confiadas a ela se fizessem analisar e 
afirmou, muitas vezes, que a psicanálise é para o médico o que a confissão é 
para o padre: uma arma "de dois gumes".19 

Freud apaixonou-se por sua estada na capital francesa; nessa época, 
entretanto, era pobre e estava deprimido, tendo como único recurso uma bol
sa de estudos conferida pelo fundo do jubileu da Universidade de Viena. 
Hospedou-se num hotelzinho próximo ao Panthéon e à Sorbonne, onde mo
rou por cinco meses. Manteve-se casto, pouco inclinado a tirar proveito das 
facilidades· da vida parisiense, falava o francês com dificuldade e passava 
suas noites redigindo longas cartas à noiva, Martha; na primeira delas, data
da de 19 de novembro de 1885, descreveu seus passeios ao longo do cais de 
Orsay, nos jardins do Palácio dos Inválidos e no bairro elegante dos Champs
Elysées; na praça da Concórdia, admirou o obelisco de Louqsor, e de lá foi 
ao Museu do Louvre, onde ficou impressionado com os bustos dos impera
dores, "representados diversas vezes sem nunca se parecerem". A falta de 
dinheiro e a enxaqueca foram evocadas e Freud contou sua noite no Teatro 
Francês, onde assistira à representação de três peças de Moliere; numa carta 
de 19 de outubro de 1885, comenta as desventuras dos republicanos: "Vi-me 
em meio à mais insensata algazarra parisiense até o momento em que, depois 
de abrir passagem na multidão, cheguei aos famosos grandes boulevards e à 
rua Richelieu. Na praça da República, vi uma gigantesca estátua da Repúbli
ca trazendo as datas de 1789, 1792, 1830, 1848 e 1870. Isso dá uma idéia da 
existência descontúma dessa pobre República." 

A novidade mais importante foi anunciada através de uma carta de 21 
de outubro: Freud estivera pela segunda vez na Salpêtriere e tudo correra 
bem; num recibo, fora designado como sendo o "Senhor Freud, aluno de 
medicina", e às dez horas vira-se na presença de Charcot: "É um homem de 
estatura elevada", escreveu, "com cinqüenta e oito anos e chapéu de copa 
alta; tem olhos escuros e estranhamente doces (principalmente um, porque o 
outro é desprovido de expressão, sendo afetado por um estrabismo conver
gente); tem o rosto escanhoado, longas mechas de cabelos puxadas para trás 
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das orelhas, traços muito expressivos e lábios cheios e largos: em suma, tem 
tudo do sacerdote secular cujo espírito esperamos que tenha e mostra gosto 
pelas boas coisas deste mundo. Sentou-se e pôs-se a examinar os doentes. 
Causou-me admiração por seu diagnóstico brilhante e pelo vivíssimo interes
se que demonstra por tudo. Nenhuma relação com os ares de superioridade e 
distinção artificial a que nos habituaram nossos grandes figurões. "2

º 

Mas, quem era esse "Meister" de sessenta anos (e não cinqüenta e oi
to) e que estava no ápice de sua glória? 

Nascido em 1 825 numa farrn1ia modesta, Charcot fizera seus estudos se
cundários no liceu Bonaparte. Seu pai era um operário que fazia carruagens 
e a mãe se dedicava à educação dos filhos; por volta dos vinte anos, Charcot 
resolveu ingressar na carreira de medicina e alugou um quartinho no Quar
tier Latin, próximo, sem dúvida, do hotel onde mais tarde se hospedaria 
Freud. O homem era um "visual",  e seu estrabismo não era um detalhe sem 
importância. Logo teve por mestre a Rayer, que fora médico pessoal de Na
poleão m e  ocupara, a partir de 1 862, uma cadeira de patologia comparada, 
criada especialmente para ele. Rayer apresentou Charcot ao Ministro das Fi
nanças, Achllle Fould, que fez com ele uma viagem à Itália antes de tomá-lo 
como médico da farrn1ia; isso lhe granjeou a simpatia dos bonapartistas; no 
mesmo ano ( 1862), tomou-se o médico do hospício da Salpêtriere. e ali per
maneceu até sua morte. Claro está que sua orientação científica se transfor
mou no contato com os doentes do asilo, já que, até então, ele pouco se inte
ressara pela patologia do sistema nervoso. Entre 1862 e 1870, tornou-se o 
criador de uma nova neurologia, depois de ter debutado com observações 
sobre a esclerose em placas, as artropatias tabéticas e as localizações medu
lares. Todos os anos fazia conferências sobre as doenças dos velhos, a gota, 
os reumatismos, a anatomia e a fisiologia do sistema nervoso. Na época de 
sua entrada na Salpêtriere, Charcot desposou uma jovem viúva, filha de um 
alfaiate conceituado por suas coleções de quadros: sempre a atração pelo 
"visual" . . .  

A partir de 1 872, adquiriu uma reputação importante. Foi nomeado 
professor da cadeira de anatomia patológica e começou a dar aulas sobre as 
localizações cerebrais e a epilepsia cortical. Em pouco tempo, Charcot tor
nou-se consultor nacional e internacional; as farru1ias reais da Espanha, do 
Brasil e da Rússia iam visitá-lo, e depois os escritores, os atores, os jorna
listas e gente da sociedade; suas aulas cativavam o oihar do público como 
verdadeiras cenas teatrais: ele redigia de antemão o texto de suas conferên
cias e as decorava, para extrair delas o melhor efeito; exibia seus doentes e 
revelava-se capaz de desempenhar vários papéis ao mesmo tempo. 

Em julho de 1881 ,  por iniciativa de Gambetta, o Parlamento aprovou 
um crédito para a criação de uma cadeira de clínica das doenças nervosas e 
Charcot tornou-se seu titular: em 1882, a neurologia foi reconhecida pela 
primeira vez como disciplina autônoma. Nessa ocasião, Charcot interessou
se pela hlsteria e pelo hlpnotismo e deu um novo conteúdo ao conceito de 
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neurose, o que acarretou wna primeira polêmica sobre a questão da etiologia 
das doenças "nervosas". Adepto de wna clínica fundamentada na teatraliza
ção dos sintomas, Charcot foi wn dos primeiros a adotar aparelhos de proje
ção durante suas conferências; seus esboços e fotografias forneciam uma do
cumentação espetacular sobre as angústias de toda uma geração. Às vésperas 
da chegada de Freud a Paris, foi morar numa bela mansão no bairro de 
Saint-Germain; ali mandou arrumar wn imponente gabinete de trabalho, com 
o pé-direito alto e revestido de estantes desenhadas segundo o modelo das 
dos Médicis em Florença. Substituiu os vidros por vitrais, para escurecer o 
aposento e conferir-lhe wn ar de mistério. "Ele se sentava a wna mesa", su
blinha seu biógrafo Georges Guillain, "e convocava imediatamente o doente 
a quem devia examinar. Este era então completamente despido. O interno lia 
o reswno clútlco do caso, enquanto o mestre escutava atentamente. Seguia-se 
wn longo silêncio, durante o qual Charcot não parava de olhar para o enfer
mo, tamborilando os dedos na mesa. Seus assistentes, de pé ao lado dele, 
aguardavam ansiosamente por uma palavra de esclarecimento. Charcot con
tinuava a guardar silêncio. Por fim, pedia ao doente que fizesse um movi
mento, convidava-o a falar e mandava examinar seus reflexos e controlar 
suas reações sensoriais. E novamente o silêncio, o misterioso silêncio de 
Charcot. Finalmente, convocava um segundo paciente, examinava-o como o 
primeiro, mandava vir o terceiro e, sempre sem dizer uma só palavra, entre
gava-se a comparações entre eles. Esse tipo de exame clútlco meticuloso, de 
natureza essencialmente visual, estava na base das descobertas de Char
cot."21 

Charcot era silencioso, preferindo o olhar à fala. Parecia temer o con
tato com os seres humanos e tinha verdadeira paixão pelos animais. Ao lon
go de toda a sua vida, cercou-se de cães de todos os tamanhos, e viveu muito 
tempo em companhia de uma macaquinha que, à mesa, sentava-se numa ca
deira alta de criança. Ele cuidava de sua alimentação e se extasiava quando 
ela lhe furtava alimentos do prato. Charcot se opunha à vivissecção, fez 
campanha contra a caça e era apaixonado pelo circo e pelos palhaços. 

Em 1887, tomou a defesa de Pasteur, atacado por todos os lados pelos 
defensores da "geração espontânea", hostis à vacinação anti-rábica. Essa 
tomada de posição não se explica apenas pelas opiniões decididamente mo
dernas de Charcot: a raiva é urna doença infecciosa do sistéma nervoso e, 
nessa época, era possível supor, como mais tarde faria Calmette, que existis
sem micróbios ainda desconhecidos com uma afinidade especial pelo sistema 
nervoso. O próprio Charcot atinha-se à idéia de que a doença nervosa tinha 
sua autonomia, mas não concebia que ela se originasse sem um fundamento 
orgânico; nesse plano, era herdeiro da tradição anatomopatológica, à qual 
acrescentara as descobertas recentes de Claude Bernard em matéria de fisio
logia. Em sua aula inaugural, deixava claro: "A anatomia patológica não te
ria senão uma existência incerta se fosse realmente reduzida tão-somente à 
contemplação da lesão morta . . .  Na realidade, os vfuculos da anatomia pato-
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lógica com os setores limítrofes da biologia são indissolúveis. Situada nwna 
espécie de posição intermediária entre a anatomia normal, de wn lado, e a 
patologia, de outro, ela as une estreitamente, ao mesmo tempo que se con
funde com elas por uma transição imperceptível." Charcot adotou esta posi
ção de Claude Bernard: "Não se deve subordinar a patologia à fisiologia. É 
o inverso que se tem de fazer. É preciso, primeiramente, colocar o problema 
médico tal como é dado pela observação da doença, e depois procurar forne
cer a explicação fisiológica. Agir de outra maneira seria expor-se a perder o 
doente de vista e a descaracterizar a doença. "22 

Sensível às contorções do corpo e fascinado pela caricatura, Charcot 
instalou em seu palacete um estúdio de pintura em esmalte e em porcelana. 
Para decorar a fachada da casa, copiou a Dança dos loucos, de Dürer, mas 
não manifestava nenhum interesse pela arte moderna, pelos impressionistas 
ou pela nova poesia. Em contrapartida, publicou com Richet um livro intitu
lado Les Démoniaques dans r art, ilustrado com· gravuras de extáticos e epi
lépticos; essa obra destinava-se a comprovar que a histeria não fora inventa
da pela ciência, como se dizia, mas existira em todas as épocas.23 Sua paixão 
pelo domínio das alucinações e da feitiçaria remontava a 1853, quando fizera 
uma experiência com o haxixe e narrara suas visões, substituindo as palavras 
por desenhos. 

Sempre na ordem do visual, as pesquisas de Charcot sobre a afasia ti
nham por objetivo estabelecer relações entre as teorias da imagem e as da 
linguagem. Para isso, ele se apoiou nos trabalhos de Théodule Ribot e con
siderou que a palavra possuía quatro elementos: a imagem auditiva, a ima
gem visual, a imagem motora de articulação e a imagem motora gráfica. En
carou a afasia como uma amnésia, produzida pela supressão de uma dessas 
memórias parciais. Essa noção explicaria, para ele, todos os distúrbios da lin
guagem, e em sua opinião o sistema lingüístico não funcionaria da mesma 
maneira em todos os indivíduos, em quem um centro poderia predominar so
bre outro. Através dessa elaboração, Charcot sustentou a existência de uma 
tipologia da percepção humana, baseada nwna classificação que opunha os 
auditivos aos visuais. 

IH. Filiações 

Nas noites de terça-feira, na mansão do Boulevard Saint-Germain, encontra
vam-se os maiores nomes da medicina, da política e da literatura. Gambetta, 
Alphonse Daudet e seu filho Léon sentavam-se ao lado do professor Lépine, 
Gilles de la Tourette, Vulpian, Brouardel, Babinski, etc. Uma noite, Freud 
foi convidado para jantar, em companhia de um certo Richetti, médico vie
nense que usava sempre roupas surradas; nessa noite, porém, estreou um ter-
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no novo, tinha a barba bem-feita e os cabelos cortados. A Sra. Charcot, sen
sível ao encanto desse poliglota, perguntou a Freud quantas línguas ele pró
prio falava: "Alemão, inglês, um pouco de espanhol e muito mal o francês", 
foi sua resposta. Foi então que Jean Martin Charcot proferiu esta frase pro
fética: "Ele é modesto demais", disse, "só llie falta acostumar o ouvido." 
Radiante, Freud confinnou a afirmação e acrescentou com humor: "Muitas 
vezes, só entendo o que acabei de dizer depois de meio minuto";24 em se
guida, comparou sua maneira de reagir a um sintoma da tabes. 

Nessa noite, Freud observou que Charcot fora tão pobre quanto ele e 
devia sua riqueza ao casamento. Sentiu-se também muito atraído pela filha 
do mestre, Jeanne Charcot. Esta não era bonita, mas tomava-se interessante 
por causa de uma "cômica semelhança" com o pai. Entendia o alemão e o 
inglês, e Richetti fez-lhe um pouquinho a corte, enquanto .Freud ficou a noite 
inteira perto dos "velhos senhores": "Imagine só", escreveu ele a Martha, 
"se já não estivesse apaixonado, e sendo, além disso, um verdadeiro 'aventu
reiro, eu poderia ter sucumbido a uma forte tentação, pois nada é mais peri
goso do que uma moça que tem os traços de um homem a quem admiramos. 
Aí então zombariam de mim, me expulsariam, e não me restaria nada além de 
ter vivido uma bela aventura. Afinal, é melhor assim. "25 

De fato, afinal foi melhor assim. Podemos imaginar qual teria sido o 
destino de Freud se ele tivesse cedido a suas tentações. Numa manhã de pri
mavera, teria desposado a filha de mestre Charcot, uma moça meio gordinha, 
feia e muito rica. O explorador do inconsciente ter-se-ia transfonnado no 
genro do inventor do moderno conceito de neurose histérica e a aventura da 
psicanálise neste país teria sido diferente. No entanto, no salãp iluminado do 
Boulevard Saint-Germain, a literatura, a teoria e os "affaires" de fanu1ia es
tavam ligados. Jeanne, que se parecia com o pai, estava enamorada de Léon 
Daudet, que não queria saber dela, e Charcot experimentou com isso um 
violento ressentimento. Por um curioso acaso, esse rapaz se casaria mais tar
de com a neta de Victor Hugo, cujo prenome era Jeanne e que fora, ante
riormente, mulher de Jean-Baptiste Charcot, filho do mestre e explorador de 
banquisas, embora o pai o pretendesse médico. Assim, Daudet viria a ser 
neto por afinidade de um poeta a quem recriminava por sua "libido", seu 
"despudor" e suas "fantasias" extraconjugais. 

Charcot era um liberal, defensor da república e crítico tio sistema reli
gioso. Por ocasião do caso Boulanger, * não dissimulou sua aversão à ditadu
ra. Sempre manifestou opiniões patrióticas, sem confundi-las com o interesse 
da ciência. Após a guerra de 1870, na introdução de suas aulas sobre a pa
tologia dos idosos, declarou: "Não é facultado a ninguém esquecer que a 

* O General Georges Boulanger foi um Ministro da Guerra extremamente popular, que reuniu os 
insatisfeitos a seu redor, mas, triunfalmente eleito em Paris, hesitou diante do golpe de Estado,  em 
1 889, e fugiu para a Bélgica sob a ameaça de prisão, ali cometendo suicídio em 1891 (N. T.). 
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ciência não é de nenhum país e não pertence realmente a nenhuma raça. "26 

Mostrou que a França permanecera surda por mais de dez anos ao movi
mento intelectual alemão e que, no momento em que a ciência de além-Reno 
foi enfim reconhecida, os estudiosos germânicos, embriagados com seu su
cesso, pareciam convencidos de que o império da ciência lhes pertencia. Es
se posicionamento foi profético para o futuro da psicanálise na França; com 
efeito, o encontro Charcot-Freud teve lugar num período caracterizado pela 
oposição entre a escola alemã de anatomopatologia e a escola francesa de 
neuropatología. Meynert, de um lado, e Charcot, de outro, foram tributários 
de uma orientação da ciência que viu o despontar das localizações anatômi
cas, enquanto Freud, mais moço, beneficiou-se do ensino conjugado dos dois 
mestres. Viu inaugurar-se uma nova época, na qual o triunfo das localiza
ções cerebrais já era visto como tendo dado margem a esperanças excessivas 
e na qual as teorias funcionalistas do sistema nervoso eram predominantes, 
graças ao desenvolvimento da fisiologia e da eletrofisiologia.27 Já observa
mos que Charcot assimilara parte dos ensinamentos de Claude Bernard. Mais 
tarde, tomar-se-ia partidário de uma anatomofisiología em que o método 
anatomoclínico seria domi,:mte, tendo por princípio o estudo metóàico dos 
sintomas e a constatação da sede das lesões após a morte. 

A esse respeito, Freud conta a seguinte história: "O acaso lhe enviou, 
quando era estudante, uma criada que sofria de um tremor particular e que, 
por seu desajeitamento, não conseguia encontrar nenhuma colocação. Char
cot reconheceu seu estado como a paralisia coreiforme, já descrita por Du
chenne, mas cujos fundamentos não eram conhecidos. Conservou essa inte
ressante doméstica a seu serviço, muito embora ela lhe custasse, ao longo 
dos anos, uma pequena fortuna em pratos e travessas, e quando ela veio fi
nalmente a falecer, pôde demonstrar em sua autópsia que a paralisia corei
forme era a expressão clfuica da esclerose cerebrospinal múltipla.' '26 

De fato, ao proclamar a neutralidade da ciência em relação às raças e 
às nações, Charcot afinnou-se como adversário de uma ampla tradição chau
vinista da medicina e se situou como defensor de uma concepção da pesquisa 
em que a verdade interna à ciência deve primar sobre as condições socioló
gicas, nacionais ou "raciais" de sua prática. Essa profissão de fé não se des
vinculou do esquecimento que iria atingir sua descoberta. 

A partir do quadro da neurologia, Charcot deu um estatuto preciso à 
histeria, criando wn novo conceito de neurose que estaria na origem da des
coberta do inconsciente. Nesse sentido, a introdução da psicanálise na França 
começou em 1885, com o encontro entre Freud e Charcot, que tomou pa
tente a idéia de que a histérica inventa sintomas e conduz o estudioso pelo 
caminho de sua compreensão. Através desse acontecimento, o doente fabri
ca, mostra e exprime, enquanto o médico descobre. 

Com o caso de Anna O., Freud possuía desde 1880 uma experiência de 
escuta com a qual não sabia o que fazer, e foi a Paris para ver Charcot reinar 
em meio às histéricas; este não se interessou pela história de Anna, mas cria-
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va e suprimia sintomas através de uma fala sugestiva. Mostrou, à parte qual
quer magia, que os fenômenos da histeria obedeciam a leis; tratou as obser
vações clínicas como fatos e delas extraiu conjeturas neurológicas, contra
riamente aos clínicos alemães, que se baseavam numa teoria dos estados 
mórbidos. "Charcot",  sublinhou Freud, "nunca deixou de defender os di
reitos do trabalho puramente clínico, que consiste em ver e ordenar, em opo
sição às invasões da medicina teórica. Estávamos, certa vez, reunidos num 
grupinho de estrangeiros e, formados pela escola alemã de fisiologia, puse
mo-nos a importuná-lo,  contestando suas novidades clínicas: 'Mas isso não 
pode ser', objetou-lhe um dia um de nós, 'isso contradiz a teoria de Young
Helmholtz. ' Ele não respondeu que 'é muito lamentável para a teoria que os 
fatos clínicos tenham preeminência', ou outra coisa do mesmo teor, mas nos 
disse, ainda assim, o que nos causou urna grande impressão: 'teoria é bom, 
mas jsso não impede de existir'29 [em francês no texto]."  Charcot privilegia
va uma concepção "experimental" da clínica e, favorável a suas observa
ções, Freud foi levado a conceber a possibilidade de um pensamento desvin
culado da consciência: este produziria efeitos somáticos à revelia dos indiví
duos, já que a histérica era "possuída" por seus sintomas. 

Num segundo momento, de volta a Viena, Freud separou-se progressi
vamente da clínica dominada pela função do olhar, pelo culto do quadro e 
pelo da aula; instaurou uma nova prática, fundamentada na primazia da es
cuta e do relato. Ao término dessa dupla inversão, na qual a histérica teve 
um lugar central, a noção de inconsciente emergiu e a psicanálise veio à luz: 
o médico renunciou ao ver e ao tocar, distanciando-se dos dois termos que 
selavam a existência da clínica no século XIX; ao mesmo tempo, a fala mu
dou de campo: o estudioso calou-se, guardando seus comentários para si; re
traiu-se no silêncio, deixando ao enfermo o cuidado de curar a si mesmo. 
Com a entrada em cena da "orelha freudiana", o paciente passou a ocupar o 
lugar outrora reservado ao médico; tornou-se criador, relator e romancista, 
inventando um discurso e fabricando seu caso. 

No momento em que Charcot estava em condições de ocupar uma posi
ção de inovador, tratava-se de um personagem público denunciado por seu 
cesarismo. Pertencia à categoria de médicos elevados na hierarquia social 
pelos casamentos abastados. Como outros parisienses antes dele, fora exer
cer a profa;são num bairro elegante. 

Nessa época, os médicos não podiam viver dos honorários percebidos 
da gente do povo e, muitas vezes, ligavam-se a uma clientela rica que lhes 
permitia cuidarem gratuitamente dos pobres. Charcot chegara ao ápice da 
glória sendo um dos "grandes patronos" da medicina francesa; nessa condi
ção, estava cercado de alunos respeitosos, que favoreciam seu nepotismo. 

A profissão médica desfrutava, na burguesia, uma simpatia considerá
vel, pois era sinônima de independência. Nela se era seu próprio patrão e se 
tirava proveito do culto habitualmente reservado aos detentores de algum sa
ber misterioso ou de poderes mágicos. Tal como os médicos, os algebristas, 
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os charlatães e os curandeiros gozavam de um prestígio importante, tanto no 
interior quanto nas cidades. A distinção entre a ciência e a arte de curar es
tava sujeita a controvérsias, mas nenhuma regulamentação era imposta. A 
maioria das pessoas e dos médicos estava convencida do caráter "hereditá
rio" de todas as doenças, e trens inteiros transportavam multidões para os 
locais sagrados, onde todos os males eram "curados" por milagre. 

Durante o Segundo Império, cqmeçou-se a condenar os charlatães e os 
médicos que praticavam tratamentos imaginários para doenças incuráveis. 
Em seguida, na Terceira República, uma nova era pareceu inaugurar-se com 
o triunfo do positivismo; entretanto, os costumes da população e dos médi
cos em matéria de tratamento estavam longe de ladeàr com a ciência contra o 
obscurantismo. 

A maioria dos grandes médicos parisienses compunha-se de mecenas 
cultos; eles freqüentavam os salões literários e os corredores do poder. Ri
camente instalados, tinham a arte do ornato ou do bem-viver. Seus palacetes 
eram opulentos, decorados à antiga. Uma das características dessa classe es
tava em suas "manias". Todos os médicos dos bairros abastados tinham uma 
atividade privada, cultivavam seus dons íntimos ou eram colecionadores 
apaixonados de arte pictórica; alguns professavam um culto pelos vasos chi
neses ou por fragmentos dos templos gregos; outros eram bibliófilos e per
corriam a Europa em busca de edições raras; outros ainda entusiasmavam-se 
pelos romancistas, músicos ou escultores. Esses médicos eram "voyeurs" de 
um talento que não possuíam e no qual revelavam os estigmas de um dom li
gado à patologia. A teoria da hereditariedade-degenerescência fazia furor e 
havia uma. tendência a encontrar nas aptidões artísticas o traço de uma doen
ça própria da criminalidade. Cada médico célebre possuía em sua clientela, 
no auge de sua carreira, um artista famoso com quem mantinha um diálogo 
sobre a gênese da faculdade criadora. Assim, o Dr. Blanche era o consultor 
de Van Gogh e Maupassant, Édouard Toulouse o de Zola e Artaud, etc. 

Charcot pertencia a essa "raça" de médicos franceses, marcados por 
uma época em que a ciência médica se constituiu, reunindo no último lam
pejo de uma clfuica do olhar o talento de uma vidência e o de uma objetivi
dade racional. Obcecados pela sífilis, esses estudiosos eram fascinados pelo 
poder do sexo, onde buscavam o segredo das paixões e da decadência das 
civilizações. A histeria, a loucura, a melancolia e a epilepsia, ainda não des
l igadas de seu suporte orgânico, desvendavam-lhes as facetas de um gênero 
humano em que encontravam, como que no espelho, a violência e os horro
res que temiam ver germinar neles mesmos. A mulher, o homossexual, o lou
co e o criador lhes ofereciam a imagem do que eles queriam ser. O culto do 
belo e a mania da compra e venda de objetos encobriam suas tentações in
confessáveis. 

Pelas polêmicas suscitadas por seu personagem, Charcot pertencia à li
nhagem de Broussais, que fora, antes dele, um dos mais controvertidos de
fensores da tradição médica francesa. Para numerosos cronistas, esse homem 
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eloqüente caracterizara, no início do século XIX, as aberrações do saber mé
dico. Ele afirmava que a inflamação intestinal era a causa de todas as doen
ças e, para curá-la, prescrevia sangrias, aplicação de sanguessugas e dietas 
severas. Seus pacientes, esfaimados ou prejudicados pela perda de sangue, 
morriam como moscas. 

Para o historiador das ciências, a posição de Broussais tem uin alcance 
inteiramente diverso. Michel Foucault ressalta que ele ocupou na crise das 
febres um lugar de inovad@r, já que, com seus trabalhos, a anatomia patoló
gica abriu-se para uma fisiologia do fenômeno mórbido: "Broussais fez o 
axioma da localização passar à frente do princípio da visibilidade", escreve 
ele: "a doença estava no espaço antes de ser visível (. . .  ) e a medicina abriu
se então para um campo de investimento inteiramente especializado e deter
minado de ponta a ponta por valores locais." Dentro dessa perspectiva, a 
causa das doenças pôde ser definida a partir de uma concepção que engloba
va o agente externo e a modificação interna, donde o vfuculo entre essa des
coberta e os costumes terapêuticos aberrantes: "Ele só conseguiu contornar a 
idéia das doenças essenciais mediante um preço extraordinariamente eleva
do; precisaria ter novamente angariado simpatia para a velha noção tão criti-. 
cada (e justamente pela anatomia patológica); teria precisado retomar ao 
conceito halleriano de irritação; ele se inclinara novamente para um monismo 
patológico que lembrava Brown, e repusera em jogo, na lógica de seu siste
ma, as velhas práticas da sangria ( ... ). Tudo se justificava nos ataques furio
sos que os contemporâneos de Broussais lançavam contra ele. Mas não intei
ramente: essa percepção anatomoclínica, enfim conquistada em sua totalida
de e capaz de controlar a si mesma, essa percepção em nome da qual os ou
tros tinham razão contra ele, era à sua 'medicina psicológica' que eles a de
viam, ou que deviam pelo menos a forma definitiva de equilíbrio."3º 

De Bichat a Charcot, passando por Broussais, o saber médico se cons
tituiu através de perdas e esquecimentos: os partidários da anatomoclfuica ti
nham a impressão de estar transgredindo os preceitos do obscurantismo ao 
abrir cadáveres. Mais tarde, Broussais fez com que desaparecesse "o ser da 
doença", opondo à idéia de doença essencial uma fisiologia dos órgãos en
fermos. Depois, Charcot "esqueceu" o sexo, que desordenava sua nova no
sologia. 

Será que é sempre preciso caminhar pelo erro para aceder a uma par
cela de verdade? Será o t:;squecimentci uma maneira de reencontrar o tempo? 
Uma verdadeira simbólica da castração, que confina por instantes à realidade 
de uma perda incontornável, percorre a história das ciências: o câncer de 
Freud, semelhante às devastações do inconsciente, o bisturi de Bichat, pare
cido com a disposição das entidades mórbidas no organismo, a "loucura" de 
Littré diante da resistência das palavras, a de Flaubert, impedido pela morte 
de terminar Bouvard et Pécuchet, e, mais tarde, as errâncias de um Pichon, 
pressionado pelo demônio de uma nova nomeação das coisas; e ainda Lacan, 
obcecado pelo "acaso mallanneano". Loucura do saber: tal foi a "doença" 
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que Freud recebeu das histéricas e da qual se apoderou, no limiar do século, 
para advertir os homens de sua ferida <?riginária. A psicanálise é uma manei
ra particular de contar a história de Edipo; a angústia, o esquecimento, a 
lembrança, o tempo, o despedaçamento e os olhos vazados: termos diversos 
que simbolizam a perda de um domínio incessantemente reconstituído pela 
ilusão de um ego. Quanto à história da psicanálise, ela se confunde com a de 
um útero enganador. O que era preéiso arrancar das mulheres da Salpêtriere 
para entender-lhes o sexo? A esse enigma nenhuma clínica pôde responder, 
pois sabemos perfeitamente que o exame anatomopatológico não fornece de 
modo algum a chave da histeria. E, no entanto, era preciso prová-lo: Charcot 
esgotou-se nisso, demonstrando assim a existência da histeria masculina; 
Freud, seguindo-se a ele, correu o risco do bisturi, separou o órgão de sua 
função, amputou o sexo do corpo anatômico, ao preço de romper o contrato 
que unia, desde a antiguidade, útero e sexo, doença nervosa e medicina, o 
clínico e seu órgão. 

A atuação do inconsciente de Freud em sua relação com Charcot de
sempenhou um papel importante no nascimento da psicanálise. Permitiu de
marcar as condições de produção de um novo conceito de neurose, a partir 
de uma cena "visual" em que a histérica ocupava o lugar central-. Em sua 
admiração pelo mestre, Freud identificou-se, sem saber disso, com um 
doente histérico; tendo sempre sofrido de distúrbios "nervosos", acreditou
se atacado de neurastenia. 

Este último termo, introduzido por Beard nos Estados Unidos, nos anos 
de 1880- 1884, correspondeu à primeira instauração de uma teoria psicosso
ciológica da doença mental. Dizia-se que as condições da vida moderna, 
criadas pela industrialização capitalista, eram julgadas suficientes para pro
vocar esse distúrbio nervoso; dizia-se também que a histeria era uma doença 
da moda. E Freud, ao separar a neurastenia da histeria, constatou ao mesmo 
tempo a identidade nocional das duas formas de neurose: "É possível for
mular a hipótese", sublinha J. Nassif, "de que a neurastenia, como neurose, 
não seja outra coisa senão o termo a partir do qual Freud pôde constrmr o 
conceito de neurose obsessiva. "31 

A identificação de Freud com a histérica e seus vínculos ambivalentes 
com respeito ao mestre da Salpêtriere fazem-nos levar em conta a problemá
tica das filiações imaginárias. Com efeito, a dimensão da transferência é es
sencial para situar, na história das ciências, a divisão introduzida por Freud 
entre saber e verdade. Num texto antigo, O. Mannoni32 observa que não po
demos compreender a gênese da_ teoria freudiana através da referência a um 
modelo de linearidade e progresso, e que é preciso distinguir, ou até mesmo 
opor o saber adquirido por Freud junto a Charcot e Breuer, que se constituiu 
como um corpo de hipóteses, ao saber trazido pelo desejo inconsciente , cuja 
experiência o estudioso fez junto a Fliess em seu retorno a Viena, no curso 
de sua "auto-análise". Essa "análise originária" situa o saber teórico sob 
o ângulo de uma situação transferencial . Nessa ótica, a teoria do incons-
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ciente não saiu nem da cabeça de Freud nem de uma lógica da razão, mas do 
encontro contraditório entre uma prática espontânea e um saber teórico em 
que a verdade se diz no enu. Assim, não devemos confundir a identidade 
simbólica de uma descoberta com a figura de seu genitor, ainda que este se 
tome permanentemente por pai de sua obra. Ao separar teoricamente os dois 
donúnios, compreendemos como, na realidade, eles estão sempre misturados. 

Por sua identificação com a histérica, Freud daria ao conceito de neu
rose um novo estatuto, mas, com o mesmo movimento, levado por seu desejo 
inconsciente, iria tornar-se, tal como Charcot, um mestre fundador. Essa po
sição ambivalente caracteriza, para o movimento psicanalítico, uma filiação33 

que coloca cada discípulo na relação transferencial com o saber e a pessoa 
do mestre. Daí a importância de estudar como se perpetua a imagem do 
"grande homem" na história da formação dos analistas. 

IV. O sexo, a mullier e a histeria 

Pierre Marie, um discípulo de Charcot, garante que foi o "acaso" que mer
gulhou seu mestre em plena histeria; o prédio Sainte-Laure, na Salpêtriere, 
achava-se em tal estado de velhice que a administração hospitalar teve de 
mandar evacuá-lo. Aproveitou a oportunidade para separar os loucos dos 
epilépticos não-alienados e das histéricas. Uma vez que essas duas categorias 
de doentes apresentavam crises convulsivas, considerou lógico reuni-las e 
criar para elas um setor especial: o setor dos epilépticos simples. Freud, 
dando pouca importância ao acaso, sublinhou que Charcot reconhecera a ne
cessidade de submeter esses enfermos a uma observação constante, e asso
ciou essa "revolução" à de Pinel: "Charcot havia repetido em pequena es
cala o ato de libertação em memória do qual o retrato de Pinel estava pendu
rado na Salpêtriêre, na sala de conferências. "34 Ao ser nomeado médico do 
hospício em 1862, ele percorreu as salas do prédio e fez esboços: "Os tipos 
clfuicos", escreveu, "oferecem-se à observação, representados por numero
sos exemplares que permitem- considerar a afecção de maneira, por assim di
zer, permanente, pois os vazios que se formam com o tempo logo serão pre
enchidos. Estamos na presença de uma espécie de museu cujos recursos são 
consideráveis. "35 

O espaço do hospital confundia-se, para Charcot, com os ideais de uma 
nosografia. A divisão em prédios devia coincidir com a das entidades deli
mitadas pela nova clínica: "Ali, a setorização foi nosográfica", sublinha J.B. 
Pontalis. [ . .. ] O espaço psíquico era o grande ausente. Seria preciso que 
Freud percorresse todo um caminho, com seus obstáculos, suas emboscadas 
e suas armadilhas, para constituir esse espaço e para diferenciá-lo. Ser-lhe-ia 
preciso reconhecer na conversão (metáfora espacial), não a forma efetiva-
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mente prev:::.!ente da histeria, como se acreditava, mas o modelo de seu me
canismo, quer existissem sintomas somáticos ou não; isso pressupunha preci
samente que se operasse uma conversão na abordagem e no tratamento da 
histeria: os recursos não mais seriam diretamente buscados nos lugares do 
corpo, mas na atuação da fantasia, com suas leis espaciotemporais próprias, 
e não mais no quadro gestual e fixo, mas nas posições identificatórias variá
veis, múltiplas e ocultas. "36 

A palavra "histeria" designa, oesde a antiguidade, uma doença orgâni
ca de origem uterina, ·que afeta o corpo em sua totalidade; Hipócrates foi 
o inventor do termo. Os distúrbios nervosos eram observados, antes de mais 
nada, em mulheres que não tinham engravidado ou que abusavam dos praze
res carnais. O tratamento recomendava o casamentp para as moças e um no
vo casamento para as viúvas. Na Idade Média, sob a influência das concep
ções agostinianas, viu-se nas manifestações histéricas a intervenção do de
mônio. A caça às bruxas durou dois séculos, e dentre as vítimas ditas "pos
suídas" figuraram sobretudo as histéricas. Já nessa época, a opinião médica 
resistia à concepção demoníaca da histeria. No sééulo XVII, antes de Char
cot, Charles Lepois afinnou que essa doença provinha do cérebro, já que 
afetava os dois sexos: a teoria "uterina", portanto, foi contestada. Paralela
mente, evocou-se o papel das emoções na origem dos distúrbios. O vínculo 
entre o cérebro e o útero permaneceu, mas foi deslocado; o cérebro desem
penhava o papel de retransmissor e distribuidor de um mal cuja origem seria 
visceral. "Até o fim do século XVIII", escreve M. Foucault, "até Pinel, o 
útero e a matriz permaneceriam presentes na patologia da histeria, só que 
graças a um privilégio de difusão pelos humores e pelos nervos, e não por 
um prestígio particular de sua natureza. "37 

Charcot inaugurou um modo de classificação que diferenciava a crise 
histérica da crise epiléptica e libertou os enfermos da acusação de simulação; 
entretanto, a ciência oficial passou a afirmar que as histéricas de Charcot 
eram excelentes atrizes e que o mestre fabricava a doença tal como um mági
co retira. coelhos de sua cartola. De fato, a essência da descoberta de Charcot 
recai nos seguintes pontos: ele abándonou a antiga definição da histeria e a 
substituiu pela definição moderna de neurose; remontou esta última a uma 
origem traumática, dotada de um vfuculo com o sistema genital, e em segui
da demonstrou a existência da histeria masculina, na qual realmente não se 
acreditava, passando assim de uma espécie de semântica dos fluidos, que cir
culariam da matriz para o cérebro, para uma semiologia da neurose. Aban
donou, portanto, a questão do útero, fazendo da histeria uma doença nervosa 
de origem hereditária e orgânica, e, para destacá-la da simulação, renunciou 
à antiga etiologia sexual de que Freud se iria apoderar, desvinculando então 
a neurose do campo d a  doença orgânica. Numa noite de 1886, o jovem 
Freud soube pela boca de Charcot que o mestre "sabia" da primazia das 
causas genitais, mas que elas deveriam permanecer secretas em suas alcovas. 
Reconcovar o sexo seria, para Freud, à luz do caso de Anna O., sair do es-
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paço da doença e dar ao conceito de neurose um estatuto que escapava aos 
quadros da neurologia. 

Para explicar que a histeria não era uma doença do século industrial, 
mas uma afecção precisa, passível de receber uma descrição nosológica, 
Charcot demonstrou que seus estigmas eram identificáveis nas obras pictóri
cas de épocas anteriores. Reencontrou nas crises de possessão e nos êxtases 
conhecidos desde a antiguidade os sintomas de uma enfermidade que ainda 
não recebera sua definição científica: .. A histeria", afirmou, "é a mesma por 
toda parte." O estudo do quadro de Rubens sobre Santo Inácio curando as 
possuídas38 forneceu-lhe a oportunidade de descrever, com uma multiplici
dade de detalhes, as fases do grande ataque histérico: a/ase epilept6i.de, com 
seus movimentos tônicos, na qual a enferma se encolhe como uma bola e faz 
uma volta completa sobre si mesma, assumindo uma postura tetânica; a fase 
de clownismo, com suas contorções, seu movimento num arco circular e seus 
gritos de ódio; a /ase passional, acompanhada por suas atitudes de súplica e 
de paralisias extáticas; e por fim o período tenninal, com suas contraturas 
generalizadas, na qual os braços e pernas se retorcem de maneira irregular. 
Charcot acrescentou a isso uma variedade demoníaca da histeria, na qual a 
Inquisição vira os sinais da presença de Satã no útero das mulheres. 

Através dessa relação da histeria com a obra de arte, Charcot fez do 
pintor uma espécie de médico da transparência anatômica dos corpos. Para 
ele, o artista era um copiador que apunha em sua época ou nos períodos an
tigos a marca de seu talento, e a obra de arte era uma espécie de histeria 
bem-sucedida. Essa concepção da criação foi a dos terapeutas do século XIX 
e da primeira metade do século XX, que viam no dom a marca da loucura. 
Freud iria contestar essa ·concepção da arte. A "modernidade" por certo não 
o afetou, mas ele foi atingido por uin verdadeiro golpe de força, já que, com 
ele, a histeria recebeu uma deímição "inversa" à que lhe atribuíra Charcot; 
perfilando-se no conceito de conversão, ela se transformou em deformação, 
fantasia, deslocamento, torção de palavras, romance, sexo ... Nessa brecha, 
Freud transformóu o conceito de neurose e desembocou numa nova apreen
são da criação e das formas, as mesmas preconizadas pelos defensores da 
modernidade. Assim, no momento em que a histeria estava em via de receber 
uma definição que punha em jogo a primazia da sexualidade, no momento 
em que assumiu autonomia frente à hereditariedade e ao organicismo, no 
momento em que o olhar se apagou e em que se ampliou uma fala, foi possí
vel ·afirmar-se uma concepção freudiana da arte, desvinculada dos ideais da 
imitação. Ao sustentar que "a histeria é urna obra de arte deformada", Freud 
estabeleceu uma nova relação entre a arte e a neurose, a genialidade e a lou
cura, o inconsciente e a letra. Foram os escritores, mais do que os psicana
listas, que difundiram essa mensagem. 

A história de Anna O. sugeriu a Freud a idéia da origem sexual da 
histeria, mas o espetáculo das manifestações eróticas da Salpêtriere, orques
tJ-adas por Charcot, não deixou de emocioná-lo. Em Paris, Freud estava sozi-
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nho; considerava a capital francesa um lugar de libertinagens e tentações: 
"Creio", escreveu a Martha; "que seus moradores ignoram o pudor e o me
do. Tanto as mulheres como os homens se comprimem ao redor dos nus, bem 
como em torno dos cadáveres do necrotério, ou de horríveis cartazes nas 
ruas anunciando um novo romance neste ou naquele jornal, e fornecendo ao 
me.smo tempo uma amostra de seu conteúdo. É o povo das epidemias psíqui
cas, das convulsões históricas de massa, e não se modificou desde a época 
da Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. "39 Os assistentes da Salpêtriere 
tinham um estilo de vida mais livre do que Freud; estavam habituados às brin� 
cadeiras da sala de plantão*, perconiam os bordéis e eram ávidos de rela
ções mundanas. Nesse .último quarto de século, o sexo era dissociado dos 
valores conjugais; viamo-lo afixar-se ao corpo das histéricas, e, para uma 
ampla faixa da intelectualidade, ele era sinônimo de revolta ou traduzia o 
ódio às tradições familiares. Assim, Maupassant freqüentava bordéis, mas 
assistia também às aulas.de Charcot. 

Muitos anos depois do encontro de Freud com Paris, os adversários 
franceses da psicanálise acusaram o "pansexualismo" freudiano de ter por 
origem a situação corrupta da cidade de Viena: assim, o chauvinismo proje
tou numa cultura estrangeira suas próprias fantasias eróticas; aliás, os vie
nenses recriminaram Freud, num mesmo· movimento, por ter-se sujado no 
contato com os prazeres parisienses. 

Ji verdade que a conivência estabelecida por Freud entre a sexualida
de e a histeria se enraíza nas novas formas de representação do sexo surgidas 
no final do século, quando a burguesia instalada ná poder substituiu a "sim
bólica do sangue" por uma "analítica da sexualidade" .  Assim se explica a 
afirmação de D.H. Lawrence: "Hoje em dia, a compreensão do instinto se
xual importa mais do que o próprio ato sexual." O burguês gerava sua des
cendência no aconchego de uma fanu1ia fechada, mas experimentava seus 
instintos junto das mulheres públicas. Mesclava a higiene à defesa da raça, e 
amava o prazer temendo suas doenças; a sífilis e a histeria vinham abalá-lo 
dentro de seus progressos e suas tradições, em seu patrimônio hereditário, 
como se as casas suspeitas derramassem seu veneno nas entranhas dos valo
res conjugais. Daí o desejo de analisar o sexo, tratá-lo e passá-lo pelo crivo 
do discurso médico. 

Charcot dissociou a histeria da sexualidade no contexto de uma organi
zação visual da clínica, mas transmitiu "discretamente" a coisa genital. O 
murmúrio ouvido por Freud começaria a efetivar a ruptura entre o cenário da 
consulta pública e o do consultório particular, onde a poltrona e o divã tor
naram-se os instrumentos ritualístícos de um "espaço psíquico" sem nenhu
ma medida comum com o espaço gestual hospitalar. 

* Em francês, saJ1e de garde, designa o lugar onde. o médico fica, quando não está atendendo. As 
brincadeiras a que se refere a autora são as canções obscenas que ali circulavam (N. T .). 
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Em Viena, em Paris e sob ,o reinado do puritanismo vitoriano, falava-se 
muito na sexualidade. Dois contemporâneos de Freud, Krafft-Ebing e Ha
velock Ellis,40 um vienense e um inglês, puseram no papel seus desregra
mentos e perversões. O primeiro redigiu um manual para utilização pelos ju
ristas e pelos médicos. Introduziu os termos masoquismo e sadismo e veicu
lou, no vocabulário da ciência, as grandes fantasias dos literatos. De fato, 
domesticou-os através de um voyeurismo sutil; serviu-se de bom grado de 
um vocabulário complexo, recheado de termos latinos, para esvaziar o cará
ter erótico das histórias narradas. Descreveu em páginas a fio as aventuras 
da necrofilia, da flagelação, da pederastia, da claudicação, do fetichismo e 
da zoofilia, com detalhes e comentários bem formulados. Freud passou por 
dizer obscenidades extramédicas, enquanto Krafft-Ebing, sob a capa da pes
quisa científica, foi considerado um autor sério: "Assistimos hoje em dia", 
sublinhou J. Clavreul em 1970, "a uma estranha inversão das coisas, que faz 
com que aquele que passou por obsceno tome-se agora um autor seriíssimo, 
enquanto o grave professor vem alimentar a ,biblioteca dos eróticos."41 

Havelock Ellis foi sexólogo e escritor. Em contraste com Freud, que ti
nha uma vida familiar "normal", viveu na paixão e no sofrimento, casando
se com wna homossexual que enlouqueceu. Ele próprio era pederasta e pas
sava o tempo lutando contra os códigos morais da Inglaterra vitoriana. Freud 
estava freqüentemente em conflito com Krafft-Ebing, mas tinha por Ellis um 
evidente respeito; este último acolheu favoravelmente as teorias vienenses 
sobre a histeria, mas manteve a origem hereditária das neuroses, sobretudo a 
da homossexualidade. De fato, Ellis assemelha-se à histérica do final do sé
culo: experimentou no corpo os estigmas de um sofrimento que tinha por 
origem a sexualidade e a partir do qual fez seu texto. 

Se a França foi o país onde a histeria começou a receber uma nova de
finição, talvez tenha sido porque, paradoxalmente, a figura da histérica evo
cava uma visão de pesadelo. Michelet reabilitara a imagem da feiticeira, 
substituindo a fraqueza da alma pela posição da mulher. Com ela, esta se 
tornou o produto de uma "alienação social". "Isolada em seu casebre", es
creveu Roland Bartl:\es, "a jovem esposa do servo dava ouvidos aos demô
nios levianos do lar, remanescentes dos antigos deuses pagãos que a Igreja 
expulsara ( ... ). Michelet datou o nascimento da feiticeira do momento em 
que a relação humana fundamental foi destruída, em que a mulher do 8ervo 
excluiu-se do lar, ganhou as matas, fez um pacto com Satã e acolheu em seu 
deserto, como um depósito precioso, a Natureza expulsa do mundo."42 A 
feiticeira curava os males e consolava os enfermos. Michelet afinna que seu 
reinado durou três séculos: o século leproso (XIV), o século epiléptico (XV) 
e o século sifilítico (XVI). Se o século XIX foi aquele em que a ciência 
tentou triunfar sobre as doenças, a feiticeira, na figura da histérica, tomou 
sobre si as enfermidades do mundo. Ela fora terapeuta, tomou-se doente. 

Na sociedade francesa do final do século XIX, a libertação das "demo
níacas", o enobrecimento da feiticeira por Michelet e a legitimação da histe-
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ria masculina e feminina por Charcot desdobraram-se no momento em que o 
feminismo assumiu um aspecto singular: ele foi iniciado pelos homens (C. 
Fourier, V. Considérant, P. Leroux) e foram os homens que o fizeram triun
far. Não havia movimento feminista de massa, pois a França era dominada 
pela influência oculta dos burgueses no lar, conscientes do poder de seu do
mínio sobre as tradições familiares. 

Na ocasião da primeira estada de Freud em Paris, o divórcio acabara de 
ser restaurado pela República, mas.o adultério pennanecia como crime puní
vel por lei. A "possessa" exprimia as contorções de uma sexualidade excluí
da da família. Já não sendo simuladora, revelara ao mundo que os artifícios 
do sexo frágil não eram apanágio das mulheres; transformada em "neurose", 
a doença podia atingir os homens. A Sra. Charcot reinava como "patroa" na 
casa do marido: os dois comiam fartamente; apetecia-lhes a gastronomia 
francesa, à qual Freud não conseguiu se acostumar; a Sra. Charcot orgulha
va-se do marido. Durante toda a sua existência, desdobrou-se para criar para 
ele um lar agradável e facilitar-lhe os trabalhos científicos. Habituado às en
cenações da Salpêtriêre, o "patrão" mostrava-se frio e reservado na vida 
doméstica. Não admitia ser perturbado quando estava trabalhando e nunca 
jantava fora: iam jantar com ele, suntuosamente. Seu "cesarismo" não ultra
passava as fronteiras do hospital; ele reinava sobre as histéricas, mas a "pa
troa" o dominava: "Quando queríamos obter alguma coisa do chefe", escre
veu wn aluno, "e duvidávamos de sua aquiescência, era à Sra. Charcot que 
solicitávamos providenciar a aprovação de nosso pedido, e isso funcionava, 
quando não pedíamos o impossível. "43 

Podemos apostar que esse "impossível" marcava a fronteira entre o lu
gar do saber médico e o da vida privada. A histérica era "a coisa" do mes
tre, e o marido volúvel era "problema" da mulher legítima. Entre esses dois 
espaços, compartirnentalizados mas simétricos, desenrolavam-se os ritos de 
urna sexualidade de época, reprodutora e silenciosa em sua vertente conju
gal, agitada em suas faces externas. 

Charcot foi o iniciador de uma clínica da neurose histérica. O termo 
"neurose" fora introduzido por um médico escocês, W. Cullen, por volta de 
1777. Sob essa categoria alinhavam-se as afecções mentais a que se atribuía 
urna origem orgânica precisa; eram chamadas "funcionais", isto é, sem in
flamação nem lesão do órgão onde aparecia a dor. Assim, eram tornadas por 
doenças nervosas. 

Antes de Charcot, Briquet descrevera a histeria segundo uma clínica 
que integrava os fenômenos "sociológicos"; ele introduzira na doença as 
coisas da vida, as reproduções ritmadas da natureza, os movimentos dos as
tros, os sangrarnentos do útero, a idade e as condições de vida. Em suma, de
ra à histeria um ar de Proteu inapreensível. Charcot rejeitou essa concepção 
e, ao contrário de Briquet, procedeu a uma classificação que vinculava a 
descrição do sintoma à pesquisa das diferenças e das correlações, bem como 
ao exame das peças anatômicas. Freud, por sua vez, abandonaria o método 
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de Charcot para fundar uma nova clínica, tão "semiológica" quanto a do 
mestre, mas que reintegrava em seu campo o domínio do "sociológico" por 
intermédio do relato, da fantasia, da fala e da linguagem. 

De fato, Briquet deslocara a sede da histeria dos órgãos sexuais para o 
encéfalo. Com ele, o sintoma mudara de sentido: de sexual, transformara-se 
em afetivo e sujeito a diversas transformações, donde a idéia de uma tipolo
gia. social da histeria. Num movimento contrário, Charcot construiu uma no
sografia desviando-se da problemática sexual. Quanto a Freud, ele reatuali-. 
zou a doutrina das causas sexuais à luz da moderna teoria da neurose. As
sim, não nos swpreenderemos ao constatar que ele nunca cedeu perante seus 
adversários e sustentou a primazia da sexualidade na prática da psicanálise e 
na teoria do inconsciente. Esta se confunde com o próprio objeto de sua des
coberta. Foi tão necessário a Charcot afastar-se "teoricamente" da coisa ge
nital, a fim de construir o conceito de neurose histérica ·e conferir-lhe um 
estatuto de doença "verdadeira", quanto foi essencial para Freud afirmar o 
papel central da sexualidade, a fim de desvincular a histeria do saber médico 
e das antigas doutrinas morais ou sociológicas. 



II 

Os Magos, os Literatos e os Sábios 

I. Os magnetizadores 

Charcot e Freud não foram os dois primeiros médicos a estabelecer um elo 
científico entre a Áustria e a França. Para compreender a inversão efetuada 
por Freud a partir da nosografia de Charcot, urge que nos volte�os para o 
passado e estudemos de que modo a hipnose foi convocada para a Salpêtrie
re. Charcot "curava" seus doentes utilizando um método experimental her
dado do século XVIII, que se difundira no contexto da França pré-revolu
cionária. Seu objetivo não era exatamente conforme ao do magnetizador à 
moda antiga, pois ele procurava menos prestar cuidados do que teorizar uma 
descoberta. A missão terapêutica não dominava a prática de Charcot, e foi 
por isso que se deu a controvérsia com Bernheim e com a Escola de Nancy. 
Esse debate iria marcar, em seguida, a posição adotada por Freud no tocante 
à hipnose: ele abandonou esse método, considerado inadequado, depois de 
atribuir a Bernheim e Charcot lugares simultaneamente complementares e 
contraditórios na gênese da invenção da psicanálise. 

A psicoterapia entrou em sua fase experimental com as teorias do aus
tríaco Franz A. Mesmer sobre o magnetismo animal. Doutor pela U Diversi
dade de Viena, ·  ele tivera de abandonar sua cidade natal, pois a excentricida
de de suas doutrinas provocava controvérsias apaixonadas. Mesmer não ti
nha teorias médicas sobre a origem das doenças nervosas, mas afirmava que 
elas provinham de um desequilíbrio na distribuição de um "fluido universal" 
que corria pelo organismo humano e animal. A teoria fluídica inspirada pelas 
doutrinas "secretas" da franco-maçonaria tinha, para Mesmer, um conteúdo 
racional; esse estudioso era "fisiologista" e achava que o fluido era aparen
tado com o ímã. Assim, o magnetismo animal levava ao hipnotismo, ou seja, 
a uma prática terapêutica fundamentada na onipotência do olhar. Acreditava
se que o fluido emanava do brilho dos olhos e que, colocando os doentes 
nervosos em estado de sonambulismo, restabelecia-s.e o equilforiu u.. circula
ção· fluídica. O magnetizador procedia por uma série de manipulações 
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"transferenciais", toques ou "passes magnéticos" através dos quais provo
cava crises convulsivas em seus pacientes. Mesmer era conhecido pela utili
zação de sua célebre "cuba" nas cenas de cura coletiva: numa vasilha cheia 
d'água reuniam-se cacos de vidro, pedras, limalha de ferro, garrafas e hastes 
de ferro cujas pontas emergiam para tocar os doentes, ligados entre si por 
uma corda que permitia a circulação do fluido. 

Expulso de Viena, Mesmer pediu asilo a Luís XVI, que lhe concedeu 
um castelo. Ali, pôde entregar-se a suas experiências , celebrizou-se e se to
mou por benfeitor da humanidade; o mesmerismo conquistou os nobres, que 
teimavam na empreitada e organizavam reuniões mundanas ao redor da fa
mosa cuba. A doutrina austríaca tornou-se então um assunto de salão, en
quanto numerosos charlatães transformavam-se em magnetizadores; a popu
lação foi arrastada pelo movimento e um grande número de curandeiros di
vulgava os "segredos" do fluido nas praças dos mercados. Naturalmente, is
so provocou complicações eróticas; os hipnotizadores fugiam com ,  seus 
doentes e transformavam a relação terapêutica em relação amorosa. Se a mo
ral de Mesmer não foi posta em dúvida, criou-se uma comissão para investi
gar a validade do magnetismo, que foi condenado: o tratamento hipnótico foi 
considerado perigoso para os costumes, pois levava ao vício e à devassidão. 
Observou-se que somente os homens possuíam o poder magnético de fazer 
as mulheres adormecerem e de provocar nelas intensas agitações eróticas. 
Nessas condições, as teses fluídicas foram abandonadas e Mesmer deixou a 
França em 1784, o que. não bastou para extirpar do solo nacional os adeptos 
do hipnotismo. O aluno mais conceituado de Mesmer, Puységur, continuou e 
aperfeiçoou suas experiências. Seguindo-se a ele, muitos outros, dentre os 
quais Deleuze, Virey, de Villiers, Noizet, o abade Faria, Charpignon e Ber
trand, contribuíram para popularizar a doutrina do magnetismo. 1 

Em 1840, os grandes corpos da medicina desestimularam os estudos 
sobre o magnetismo, e foi na Inglaterra que se marcou então uma guinada no · 
estudo da psicoterapia, com os trabalhos do escocês James B raid, que aban
donou o termo magnetismo animal em prol de hipnotismo (do grego hypnos, 
sono). E. Jones assinala que a palavra magnetismo comporta em si mesma 
uma conotação sexual: magnes (magneto, ímã) provém dos vocábulos fení
cios mag (homem forte e robusto) e naz (ou nariz, que escorre e afeta outra 
coisa); destaca também que o termo inglês coition (coito) designa, origina
riamente, a união de duas substâncias magnetizadas.2 Magnetismo fora em
pregado, portanto, para os atributos humanos, e depois para as substâncias 
inanimadas, antes de designar, sob o nome de magnetismo animal , o fenô
meno da hipnose. 

Braid está na origem do reenobrecimento, na tradição médica francesa, 
dos trabalhos sobre a hipnose que iam ao encontro das recentes descobertas 
da anatomia patológica e das localizações cerebrais. A partir de seus traba
lhos, essa terapêutica pôde receber uma nova definição e ser levada em conta 
por Charcot, Bernheim e Liébault. Braid rejeitou a teoria fluídica e a substi-
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tuiu pela noção de estimulação físico-quúnico-psicológica. Para ele, tudo se 
passava no cérebro do sujeito sem a força exterior imaginada pelos magneti
zadores; o operador agia como um mecânico, sem a intervenção de um olhar 
personalizado; Braid inspirou-se nas idéias da frenologia de Gall, que via no 
cérebro uma conjugação de partes distintas, cada qual correspondente a uma 
faculdade precisa, e assim inventou o método freno-hipnótico: pressionava 
esta ou aquela região do crânio, que tomava por sede de detenninado senti
mento; se pressionasse, por exemplo, a sede da veneração, provocaria no 
sujeito uma atitude de oração. 

O médico francês Broca, adepto da frenologia, tomou conhecimento 
dos trabalhos de Braid e empregou o hipnotismo como método anestésico 
numa operação no hospital Necker, prestando contas em seguida à Academia 
de Ciências, em 1 859. A ligação entre a doutrina das localizações e a da hip
nose foi feita, na França, através de Broca· e Charcot, cada um dos quais 
defendia diferentemente o método anatomopatológico. Esses dois homens se 
opunham no tocante à questão da afasia e de sua localização. Segundo Bro
ca, a sede da linguagem articulada encontrava-se na terceira circunvolução 
cerebral, sendo a afasia provocada pela lesão desta. Para Charcot, que fez 
uma demonstração através da autópsia de um sujeito afásico, essa circunvo
lução permanecia intacta. Nesse caso, tal como na histeria, Charcot privile
giou o exame das causas da doença, em detrimento do de sua sede: Esse epi
sódio tem sua importância: vemos aí de que modo Charcot pôde declarar 
concluída a tarefa da anatomia do cérebro e afirmar aberto o campo da neu
rose; foi a propósito da afasia que Freud, em 1891, abandonou o terreno da 
neurologia e criticou as concepções de Charcot sobre a linguagem. Ao retirar 
a histeria do espaço "pictórico" da reprodução para introduzi-la na ordem da 
fantasia, ele pôde também arrancar a linguagem da problemática da visuali
zação e de sua localização, substituindo-a pela noção de associação, que pri
vilegiava o elemento acústico: "Assim", como sublinha Jacques Nassif, "a 
própria linguagem pôde ser caracterizada como um saber do inconsciente. "3 

Após sua primeira estada em Paris, Freud retomou a Viena levando em 
sua bagagem o projeto de um trabalho sobre o estudo comparado das parali
sias orgânicas e histéricas. Em Um Estudo Autobiográfico, observa ele: "Eu 
queria demonstrar, com isso, a tese segundo a qual, na histeria, as paralisias 
e anestesias das diversas partes do corpo são delimitadas segundo a repre
sentação popular (não anatômica) que os homens fazem delas. Charcot esta
va de acordo comigo, mas via-se facilmente que, no fundo, não tinha :1e
nhuma predileção por um estudo aprofundado das neuroses."4 De fato, 
Charcot não partilhava das concepções de Freud sobre o caráter puramente 
ideativo da anatomia do cérebro na neurose histérica, mas não hesitou em 
publicar o artigo de Freud em Les Archives !Veurologiques .5 

Entre 1886 e 1 889, Freud casou-se com Martha, abriu seu consultório 
num domingo de Páscoa e publicou uma tradução das Leçons du Mardi, de 
Charcot, e do livro de Bernheim sobre a sugestão. Travou também conheci-
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meato com Fliess e aplicou em Enuny voo N. o tratamento que Breuer prati
cara com Anna O. 

Em 15 <le outubro de 1886, fez uma conferência sobre A Histeria Mas
culina, na qual expôs às autoridades vienenses as concepções de Charcot 
sobre a doença. Descreveu um caso de lústeria traumática num homem que 
caíra ele um andaime. Em sua autobiografia de 1925, sublinhou: "Fui mal re
cebido; as autoridades como Bamberger, o presidente, declararam que o que 
eu havia· relatado não era fidedigno; Meynert intimou-me a pesquisar em 
Viena casos semelhantes aos que eu havia descrito." Com efeito, o desen
tendimento entre Freud e as autoridades médicas vienenses não se referiu 
apenas às divergências científicas. É verdade que, em toda a Europa, não se 
estava interessado nos trabalhos de Charcot, que foi considerado, em sua 
velhice, como uma espécie de ilusionista. Nos países anglo-saxões, achava
se, como sublinha Jones, "que ·os acessos lústéricos eram conseqüência de 
um adestramento devido à sugestão", e que "Charcot mergulhara na senili
dade depois de ter sido um verdadeiro sábio".6 Em Viena, afirmava-se so
bretudo que a lústeria não era de origem traumática, mas já se sabia há al
gum tempo que não estava ligada à simulação e que não tinha por sede os 
órgãos ,.genitais femininos. Krafft-Ebing rejeitou a opinião corrente de que os 
sintoma� histéricos provinham de uma mistificação, e, tal como Nothnagel, 
apoiou Freud em sua carreira. De fato, Viena era uma cidade tão chauvinista 
quanto Paris: o que contrariava as autoridades nas conclusões de Freud era o 
fato de ele atribuir ,1 Charcot, ou seja, à França, uma descoberta cuja pater
nidade elas reivindicavam. Sem dúvida, Meynert afirmava que o err@ de 
Charcot residia em seu desconhecimento da existência de um pequenino ra
mo da carótida interna, a artéria coróidea,7 mas grande parte de sua animosi
dade em relação a Freud, de quem fora patrono, devia-se ao amor de seu ex
protegido pelo "pai" francês. Meynert zombava de Freud e o recriminava 
por querer instruir-se e por se haver distanciado da trilha da ciência pura, 
que, a seus olhos, só podia ser vienense e "meynertiana". 

Em 1889, Freud fez uma segunda viagem a Paris. Estava-se inauguran
do a torre Eiffel, novo ídolo do século burguês, erigida no mesmo lugar dos 
fuzilamentos revolucionários e da festa da Federação . .. O povo se extasiava 
diante do monstro de ferro e eletricidade, súnbolo do progressismo. ''.Deixei 
Paris e até mesmo a França", escreveu Maupassánt, "porque a Torre acabou 
por me aborrecer demais. Não só a víamos por toda parte, como a encontrá
vamos por toda parte, feita de todos os materiais conhecidos, exposta em to
das as vitrinas, pesadelo inevitável e torturante ( ... ). Aliás, isso provou de 
maneira  definitiva o triunfo completo da democracia; já não há castas, -:faças, 
nem epidermes aristocráticas. Não há mais, entre nós, senão pessoas ricas e 
pessoas pobres. Nenhuma outra classificação pode diferenciar os graus da 
sociedade contemporânea. "8 

Nesse ano, Freud conheceu os destaques da Escola de Nancy, Ambroise 
Liébault e Hippolyte Bernheim, que se opunham às teorias da Salpêtriere. 
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Liébault ainda era estudante quando se interessou pelo magnetismo 
animal. Em 1850, instalou-se como médico de interior não muito longe de 
Nancy e renunciou ao título de cientista para praticar uma terapêutica tradi
cional, que lhe valeu a zombaria de seus confrades. Queria realizar curas. 
Empregava a técnica hipnótica de Braid, acrescentando-lhe alguns procedi
mentos do abade Faria. Vivia modestamente e cuidava dos pobres: "Viven
ciei o piedoso e tocante Liébault", escreveu Freud em 1925.9 Assim, ele se 
aproximou de um ponto de vista ·FJsicológico, onde o recurso às palavras 
permitia mergulhar o sujeito num estado de sono semelhante ao porporciona
do pela droga; por conseguinte, o sono hipnótico aparentava-se com o sono 
normal. 

Em 1882, Bernheim era, há dez anos, professor da Faculdade de Nan
cy, onde se estabelecera, após a derrota de Sedan, a antiga universidade de 
Estrasburgo. Assistira às experiências de Liébault e começara a divulgar 
suas idéias: assim nasceu a Escola de Nancy. Seus adeptos tomavam a su
gestão verbal por conceito psicológico e a descreviam nos termos de uma fi

siologia cerebral puramente metafórica. Isso acabou por enobrecer o trata
mento "psíquico" da doença, instituindo uma nova postura do médico em 
sua relação com o paciente: "Com Bernheim", escreveu Nassif, "a hipnose 
dissolveu-se na sugestão e se criou um hiato entre a ciência do médico e o 
saber do doen.te." 1 0 

Como hipnotizador, Charcot permaneceu como mestre de um cenário 
governado pela fusão do demiúrgo com seu duplo, ao passo que Bemheirn 
antecipou, com a sugestão, a separação entre a P-'ê'�i,ologia e o fato psíquico, 
que conduziria Freud -à .descoberta da transferência, ao emprego da catarse e,  
posteriormente, ao uso da associação livre. Freud foi a Nancy acompanhado 
por urna de suas pacientes histéricas: propôs a Bernheim mergulhá-la no so
no através da sugestão, mas este não obteve nenhum resultado e confessou, 
aliás, nunca haver produzido um sucesso terapêutico fora de seu contexto 
hospitalar. 

Era viva a rivalidade entre a Escola de Nancy e a da Salpêtriere; o 
Leste triunfou sobre Paris, e Charcot foi acusado de atentar contra a digni
dade do enfermo. Por sua vez, entretanto, a sugestão sofreu um denegri
mento: afirmou-se que ela se opunha à "personalidade" dos sujeitos. 

De fato, Charcot utilizou a hipnose para demonstrar a sólida funda
mentação de sua doutrina. Queria reproduzir os sintomas de maneira experi
mental, mas suas concepções da doença não eram idênticas às do mestre de 
Nancy. Para Bernheim, a sugestão comprovava o caráter "psicológico" e 
"relacional" �;is afecções nervosas; para Charcot, a hipnose era um instru
mento: daí o aspecto .teatral das demonstrações da Salpêtriere, onde era pre
ciso fornecer a prova de que a histeria era urna neurose; o hipnotismo servia 
a essa demonstração, e por isso é que Charcot trabalhava publicamente, co
mo um derniúrgo, deixando a seus assistentes o trabalho de preparar as mu
lheres nos bastidores de seu teatro. Ele não acreditava "realmente" no cará-
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ter terapêutico veiculado, na hipnose, pela relação entre o médico e o en
fermo; o objetivo de seu procedimento era outro. A Escola de Nancy tinha 
"razi'io" ao criticar esse ponto de vista: pouco preocupada em introduzir a 
histeria no quadro das doenças nervosas ou em combater a idéia de simula
ção, preocupava-se, antes de mais nada, em cuidar dos doentes. A relação te
rapêutica tinha um valor de "prova" ontológica e dava sentido a uma teoria 
da organização fisiológica dos seres. Desse ponto de vista, ela podia afirmar 
que todos os fenômenos constatados na Salpêtriere inexistiam: nem as três 
fases (catalepsia, letargia e sonambulismo), nem a hiperexcitabilidade neu
romuscular do período de letargia, nem a contratura facial provocada no pe
ríodo de sonambulismo, nem a influência dos ímãs sobre as histéricas (ou 
metaloterapia). Para Bernheim, os sujeitos só realizavam esses fenômenos na 
Salpêtriere por tê-los visto realizados por outrem, ou por ter ouvido falar 
neles; não estavam "simulando", mas "sob influência" ; numa palavra, a 
idéia do fenômeno era introduzida em seu cérebro por meio da sugestão� e o 
hipnotismo de Charcot era um hipnotismo de cultura. 

Sempre de acordo com Bemheim, os fenômenos observados sob a hip
nose eram simplesmente um exagero de comportamentos comuns a todos os 
homens. O estado hipnótico se caracterizava por um aumento da sugestiona
bili fade e, segundo esse ponto de vista, não havia diferença de natureza en
tre ..> normal e o patológico. Essa constatação, entretanto, não lhe permitiu 
isolar o fato neurótico de seu substrato fisiológico. A histeria e o conjunto 
das doenças "emocionais", em Bernheim, permaneceram ligadas ao princí
pio da sugestionabilidade. O médico assumiu a sugestão e, dessa maneira, 
não separou a neurose histérica da simulação. Preservou seu "poder" sobre 
o doente, a partir de uma posição contraditória em que permanecia na igno
rância dos dados da própria doença. Por essas razões, Bemheim ficou surdo 
às experiências da Salpêtriere: não percebeu o que elas punham em jogo. 

Charcot, empenhado em sua batalha teórica para dar à histeria o esta
tuto de doença "autêntica", não pôde ouvir os argumentos da Escola de 
Nancy. Entendia claramente, por tê-la experimentado, que a sugestão hipnó
tica era um instrumento terapêutico, mas não estabeleceu o vínculo entre es
sa prática de cura "milagrosa" e o caráter puramente "psicológico" da neu
rose histérica. 

Num artigo publicado alguns meses antes de sua morte e intitulado La 
Foi qui Guéri t, 1 1  Charcot voltou a manter sua posição nosográfica, embora, 
ainda assim, parecesse afastar-se dela ; sublinhou que os histéricos eram pas
síveis de curas "milagrosas" por serem sujeitos afetados por uma doença 
"especial", na qual era imensa a influência do espírito sobre o corpo. Seria 
essa uma maneira de validar as experiências da Escola de Nancy? Certa,
mente não. Ele só acreditava na eficácia da sugestão na medida em que esta 
permanecesse como instrumento de uma comprovação da existência da h iste
ria, mas, ao mesmo tempo, encerrou-a no quadro de um fenômeno sobrenatu
ral ainda não explicável pela ciência. 
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Depois de sua segunda viagem, Freud não complementou as  hipóteses 
de Charcot com o método de Bernheim. Não associou a teoria de um à práti
ca do outro. Seu encaminhamento foi dialético: compreendeu que Charcot 
utilizava a hipnose como demonstração e constatou que Bernheim não corria 
o risco de praticar a sugestão com sua clientela particular, assim evitando 
romper o discreto encanto do clima hospitalar. Se Charcot foi o "pai" de 
Freud, Bernheim foi, de certa forma, seu "irmão mais velho",  um médico 
que recorria às tradições dos curandeiros. Seu malogro fora da prática hos
pitalar mostrou a ineficácia do tratamento pela sugestão hipnótica. No trata
mento de Emmy von N., Freud a abandonou. Em outras palavras, não deu 
razão nem a Charcot nem a Bernheim, e extraiu de ambos lições frutíferas. O 
primeiro abrira o caminho para uma nova conceituação da doença nervosa, e 
o segundo, contrariaJUkJ o primeiro, mostrara o princípio de seu tratamento 
psicológico. O "erro" dos dois estudiosos fez Freud avançar, pela "negati
va", rumo à descoberta do inconsciente e da transferência. 

Mais uma vez, uma mulher contribuiu para a invenção da psicanálise. 
Emmy von N. permitiu a Freud abandonar a sugestão; indicou-lhe o lugar 
que ele deveria ocupar no tratamento: "Não se mexa. Não diga nada! Não 
toque em mim!", gritou ela num certo l Ç?  de maio, em 1 889. A ciência do te
rapeuta pôde então destacar-se do saber do enfermo, e a escuta tornou-se 
o instrumento de uma nova clínica da neurose. 

Tal como a da feiticeira, a figura do hipnotizador foi popularizada pela 
grande literatura romanesca do século XIX. Alexandre Dumas fez do abade 
Faria um personagem central de seu mais belo romance: O Co,u/e de Monte
Cristo .1 2 Durante quase quinze anos, o abade deu ao jovem marinheiro Ed
mond Dantes os instrumentos de uma das maiores vinganças jamais narradas 
num relato. Encerrado no castelo de If, esse sábio poliglota, mágico,. filósofo 
e matemático transmitiu seu saber monumental ao aluno internado com ele; 
fez dele um "outro" homem, um ator sem par, um justiceiro temível, habita
do pela morte e pelo desespero; essa educação, que se assemelhava a uma 
"cura pela fala", transformou o marinheiro marselhês num personagem len
dário, num herói mítico, num mestre absoluto, possuidor do poder de destruir 
seus inimigos ou conceder a graça a seus amigos. No decorrer desse encer
ramento "terapêutico", ele foi despojado de todas as ilusões de sua juventude; 
libertou-se de todas as paixões, exceto a de se vingar, e assimilou no sofri
mento a totalidade do saber de sua época. Graças ao abade, detentor do se
gredo de um tesouro oculto, tornou-se rico. Os conhecimentos, aliados à 
fortuna, iriam permitir-lhe consumar seu destino e morrer em paz. 

Esse romance pinta em cores fortes a sociedade francesa durante a tor
menta da Monarquia de Julho, onde as fortunas eram feitas e desfeitas. 
Monte-Cristo testemunha o fascínio que o conturbado século XIX trouxe pa
ra o modo iniciático de transmissão do saber, do qual os psicanalistas são 
herdeiros parciais. Ao lado da Universidade, que se converteria no súnbolo 
de urna organização racional da educação, manteve-se o ideal arcaico do l ite-
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rato, mágico e aristocrata, capaz, em seu destronamento histórico, de adqui
rir junto a mestres ocultos uma ciência cujos segredos pennitiam governar o
mundo. A iniciação, portanto, era o lugar de wna cultura ancestral, onde a 
elitô acreditava manter, no segredo, os apanágios de um poder que a Univer
sidade lhe roubara. No último quarto de século, o ritual iniciático caiu no ri
díe;ulo: em 188 1,  com Flaubert, Bouvard e Pécuchet, dois copistas, eram os 
detentores de um saber desde então inútil ; não obstante, outra visão: na Sal
pêtriere, a ciência reatava com a fábula - a histérica e o mago perpetuavam a 
aventura dos taumaturgos e das feiticeiras. 

Num outro romance, Joseph Balsamo1 3  Dumas descreveu as extraordi
nárias capacidades do poder hipnótico. O esquema era sempre o mesmo: um 
homem de origem modesta fora achincalhado na infância; graças a seus ta
lentos, vingou-se da sociedade que o oprimia, tornou-se nobre e fabricou 
verdadeiras maquinações em que se revelou seu poder de destruir ou fazer o 
bem. O romance inspirou-se num personagem célebre que, na época do 
mesmerismo, fora o tema principal da crônica, antes de ser perseguido por 
suas imposturas. Esse duplo do estudioso austríaco, ele próprio perseguido, 
adquiriu assim a aparência de um mito. Joseph Balsamo, ou melhor, Ca
gliostro, foi para o povo o que Mesmer fora para a nobreza; a lenda conta 
que era filho de uma feiticeira da Itália meridional, condenada à fogueira 
pelas autoridades após uma denúncia. Ele assistira a mãe em sua agonia e, 
graças à- arte que ela lhe transmitiu, decidiu vingá-la, tomando-se o artífice 
de altas intrigas na corte. Se o hipnotizador era filho de uma feiticeira, esta
va fechado o cfrculo: o taumaturgo tornou-se herdeiro de . um saber que a 
histérica lhe transmitira e que, por sua vez, ele podia ensinar a seus doentes, 
nem que fosse "fabricando" sintomas; o mago era o homem de ciência das 
massas; possuía o conhecimento dos doutos, embora o tivesse adquirido no 
contato com o povo e com as mulheres; era um mestre, mas seu poder não 
lhe vinha das universidades. Entre ele e a feiticeira, nenhum hiato, nenhuma 
descontinuidade vinha perturbar um elo baseado numa filiação naturai. O 
taumaturgo era mais do que um sábio ou um médico: era um deus; por suas 
manobras secretas, inspirava o povo em sua luta contra os déspotas. Joseph 
Balsamo utilizou seu poder sobre sujeitos que lhe fizeram conhecer o futuro, 
e depois procurou provocar uma revolução social, agindo ao mesmo tempo 
sobre as sociedades secretas, que estavam sob sua dependência, e sobre a 
realeza, cuja queda precipitou pela corrupção. 

Em Le Docteur Mystérieux, 1 4  postumamente publicado, Alexandre 
Dumas deixou uma espécie de testamento. Ele morreu em 5 de dezembro de 
1870, enquanto a Europa era dizimada pela guerra e a França achava-se às 
vésperas da Comuna. Os ideais do século das Luzes estavam em declínio, e 
Dumas contou o fim de uma utopia: o médico misterioso era um mago que 
cuidava da população de uma cidade de La Creuse. O- ano era 1785; alguns 
anos depois viriam as invasões e o triunfo de Valmy. Dumas sabia que os 
adeptos de Mesmer haviam desaparecido e sua mensagem trazia o desespero; 
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serviu-se do passado para evocar a época atual: o fim do mundo, onde o es
critor já não era a tocha dos destinos da nação, onde os taumaturgos se ha
viam transformado em humildes médicos do interior. 

Imaginemos a História: no momento em que desaparece o autor do 
Conde de Monte-Cristo, mestre Charcot vê caminharem pelos jardins da 
Salpêtriere histéricas vindas de todas as provfucias da França. Os canhões 
rugem. As barricadas estão parcialmente demolidas. O cientista reflete e ca
minha; seus ombros encurvados e seus cabelos esticados sob o gorro de pele 
contrastam com o ar majestoso de sua marcha alongada. Produz-se então a 
centelha: o mito do taumaturgo, que perecera com Dumas, renasce no corpo 
do sábio para servir aos ideais de uma nova medicina, mais adaptada ao 
grande movimento das ciências e que conserva as tradições dos pobres. 

II. A histeria revisada, Charcot desmembrado 

Em 1885, Freud poderia ter conhecido Guy de Maupassant e almoçado com 
ele numa casa de mulheres às margens do Mame. Os dois homens poderiam 
ter trocado idéias sobre a validade do magnetismo ou as causas genitais da 
histeria. O "casto" poderia ter aprendido com o "devasso" os segredos de 
uma neurastenia provocada pela abstinência. Ter-lhe-ia falado sobre Viena e 
sua música, da qual não gostava, sobre a arte barroca, sobre sua cidade natal 
na Morávia, sobre o humor, os sofrimentos e as resignações do povo judeu; 
o devasso ter-lhe-ia confiado seu desespero, seu desprezo pela República e 
sua admiração por Schopenhauer; tê-lo-ia instruído sobre o grande estilo de 
seu mestre Flaubert e lhe falaria do sexo, dos can1pos da Normandia e das 
friezas do vício . . · Esse encontro não teve lugar. No entanto, Maupassant 
acompanhava as apresentações de Charcot na Salpêtriere, embora não fre
qüentasse o salão do Boulevard Saint-Gennain. Léon Daudet era igualmente 
adepto do hospício e era recebido nas ceias de Charcot. Freud o conheceu, 
mas não conversou com ele. O jovem Sigrnund tinha menos de trinta anos. 
Estava em meio a complexas identificações paternas. Léon tinha apenas 
vinte anos: era um esteta fogoso e atormentado, que acabava de começar 
seus estudos de medicina. Ia às recepções do Boulevard Saint-Gennain em 
companhia do pai, Alphonse, escritor célebre e respeitado pela intelectuali
dade parisiense. Este apelidara o filho de "pequeno Tartarin". * 

* O apelido calcou-se no personagem central de três romances célebres de Alphonse Daudet: Les 
Aventures Prodigieuses de Tartarin de Tarascon ( 1872), Tanarin sur /es Alpes (1885) e Pon Taras
con (l890) (N. T.). 
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A propósito de um personagem de um romance de Alphonse Daudet, 
Le Nabab, Freud teve um sonho que relata sua própria posição de filho pe
rante Charcot. Essa obra, publicada em 1878, é uma espécie de retrato, que 
se pretende corrosivo, dos costumes do Segundo Império. Conta a história de 
um aventureiro astucioso e ingênuo, apelidado de Nababo por ter feito fortu
na na corte do bei de Túnis, em meio a enormes trapaças financeiras ; ele 
volta a Paris e cai presa de pessoas famintas, impostores e intrigantes. De
pois de ser celebrado, é arruinado e enganado pela mulher; uma noite, no 
teatro, morre de um ataque de apoplexia. 

Em Sobre a Psicopatologia da Vida Cotidiana, 15 Freud conta que, ao 
redigir o último capítulo de A Interpretação dos Sonhos, estava em sua casa 
de veraneio e não tinha nenhum livro a seu alcance. Assim, fez uma alusão a 
um personagem de um romance de A. Daudet, o "pobre guarda-livros" , a 
quem chamou o Sr. Jocelyn. Atribuiu-lhe um devaneio no qual este se atira
va à frente de um cavalo em disparada e salvava um alto personagem,' que 
então lhe assegurava as proteções de que ele tinha necessidade. Ao voltar 
das férias, Freud percebeu ter cometido um erro duplo: quanto a um nome e 
a um acontecimento; o guarda-livros não se chamava Jocelyn, e sim Joyeuse, 
que era a transcrição feminina, em francês, do nome de Freud (joie [ale
gria]). Por outro lado, o devaneio que lhe atribuíra estava ausente do roman
ce. Esse segundo erro forneceu a Freud a explicação do primeiro: ele queria 
esquecer que, quando estava em Paris e vagava tristemente pelas ruas, so
nhara ser introduzido no cfrculo de Charcot e obter sua proteção. Rechaçara 
da consciência a lembrança penosa ligada a sua repugnância por encontrar-se 
na situação de protegido; censurara a palavra Joyeuse (Freud-Joie substituí
do por Jocelyn) e atribufra ao guarda-livros do romance um devaneio que 
pertencia propriamente a ele, e que revelava a natureza contraditória de seu 
desejo inconsciente: ele desejava ser aluno de wn mestre a o  mesmo tempo 
que desprezava a condiçã,o de discípulo. 16 

Se a relação de ambivalência de Freud com Charcot forneceu-lhe um 
exemplo da maneira ambivalente como se estrutura a personalidade humana, 
a de Léon Daudet com o mestre da Salpêtriere ilustra o modo como essa am
bivalência pode dar origem a um verdadeiro delfrio: quando a figura do 
mestre é fantasisticamente desligada de seu lugar simbólico, torna-se lugar 
de uma dissociação em que o ódio se transmuda em amor, em que o panfleto 
enfurecido remete a uma hagiografia envergonhada de si mesma, em que o 
rosto perseguidor do tirano rejeitado testemunha a adoração que se dedica a 
um deus; tal foi a postura de Daudet perante Charcot: durante trinta anos, 
desde 1 893, ano da morte de Charcot, até 1923, ano do suicídio de seu filho 
Philippe, Daudet nunca deixaria de ser obcecado• pelo fantasma do homem 
da Salpêtriere. Enquanto Freud prosseguia seu itinerário em Viena, Léon 
Daudet acusou Charcot, mal este faleceu, de todas as "taras" que não ousa
va atribuir a seu pai, Alphonse, atacado de sífilis, cuja celebridade o fasci
nava tanto quanto o revoltava. 
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Depois de abandonar os estudos de medicina, Léon Daudet escreveu 
seus primeiros textos anti-semitas em La Libre Parole, de Drumont, e poste
riormente conheceu Maurras, converteu-se ao catolicismo e aderiu aos ideais 
monarquistas. Em meio a tudo isso, encontramos o fantasma de Charcot, o 
medo do contágio, a obsessão destes micróbios recém-descobertos, o pavor 
do sexo, da histeria e da doença mental ou venérea. Em 1922, no momento 
em que Léon Daudet evocava pela última vez a figura de Charcot, Philippe 
Daudet, seu filho, tornou-se anarquista; Philippe suicidou-se em 1923 e seu 
pai imaginou um complô; acusou a polícia e o governo, e em seguida foi in
criminado e condenado à prisão, de onde fugiu para a Bélgica. Antes de 
morrer, vinte anos depois, em 1942, muito afetado pela derrota, ele defende
ria Gide, confessaria um culto a Claudel, imporia o judeu Proust aos Gon
court, lançaria Bemanos e consagraria Céline . . .  Tal como a descoberta freu
diana, a obra literária de Daudet nasceu do encontro com Charcot e com o 
espetáculo da histeria ;  terminou no momento do Vel ' d'Hiv', quando a Fran
ça de Pétain foi "contaminada" pelo "vírus" nazista. 

Em 1894, um ano após a morte de Charcot, Daudet publicou Les Mor
ticoles, 1 7  onde se valeu de uma técnica literária empregada por Swíft em As 
Viagens de Gulliver. Após um erro de navegação, seu herói, Félix Canelon, 
vê-se forçado a aportar nas margens de um país imaginário chamaçlo Morti
colie. Seus habitantes são maníacos que conferiram aos médicos o poder ab
soluto de governá-los. Estes acham-se presentes por toda parte: na Academia, 
no Parlamento, na Dieta e no Tribunal de Justiça. Depois de uma quarentena 
rigorosa em alto-mar e de uma passagem pelo bairro dos portadores de tifo, 
Félix pode observar a vida levada nos hospitais da cidade. Eis como Daudet 
descreve o serviço do professor Foutange, personagem sinistro em quem re
conhecemos a figura de Charcot: ele é auxiliado por um interno de nome 
Tripard, que prega peças em seu chefe recrutando para ele moças sem vin
tém; mediante alguns trocados, elas concordam em simular crises de histeria 
e fingir que cedem à sugestão hipnótica. As aulas de Foutange são asseme
lhadas por Daudet a verdadeiros embustes, e o mestre é apresentado como 
um charlatão ignóbil, metido num casacão de borracha infecto e adepto de 
"teorias materialistas" ;  confere nomes barrocos às doenças e atribui sua 
etiologia ao álcool, à sífilis e às degenerações nervosas; seu inimigo jurado, 
em quem reconhecemos Bernheim, chama-se Boustinbras; é igualmente de
signado como um escroque. Usa barbicha e um topete que lhe confere o ar 
de um menino cheio de caprichos. Tem, em relação a Foutange, a grande 
desvantagem de ser judeu e estrangeiro; fala francês com um forte sotaque 
alemão: "Reconheço nele", escreve Daudet, aliás Canelou, "um desses ju
deuzinhos que infestam o país dos morticoleses. " 1 8  Boustinbras pronuncia 
"temanta" em lugar de "demanda" e "palafra" em vez de "palavra". É, 
evidentemente, ainda mais ridículo do que seu colega. 

Depois de descrever uma fantochada em que os dois "mestres" se al
tercam pelas costas de simuladoras zombeteiras, Daudet toma o partido do 
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"povo", espoliado pelo poder médico, e atribui a Charcot frases efetiva
mente destinadas a parodiar o universo romanesco de Zola, cujo estilo Dau
det detestava e que se tomaria seu ininúgo figadal ao longo de todo o caso 
Dreyfus: "Hereditariedade, hereditariedade, hereditariedade", grita Fou
tange, dirigindo-se a uma menina atacada da dança de São Guido; seu tio 
morrera de congestão cerebral; a avó era incestuosa. "Não é, ela não vivia 
com o pai? Em seus pardieiros, senhores, eles se acasalam como cães. O in
cesto é a regra; eles concebem na devassidão, depois de diversas garrafas de 
álcool ."1 9  

O interesse desse livro, cuja falta de mérito literário é evidente, reside 
em seu "estilo", que faria escola. Encontramos em Les Morticoles, em esta
uo nascente, a ênfase, a redundância, a retórica cumulativa e o balanço da 
fala alexandrina, que iriam caracterizar, durante todo o século seguinte, o 
palavreado sensacionalista dos panfletos anti-semitas. Este iria difundir-se, 
tal como o micróbio que denunciava, na imprensa francesa de extrema direi
ta, nos livros de Céline posteriores a 1936 e no conjunto dos jornais colabo
racionistas até 1945. Esse estilo retirava suas palavras, imagens e temas do 
discurso médico do século XIX, cujos ideais progressistas invertia e cujo 
verbo inovador parodiava. De Pasteur retirou os agentes provocadores, os 
vírus, o contágio e a decomposição, para fazer deles espiões, conspiradores e 
agentes do estrangeiro; de Claude Bernard e dos anatomopatologistas extor
quiu a morbidez, as entranhas, os cadáveres e a cloaca, transformando-os 
num ufanismo guerreiro ou em imprecações patrióticas; de Darwin, enfim, 
roubou a idéia de descendência, a hereditariedade, a besta imunda, o culto 
da antiga horda e, acima de tudo, uma sacrossanta afirmação da desigualdade 
originária entre os homens, que viria reforçar, de estandarte em punho, todos 
os sermões racistas em que se reuniam o temor do sexo, o ódio à loucura, o 
horror ao pedernsta e o pavor do negro ou do bárbaro. Que essa nova manei
ra de praticar a língua nacional se tenha afirmado, no alvorecer deste século, 
num romance que se valia ao mesmo tempo de Rabelais e das aulas da Sal� 
pêtriere, não há de nos surpreender; no próprio nome de Foutange inscre
vem-se os estigmas históricos do encontro de 1885: Foutange , aquele que 
fode [fout], introduz sua foda na matriz das mulheres e com isso adoece; 
contanúnado, ele próprio contamina; é também aquele de quem se "goza" 
[se foutre], de quem se faz troça, já que o mestre foi "enrolado" por uma 
prostituta simuladora que o levou a crer que ele a governava, ao passo que 
ela fora "paga" para desempenhar esse papel por um Tripard, um aluno de 
medicina adepto dos bordéis, nascido das "tripas" de uma mãe alcoviteira. O 
Anjo [ange] é o guerreiro de Deus, desprovido de sexo, mensageiro anun
ciador do núlagre da Imaculada Conceição, um ser crédulo, casto e despro
vido de razão; é o sábio mumificado ou escarnecido, idealizado ou nústifica
do. Ao lado do mestre "fodido" ou ridicularizado encontra-se Boustinbras, 
aliás Bemheim, o alsaciano transformado em alemão após a derrota de 1870. 
Seu nome lembra o de Fortinbras, o jovem príncipe norueguês que, na peça 
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de Shakespeare, governaria o reino da Dinamarca depois da morte de Ham
let. Curiosa maneira, por parte de Daudet, de evocar, sob os traços de um 
sábio judeu amaldiçoado, a lembrança de um prfucipe nórdico encarregado 
de restabelecer a ordem num reino devastado pela tragédia do incesto. Bous
tinbras opõe-se a Foutange: há um risco de que o bárbaro invada o território, 
se não livrannos a França de seus falsos sábios materialistas, que fazem da 
farru1ia um lugar de devassidão. F!]rtinbras respeita os despojos de Hamlet; 
faz-lhe um funeral esplêndido; homem de ação e guerreiro, ele é uma espécie 
de "irmão gêmeo" do príncipe neurastênico; Foutange e Boustinbras são 
dois finórios ridículos, dois irmãos inimigos, dois impostores. Charcot foi, 
para Daudet, o que era a figura do pai assassinado para Hamlet: uma assom
bração que vagava pelos pátios da Salpêtriere, um incitador ao crime, um ti
rano de pedra, um juiz odiado e admirado, uma consciência pesada, uma fala 
cavernosa feita de remorsos, vingança e recordações. 

O herói dessa viagem por terras morticolesas acha-se no centro de um 
romance familiar que se assemelha às três figuras da dinastia dos Daudet; 
Félix e Canelon, esses dois termos formam uma condensação de três preno
mes: Alphonse, Léon e Philippe. Na origem, um pai sifilítico; no centro, um 
filho obcecado pelo demônio do sexo; e no final, por antecipação, um futuro 
suicida, cujo ato o pai retiraria ao acusar de assassinato o Estado- republica
no. A Morticolie é um reino burlesco, diretamente saído do Picrochole de 
Rabelais. Este último personagem era um vizinho belicoso de Grandgousier, 
pai do famoso Gargantua, contra quem ele guerreara depois de uma querela 
ocorrida entre dois clãs rivais de vendedores de tortas. Sabemos que, para 
escrever o relato da guerra picrocholina, Rabelais inspirou-se num processo 
que se desenrolara, em sua juventude, entre seu pai e um rival deste, de nome 
Gaucher, a propósito da circulação de barcos no Loire. Grandgousier, o pai, 
Gargantua, o filho gigante, e Pantagruel, o neto: esse outro romance familiar 
não deixa de estar ligado à gênese do romance de Daudet, aliás o "pequeno 
Tartarin" que sonhava produzir uma escrita "à francesa", capaz de reatar 
com a tradição da prosa rabelaisiana. 

Sob os traços de Rosalie, a simuladora do subúrbio, amiga de Tripard, 
reconhecemos a "prima-dona" da Salpêtriere, Blanche ou Marie Wittmann. 
No célebre quadro de Brouillet, Uma Lição Clínica na Salpêtriere, vemos 
Charcot apresentar um caso de grande histeria a uma platéia composta de 
médicos famosos ou escritores de renome. Atrás dele, Babinski, o favorito, 
com sua barba e bigode. Ele está segurando uma mulher desmaiada, prestes a 
cair numa maca, que usa uma longa saia escura. Ela tem os olhos revirados e 
o punho esquerdo retorcido para trás. Seu corpete branco, sob o qual adivi
nhamos um espartilho afrouxado, deixa entrever seios carnudos. Talvez se 
chame Blanche, aliás Rosalie. Era muito jovem quando de sua chegada à 
Salpêtriere, e Charcot a admirava. Foi apelidada de rainha das histéricas e se 
prestava à demonstração dos três estágios da hipnose. Autoritária, caprichosa 
e desagradável, desprezava as outras pensionistas. Após sua gloriosa carrei-
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rn, ingressou no hospício municipal, onde foi examinada por Jules Janet, ir
mão de Pierre, que descobriu que ela não era a Blanche que se supunha e 
procurou desmascarar sua personalidade de simuladora. 

Surgiu então da primeira uma nova mulher, à qual Janet tentou dar o 
nome de Louise, e depois, de Blanche II. Nesse novo estado, ela recuperou 
sua sensibilidade, seu sentido muscular, sua acuidade visual e sua audição. 
Já não tinha alucinações e o médico constatou que os famosos pontos histe
rogênicos haviam desaparecido. Na verdade, disse ele, a segunda B lanche 
era uma pessoa "normal",  não histérica. Frederick Myers, que por sba vez a 
observou, afinnou que ela estivera consciente de seu papel de diva e que o 
desempenhara ainda mais ardentemente na medida em que contemplava, fu
riosa e muda, as crises extáticas de seu próprio personagem. Dizia-se também 
que, no hospício municipal, ela se descobriu curada da histeria da Salpêtrie
re. O tratamento de Janet pareceu ser-lhe mais conveniente que o de C,har
cot, pois, sem dúvida, Rosalie era uma atriz, e o flagelo de sua alma era uma 
doença "falsa" .  Essa "cura", entretanto, tenninou em tragédia. Blanche vol
tou à Salpêtriere corno técnica, afeita ao laboratório de fotografia. Quando se 
criou o serviço de radiologia, foi empregada no manejo dos aparelhos. 

Novamente exaltada e soberana, renegou seu passado e se irritava ante 
sua evocação. Em pouco tempo, "pegou" o câncer dos radiologistas e a 
história oficial conta que morreu num calvário atroz, sem nunca apresentar 
sintomas histéricos. Após múltiplas cirurgias, foi consagrada como mártir da 
ciência. Ao final da aventura, nada mais restou do corpo de Rosalie, a rainha 
da simulação, segundo Daudet. 2º 

Querida Rosalie, você é um personagem magnífico, e todos os historia
dores da psicanálise deveriam glorificar seu nome ! Blanche, duas vezes 
Blanche, você é a mulher sufocada sob uma máscara mortuária, e leva nos 
sinais de seu patronúnico a lembrança de um homem. Será ele o rosto imber
be de Charcot, assim em redundânci a  com sua lenda, ou o vestígio secreto de 
uma infância? Talvez você se chamasse Marie, Genevieve, Joséphine, Ma
deleine, Marguerite, Emma ou Augustine. Era roupeira, sem dúvida, filha de 
alcoólatra ou amante de algum operário anônimo por quem desafiava o olhar 
dos sábios. Seu pai vinha da Suíça ou de outro lugar, sua mãe era louca ou 
miserável, sua irmã chamava-se Blanche ou Charlotte e você, como Charcot, 
foi acusada de inventar seus sintomas. Disseram que seu mestre era um 
charlatão, senil, dissoluto ou ingênuo, e disseram que você era cúmplice de 
suas vilanias. Ainda hoje ousam pretender que o homem da Salpêtriere "in
, entou" a histeria manipulando você. O tribunal das ciências julgou-a simu
ladora ou dividida, e você resgatou seu suposto crime através da submissão à 
lei implacável dele. Seu corpo, cem vezes desmembrado, assemelha-se à 
histeria incessantemente revisada, e sob sua saia oculta-se a figura de um 
grande homem, ele próprio maldito. Entre Charcot e Freud, sua doença pa
vorosa testemunhou a violência de uma descoberta em que a carne mutilada 
acompanhou a aventura dos heróis deste mundo . 
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Em L'Entre-Deux-Guerres, livro de memonas publicado em 1915 e 
que evocava os meios literários, políticos, artísticos e médicos dos anos 
1880-1905, Léon Daudet foi novamente obcecado pelo fantasma de Charcot; 
dessa vez, o tom do relato e seu estilo modificaram-se por completo; ao re
trato grotesco dos Morticoles opôs-se o retrato valoroso de 1915, como se a 
pátina do tempo houvesse permitido fazer do bufão um herói lendário. A 
morte de Charcot retomou sob a pluma de Daudet; ele contou como foi in
formado dela e situou essa aventura no quadro dos fenômenos telepáticos. 
Na véspera de 15 de agosto de 1893, ele tivera uma visão do mestre agoni
zante, num quarto de hotel de Uriage onde fazia uma estação de águas: "O 
grande homem", escreveu, "cuja máscara imperiosa obcecara minha juven
tude, tinha acabado de morrer, e meu pensamento, através do espaço, tornara 
consciência dessa morte [ ... ]. Escrevi a meu pai em Champrosoy, contan
do-lhe o que acontecera." No dia seguinte, Daudet soube da morte de Char
cot por um telegrama do redator do jornal Le Temps, que lhe solicitou uma 
página de recordações sobre o grande médico; Léon respondeu pela negati
va: "O drama que abalara a hospitaleira e gloriosa residência",  escreveu, 
"me havia aterrorizado. O mestre da Salpêtriere tiranizara por vinte anos a 
faculdade de medicina. Nem por isso deixava de ser uma das mais notáveis 
inteligências de que se orgulhava a medicina francesa. Filósofo nulo, tera
peuta medíocre, observador visionário, clínico genial, assumirá no futuro, 
tenho certeza, quando houverem desaparecido os rancores acumulados por 
suas preconcepções freqüentemente injustas, um belo lugar abaixo de Claude 
Bernard [ ... ]. "21 

Léon Daudet mostrava-se obcecado com a "assunção" de Charcot. 
Imerso na crença da existência da telepatia, estava convencido, sem que o 
soubesse, da onipotência da hipnose, e se sentia perseguido por urna assom--. 
bração. O episódio da estação de águas de Uriage exprimiu seu desejo de 
morte em relação ao mestre, cuja figura onipotente lhe causava medo. Na 
noite da "visão", ele se precipitou para a mesa e redigiu para o pai o relato 
de seu sonho desperto. Nessa época, Alphonse estava doente e paralisado 
pelos reumatismos. O filho assim lhe anunciou, por antecipação, de que ma
neira desejava vê-lo morrer. Tal como publicou Les Morticoles logo depois 
da morte de Charcot, narrou a lembrança de Uriage muitos anos após o fale
cimento do pai. 

Em Daudet, a crença nos fantasmas e nos magos afirmou-se na denega
ção da validade das teses de Charcot sobre a histeria, que ele reduziu a uma 
simulação. Foi acompanhada por uma glorificação cada vez maior da figura 
de um mestre esprenúdo em sua máscara mortuária. Do lado da realidade, o 
escritor pôde então encontrar o rosto paterno apropriado para seus projetos 
de purificador da nação: o de Charles Maurras; este era um ano mais moço 
do que ele, mas sua identificação com os valores "hereditários" da monar 
quia o colocava, aos olhos de Daudet, na posição de soberano; Maurras, o 
"déspota esclarecido" , adepto do positivismo de Comte, exorcizou os fan-
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tasmas de Daudet ao apregoar a razão cartesiana contra a metafísica "boche" 
representada por Nietzsche, outro sifilítico cuja influência perniciosa era te
mida pelo "pequeno Tartarin"; foi nesse pai substituto que ele encontrou 
apoio: "Nesse braço forte, e o único capaz de sustentar a Europa decaden
te",  escreveu ele, "apoiei-me no domingo, 25 de novembro de 1 923, data 
fatal, diante do corpo estendido de meu filhinho Philippe, covardemente as
sassinado pela polícia aos quatorze anos e meio de idade."  E mais: "Quan
do, em 1895, ou seja, dois anos antes do Caso [Dreyfus], pronunciavam 
diante de mim a palavra monarquista, eu via de imediato um senhor idoso de 
sobrecasaca, de colarinho alto e com duas riscas, uma no cabelo e outra na 
barba, e que tinha horror às 'novidades'. Foram necessários os artigos e li
vros de Maurras e o convívio com Vaugeois para transtornar sobre isso mi
nhas opiniões e, corno em tantos outros, converter meu nacionalismo em mo
narquismo. ' '22 

Léon Daudet fez pela terceira vez o retrato de Charcot, em 1922, num 
livro intitulado Les CEuvres dans les Hommes.23 

Dessa vez, não se tratou· de caricaturar o grande homem, como em Les 
Morticoles, nem de ceder aos encantos da telepatia, como em 1914. Em 
1923, Daudet entregou-se a uma verdadeira reflexão sobre o mestre, sobre 
sua época e o sentido de sua obra. O "estilo" desse retrato foi beber mais em 
Sainte-Beuve e na língua clássica do que no panfleto anti-semita, salvo pela 
descrição dos defeitos físicos dos personagens. Daudet registrou a dispersão 
da escola da Salpêtriere e o apagamento dos trabalhos de Claude Bernard. 
Depois de considerar a aparência do "ditador", fez o recenseamento de seus 
alunos: Gilles de Ia Tourette e Brissaud, em cujos traços podemos reconhe
cer o chamado Tripard, foram retratados, um como louco sifilítico de aspecto 
piloso e enrugado, e o outro como um gracejador célebre por suas "mistifi
cações de sala de plantão"*. Pierre Marie foi celebrado como um funcioná
rio submisso e pontual, que não tinha coragem de estragar as teorias mate
rialistas de seu mestre, e Babinski, enfim, foi alvo de um elogio apaixonado: 
"Babinski, de quem mais tarde fui interno provisório por algumas semanas, 
já afirmava a preeminência intelectual que fez dele o primeiro de nossos neu
rologistas. Mantinha-se maravilhosamente alheio às intrigas e conspirações 
da faculdade. Seu porte elevado, sua figura franca, seu olhar rápido, sua voz 
forte e seu riso claro tornavam-no simpático a todos. Charcot tinha, visivel
mente, uma predileção por ele, e, longe de sufocar essa originalidade já po
derosa, incentivava-a. "24 

Daudet estigmatizou o ateísmo de Charcot e assinalou a falta de ironia 
de sua obra. Pasteur, cuja doutrina já fizera a volta ao mundo em 1923, foi 
reconhecido como um gênio, menos em decorrência de seus trabalhos do que 
de sua fé: "Hoje em dia, contudo", escreveu Daudet, "parece que o inter-

• Ver nota da tradutora à pág. 4 1 .  
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vencionismo de  Pasteur, mesmo hipotético, prevaleceu sobre o contemplati
vismo um pouco budista demais de Charcot. É que Pasteur acreditava em 
milagres pois tinha fé, enquanto Charcot considerava o milagre um absurdo e 
uma impossibilidade. "25 Ao longo de todo o texto, Daudet prendeu-se ao ce
sarismo e à presunção dos grandes chefes da instituição hospitalar, porém o 
mais interessante é seu posicionamento contra o caráter de doença nervosa 
atribuído à histeria. Explicou que os trabalhos de Charcot haviam chegado a 
um impasse quando este quis sepárar os distúrbios orgânicos dos distúrbios 
funcionais: "Distúrbio orgânico, distúrbio funcional. . .  muito interessante; 
mas será que o distúrbio funcional não constituiria, por acaso, um distúrbio 
orgânico que houvesse escapado à vigilância ou aos meios laboratoriais do 
observador? Essa é uma grande questão, e que continua em suspenso a pro
pósito de trinta anos de pesquisas e constatações médicas. No momento em 
que escrevo, ainda não foi resolvida, e observo que os médicos jovens vêm 
fugindo dela; era quase a mesma coisa em 1885."26 Daudet atribuiu os "er
ros" de Charcot ao fato de que a geração médica do fim do século XIX esta
va deslumbrada com os prim6rdios do laboratório, e de que as afecções ner 
vosas, especialidade da Salpêtriere, procuravam escapar das causas bacilares 
que o gênio de Pasteur tinha re'veiado. Segundo ele, Charcot não tentava 
realmente tratar as lesões rebeldes, pois ainda acreditava numa fatalidade da 
natureza: "Porque repelia", escreveu Daudet, "a idéia da consciência dinâ
mica e da vontade livre, capaz de agir sobre os tecidos em certas condições e 
de fazer com que as escleroses, associadas a certas substâncias, se desman
chassem; porque estava alicerçado na opinião, a meu ver extremamente falsa, 
de que não há 'saltos', nem transposições, nem reviravoltas bruscas, nem 
falhas, nem reparações súbitas na natureza; porque combatia a possibilidade 
do milagre, da oração e da intervenção divina. "27 

O interesse desse incóvel retrato de Charcot é evidente. Comparado ao 
dos MorticolRs ou ao da recordação de Uriage, ele testemunha o destino da 
descoberta de Charcot na história da tradição médica francesa: 1894, 1914 e 
1922 - três datas que coincidem com os trinta anos em que a obra freudiana 
começou lentamente a se introduzir no solo pátrio. Durante esse peóodo, os 
trabalhos de Charcot foram desmantelados e Daudet seguiu a corrente domi
nante. Em outras palavras, à medida que a obra do mestre foi sendo despe
daçada, glorificou-se sua imagem, como se fosse preciso, para exorcizar a 
verdade de uma descoberta, aureolar seu autor de um prestígio fabuloso. 

Através do nascimento de um "estilo anti-semita", e depois, favore
cendo um "retrato psicológico", os três textos de Daudet dão conta do desa
parecimento progressivo do conceito de neurose histérica no discurso médico 
francês, e, em seguida, de sua substituição pela noção de doença mental e 
pela de simulação. Em 1922, enquanto a psicanálise caminhava para se tor
nar célebre, Daudet não citou o nome de Freud. Descreveu as noites de ter
ça-feira na mansão do Boulevard Saint-Germain, enumerou as personalida
des da época e falou em desconhecidos agora famosos, mas em momento ai-
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gwn foi perpassado pela menor dúvida quanto ao destino "vienense" do 
conceito de histeria; para Daudet, a Áustria ficava na China, e Paris, no 
centro do mundo. 

Ele não apenas se ateve a uma visão chauvinista da medicina, como 
também pôs de lado a obra de Claude Bernard, cujo elogio fizera em 191 4, 
ao passo que, inversamente, glorificou o nome de Pasteur, cuja seriedade pu
sera em dúvida trinta anos antes, quando ainda não se convertera ao catoli
cismo e ao monarquismo. 

Daudet surpreendeu-se com o fato de nenhum necrológio ser publica
do na imprensa francesa por ocasião da morte de Charcot: "Ou porque a 
atitude altaneira do mestre da Salpêtriere", escreveu, "indispôs contra ele 
seus colegas e os jornalistas (a quem tinha horror), ou porque sua personali
dade fulgurante e complexa escapou à observação bastante curta de seus 
contemporâneos. "28 De fato, a resposta a essa pergunta foi dada, à revelia do 
próprio Daudet, pela apologia que ele fez de Babinski em 1922. Não foi a 
atitude orgulhosa de Charcot que impediu seus contemporâneos de escreve
rem necrológios à altura de sua obra, e sim o despedaçamento desta por seu 
aluno predileto, Babinski, que se iniciara durante a vida do mestre. Assim, o 
silêncio da imprensa francesa na morte de Charcot respondeu a uma situação 
de fato. Daudet participara desse silêncio ao recusar um artigo a Adrien Hé
brard, diretor do Temps, e em 1894, em Les Morticales, enterrara à sua ma
neira o mestre da Salpêtriere. Em 1922, no momento em que a obra de Char
cot era esquecida, Daudet tirou o corpo fora com uma pirueta: "Assim", es
creveu, "por pouco o mais importante jornal da República não acolheu a 
prosa de um jovem escritor que, mais tarde, deveria escandalizar o meio re
publicano, onde fora criado, com seu monarquismo e seu clericalismo. Desde 
então, tive com muita freqüência a oportunidade de recordar ao encantador e 
espirituoso Adrien Hébrard o perigo de que essa douta folha escapou na
quela ocasião, e rimos disso juntos."29 Notemos, de passagem, que a figura 
de Charcot é assemelhada por Léon à de seu pai, Alphónse, devido às opi
niões republicanas de ambos. 

A posição de Joseph Babinski no processo histórico que levaria à dis
solução do conceito de histeria é complexa. Perpassa o debate que opôs 
Charcot a Bemheim sobre a questão da sugestão;  alia-se à problemática da 
simulação; está na encruzilhada de urna diferenciação entre a psiquiatria e a 
neurologia, a propósito de uma nova definição do fato mental; e, por fim, 
situa-se no terreno da descoberta freudiana, numa relação que oscila entre a 
analogia ou a promiscuidade, de um lado, e a estranheza ou hostilidade, do 
outro. O reinado de Babinski e de suas concepções neurológicas reatualizou 
"negativamente",  a partir de 1893 e até 1925, o acontecimento de 1885, 
dando assim uma orientação específica à introdução do freudismo na França. 

Esse médico francês, nascido em Paris em 1857, filho de pais imigran
tes poloneses, era um ano mais moço do que Freud. Após os estudos secun
dários na escola polonesa de Batignol!es, fez o internato no hospital munici-
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pai e foi posteriormente chefe de. clínica na Salpêtriere, em 1884. Em 1885, 
defendeu sua tese sobre a esclerose em placas e, depois de 1890, no hospital 
Pitié, tomou-se o grande patrono de uma nova neurologia, que herdou a tra
dição das localizações cerebrais e desembocou na criação da neurocirurgia. 
Em 1911 ,  o professor Lecene operou um tumor menfugeo cuja sede lhe fora 
designada por Babinski, que tivera êxito em localizar as lesões e precisar 
suas sedes. 

Em 190 1, oito anos após a morte de Charcot, seu aluno favorito pres
tou-lhe uma "esplêndida homenagem", revisando sua definição do conceito 
de histeria: "A histeria é um estado psíquico", escreveu ele, "que torna o su
jeito que nele se encontra capaz de se auto-sugestionar. Manifesta-se princi
palmente por distúrbios primários e, acessoriamente, por distúrbios secundá
rios. O que caracteriza os distúrbios primários é a possibilidade de reprodu
zi-los por sugestão, com rigorosa exatidão em alguns sujeitos, e de fazê-los 
desaparecer sob a influência exclusiva da persuasão. O que caracteriza os 
distúrbios secundários é estarem subordinados exatamente aos distúrbios 
primários. Poder-se-ia dar a esses distúrbios o nome de pitiáticos. As pala
vras gregas peithos e iatos significam, respectivamente, 'persuasão' e 'curá
vel' ; o neologismo 'pitiático' bem poderia designar o estado psíquico que se 
manifesta por distúrbios curáveis através da persuasão, e substjtuiria com 
vantagem a palavra histeria. O adjetivo 'pitiático' substituiria 'histérico'. "3º 

Como é freqüente ocorrer, uma batalha teórica tem por pivô a substi
tuição de um termo por outro: "O pitiatismo em lugar da histeria." De fato, 
essa substituição renovou o debate sobre a simulação e a sugestão. Babinski 
pareceu tomar o partido de Bernheim contra o da Salpêtriere, mas procurou, 
antes de mais nada, instaurar uma neurologia autêntica, que se fundamentas
se, através da compreensão dos reflexos, na identificação e localização dos 
sinais orgânicos. Com efeito, somente uma semiologia rigorosa poderia dar à 
nova "ciência dos nervos" a consistência teórica que lhe faltava, tal como a 
anatomia patológica, um século antes, dera forma à nova clínica dos corpos 
adoecidos. Babinski rearranjou a clínica neurológica de Charcot, dotando-a 
de uma semiologia específica que seu mestre havia contornado, pois estava 
procurando obscuramente, e sem chegar a consegui-lo, fazer da histeria uma 
doença mental, nervosa, funcional e desprovida de traços lesionais. Para isso 
convocara o hipnotismo e a sugestão e provocara o cjebate com a Escola de 
Nancy. Assim, o próprio Charcot esteve na origem da dissolução de sua 
concepção pessoal da histeria; ele soube estabeleer o vínculo entre a neurose 
e a histeria, mas, excessivamente apegado à hereditariedade, não arrancou 
essa nova doença de sua base orgânica e renunciou à etiologia sexual sem se 
desfazer, particularmente, das causas genitais. Ora, Babinski teorizou os im
passes e as contradições de Charcot:  de fato, a palavra "pitiatismo" liquida
va o imaginário sexual carreado pelo termo histeria e fazia passar para o lado 
do psiquiátrico uma afecção até então ancorada no orgânico. Babinski só 
pôde construir uma semiologia do sistema nervoso ao preço de romper com a 
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doutrina de seu mestre e de dissolver o vocábulo que a celebrizara. Daí sua 
aparente afmnação da supremacia das teses da Escola de Nancy sobre as da 
Salpêtriere. Na realidade, sob o nome de "pitiatismo", a histeria ficou redu
zida a uma "simulação" provocada no doente pela sugestão inconsciente do 
médico. A neurologia babinskiana veio à luz, menos afastando a histeria do 
que repelindo-a do campo � medicina para o lado dos curandeiros. Charcot 
surgiu, desse modo, como o clínico genial de uma doutrina cujo objeto se 
desvanecera. Se a histeria era produzida pela sugestão, bastava afastá-Ia co
mo tal para trazer uma solução para o problema das doenças do sistema ner
voso. Nesse ponto, porém, a nova neurologia, dotada de uma semiologia 
adequada, recaiu na questão não-resolvida da identidade da doença histérica. 
O cadáver encerrado no armário ressurgiu a partir do momento em que se 
colocou o problema da interpretação dos estigmas histéricos e do papel das 
"emoções".  

Babinski afirmou, simultaneamente, que as emoções verdadeiras · não 
desempenhavam nenhum papel na patogênese da histeria, e que o neurolo
gista não conseguia distinguir os "verdadeiros simuladores" dos "doentes 
sinceros": "Da observação de numerosíssimos histéricos que acompanhei",  
escreveu ele, "resultou para mim a convicção, que é também a de todos os 
neurologistas, de que muitos desses sujeitos são sinceros e não podem ser 
considerados simuladores, mas devo confessar que essa idéia se baseia em 
argumentos de ordem moral e não pode ser demonstrada com o rigor científi
co que devemos trazer para o estudo das afecções orgânicas. Um simulador 
hábil e educado numa boa escola poderia chegar a reproduzir com precisão 
todos os acidentes histéricos, o que constitui uma fonte de dificuldade, por 
assim dizer, insuperável nas perícias médico-legais relativas aos casos de 
histerotraumatismo. ' ,3 1  

Como é freqüente na história da medicina, foram os campos de batalha 
que decidiram diretamente o assunto: assim, o terror inspirado nos soldados 
pelas imensas fossas de cadáveres do Leste reatualizou o debate sobre a his
teria e, antes de 1914, o pitiatismo já substituíra esta última. Por uma espécie 
de adesão coletiva, numerosos distúrbios psíquicos ou orgânicos foram in
discriminadamente considerados como simulações pitiáticas, muito embora 
não desaparecessem mediante a sugestão. Entretanto, sobrevinda a guerra, 
convocou-se a neurologia para distinguir os simuladores dos "verdadeiros" 
doentes. Babinski empenhou-se nisso, sem poder resolver o problema, e teve 
participação ativa nas decisões médico-militares relativas às reformas e 
atestados de invalidez. Que eram, então, esses "falsos doentes" ou "simula
dores verdadeiros" enviados ao front por Babinski? Eram "neuróticos ver
dadeiros" cujos sintomas não entravam, justificadamente, no quadro da se
miologia. 

Desde 1890, Babinski vinha sistematizando o estudo dos sinais refle
xos, tendinosos, cutâneos e pupilares que permitiriam distinguir as neuroses, 
ou doenças nervosas sem traços neurológicos, das doenças do sistema nervo-
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so, que se manifestam por sintomas ou "sinais" neurológicos precisos. Em 
1896, descobriu o sinal que passou a levar seu nome e no qual a inversão do 
reflexo cutâneo plantar, relacionada com uma perturbação do feixe pirami
dal, traduz-se pela extensão do grande artelho. Em outras palavras, quando 
Babinski fazia cócegas na planta dos pés de um bom neurótico, esta se con
traía e seus artelhos se dobravam. Caso esse mesmo neurótico estivesse afe
tado por uma lesão do feixe piramidal, as cócegas provocariam uma extensão 
de seu grande artelho. Em 1903, ele complementou esse sinal com o do le
que: mediante as mesmas cócegas, os dedos do pé podem assumir a forma 
desse belo objeto usado pelas damas. A este ele acrescentaria o sinal mus
culocutâneo, o reflexo de Aquiles, o reflexo paradoxal do cotovelo, etc., e 
em seguida aperfeiçoaria testes complicados para revelar as lesões do cere
belo e do aparelho vestibular. Fez a primeira observação da síndrome adipo
so-genital e a descrição de uma síndrome detectada em certos casos de les.ões 
bulbares unilaterais. Estudou igualmente os distúrbios pupilares ligados às 
crises gástricas e aos aneurismas da aorta, assim como a abolição dos refle
xos pupilares na sífilis e a atrofia dos nervos óticos na tabes: quando Ba
binski examinava a pupila de um bom neurótico diante da luz elétrica, esta 
se contraía; ao contrário, quando o paciente estava afetado por uma lesão 
neurológica de origem sifilítica, sua pupila permanecia inalterada. 

Assim, parece realmente que, para delimitar com precisão o domínio da 
neurologia lesionai, Babinski foi obrigado a dinamitar os ensinamentos de 
Charcot, amputando-os de suas pesquisas sobre a histeria. Levou às cortes 
marciais e aos psiquiatras um convidado especial: o doente "nervoso" em 
todos os seus estados. Foi por essa razão, e não por defender as "verdadei
ras" concepções de Charcot, que, em 1908, a tese do pitiatismo foi longa
mente discutida e atacada na França pelos grandes nomes da psiquiatria: 
Raymond, Janet, Binet, Claude, Pitres e Déjerine, cada um à sua maneira, 
afirmaram, contrariando Babinski, que os acidentes histéricos eram indepen
dentes da sugestão e que a emoção desempenhava um papel importante na 
gênese desses fenômenos. Opondo-se a Babinsk:i dessa maneira, o discuiso 
psiquiátrico ou psicológico contribuiu para um segundo desmantelamento da 
obra de Charcot; reapropriou-se da histeria, abandonada pela nova neurolo
gia, e pôde ao mesmo tempo valer-se da gloriosa herança do mestre da Sal
pêtriêre. 

"Babinski", escreveu Michel Foucault, "impondo de fora à sua doente a 
influência da sugestão, levava-a ao ponto de alienação em que, desmorona
da, sem voz e sem movimento, ela ficava pronta para acolher a eficácia da 
palavra milagrosa: 'Levanta-te e anda ! '  E o médico encontrava o sin_al da si
mulação no sucesso de sua paráfrase evangélica, já que a enferma, cumprin
do a ordem ironicamente profética, realmente se levantava e realmente anda
va. "32 Foi contra essa "magia" babínskiana que a psiquiatria reabilitou o 
nome de Charcot, em detrimento da etiologia sexual. 

Na época em que Charcot observava as histéricas no pátio da Salpêtrie-
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re, o pai de Joseph Babinski não hesitou em agradecer à França, sua terra do 
exílio, colocando suas habilitações de engenheiro à disposição do Governo 
de Defesa Nacional. Assim ensinou a seu filho o amor pela nova pátria cató
lica. Mais tarde, este serviria à nação em perigo, frente à Alemanha, identifi
cando os simuladores. Assim, portanto, tanto na revisão "neurológica" e

i
a 

histeria (pitiatismo) como na do discurso psiquiátrico, desapareceu do saber 
médico francês uma palavra carregada de sexo, que Freud iria retomar sem 
substrato biológico. Essa dupla revisão marcou o ponto de origem do "anti
pansexualismo" dos introdutores da psicanãlise na França. 

Assim, não surpreende que o único necrológio a ser publicado em 
1�93 sobre o ensino de Charcot tenha surgido em Viena, em língua alemã, 
escrito por um médico chamado Sigmund Freud. Esse artigo pode ser coteja
do com os de Babi.nski sobre o pitiatismo e, posterionnente, com os de Janet 
e Bi.net sobre o ensino da Salpêtriere. 

Freud escreveu que a jovem ciência neurológica acabara de perder seu 
mais ilustre promotor e fez do homem um retrato que contrasta singularmente 
com a figura ditatorial imposta por Daudet. O Charcot de Freud é um visual, 
uma espécie de artista obcecado com o demônio da observação. É compara
do a Cuvier e Adão: "[Este último]", escreveu Freud, "deve ter experimen
tado no mais alto grau o gozo intelectual experimentado por Charcot, quan
do Deus lhe apresentou os seres vivos do paraíso para que ele os nomeasse e 
os separàsse uns dos outros." 

Após uma rememoração histórica dos princípios da neuropatologia e 
uma descrição das qualidades pedagógicas do mestre, Freud sublinha que 
este se voltou para a histeria no momento em que ela sofria de grande des
crédito: "A um observador sem nenhuma prevenção", escreveu, "se oferece
ria o seguinte ponto de partida: quando encontro um ser humano num estado 
que comporta todos os sinais de um afeto doloroso, choroso, enfurecedor e 
gritante, não estou longe de concluir que é preciso supor nesse ser um pro
cesso psíquico do qual esses fenômenos físicos constituem à expressão apro
priada. Um sujeito sadio estaria em condições de comunicar a impressão que 
o atormentava; o histérico responderia não saber; e Jogo se colocaria o pro
blema de descobrir como é que o histérico sofre de um afeto atmnando nada 
saber sobre o que o provocou. [ . . .  ] Que não se objete que a teoria de uma 
Spaltung [clivagem, divisão] da consciência, como solução para o enigma 
colocado pela histeria, é remota demais para poder impor-se ao observador 
desprevenido e sem preconceitos de escola. De fato, a Idade Média escolheu 
justamente essa solução ao declarar que a possessão demoníaca estava na 
origem dos fenômenos histéricos. Seria apenas uma questão de substituir a 
terminologia religiosa daquela época sombria e supersticiosa pela terminolo
gia científica contemporânea.' '33 

Freud explicou então que Charcot não tomara esse caminho porque 
sua nosologia continuava subordinada a uma concepção hereditarista da 
doença nervosa: "[Segundo Charcot], a hereditariedade deveria ser conside-
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rada como a causa única; a histeria, por conseguinte, seria uma forma de de
generação, um membro da 'familie névropathique' [em francês no texto: 
'fárm1ia neuropática'] ;  todos os outros fatores etiológicos desempenhariam o 
papel de causas ocasionais, 'ci agents provocateurs' [em francês no texto: 'de 
agentes provocadores']. "34 A seguir, Freud expôs a maneira como Charcot 
utilizara a hipnose para reproduzir artificialmente os sintomas histéricos; re
latou o conflito com Bernheim e concluiu observando que o "Meister" não 
conseguira estabelecer uma distinção clara entre as afecções orgânicas e as 
verdadeiras neuroses. E terminou com estas palavras: "É inevitável que o 
progresso de nossa ciência, ao mesmo tempo que aumenta nossos conheci
mentos, desvalorize com isso muitas coisas, entre elas as que Charcot nos 
ensinou; mas nenhuma mudança dos t.empos nem das idéias poderá diminuir 
a glória póstuma do homem por quem hoje - na França e em outros lugares -
estamos enlutados. "35 

Esse texto indica a via tomada por Freud após o ensino de Charcot. Em 
1893, ao contrário de Babinski, ele não se orientou para a elaboração de uma 
neurologia moderna, mas procurou delimitar o campo de uma nova psicolo
gia, baseada na clivagem d.:"l consciência, a única capaz de herdar o conceito 
de neurose histérica. Ass:im, resolveu o problema da neurose afastando as 
duas hipóteses, a da simulação e a da hereditariedade. Faltou a Babinskí o 
que permitiria a Freud renunciar à neurologia: a emergência progressiva da 
noção de inconsciente. Por ter reduzido a histeria ao pitiatismo, Babinsk.i 
delimitou o campo da neurologia, ao preço de excluir antecipadamente qual
quer interrogação sobre um "saber inconsciente do enformo". Num gesto 
contrário, Freud interrogou Charcot sobre a vertente da histeria e indicou o 
caminho para uma teoria das doenças nervosas fora do campo da neurologia. 
Freud e Babinski, os dois "innãos inimigos", pertenceram a urna mesma ge
ração médica . . .  Viram-se, frente à neurologia, numa relação especular ínver
t;da; o primeiro abandonou a neurologia de Charcot e se dirigiu, através da 
histeria, rumo a novos ca.Tinhos; o segundo abandonou a histeria para .retor
nar à neurologia dQ mesmo Charcot; podemos compreender porque Babínski 
só pôde co11..sumar seu gesto revisando a doutrina do mestre, ao passo que 
Freud a situou em sua historicidade própria. 

Na ocasião em que Freud publicava em Viena o necrológio de Charcot, 
surgiu em Paris, em Les Archives Neurologiques, um texto que ele redigira 
em francês e cuja publica9ão Charcot havia aceito. Intitulava-se Quelques 
Considérations po.ur une Etude Comparative des Paralysies Motrices Orga
niques et Hystériques ( Algumas Considerações para um Estudo Comparativo 
das Paralisias Motoras Orgânicas e Histéricas).36 Nele, Freud produziu 
urna verdadeira in,versão da doutrina do mestre. Pe/,a primeira vez, na histó
ria da clínica das doenças nervosas, a independência da histeria em relação à 
anatomia do sistema nervoso foi demonstrada; Freud definiu um novo espaço 
da neurose, fundamentaqo na observação do fato psíquico "por si mesmo". 
A firmou que a histeria nunca simulava as paralisias perífero-espinhais ou de 



08 a do5coborta da histeria 

pwjcção. Com efeito, as paralisias histéricas compartilhavam apenas as ca
raderísticas das paralisias orgânicas de representação, cujos sintomas esta
vam como que despedaçados na histeria: "A histeria comporta-se, em suas 
paralisias e _outras manifestações", escreveu Freud, "como se a anatomia não 
ex istisse ou como se não tivesse dela nenhum conhecimento"; e ainda: "A 
histeria desconhece a distribuição dos nervos, e é por essa razão que não si
mula as paralisias perífero-espinhais ou de projeção".37 Freud perguntou-se 
então qual era a natureza da lesão na origem das paralisias histéricas. Depois 
<lc demonstrar que era possível existir uma alteração funcional sem lesão or
gânica concomitante, pediu permissão para fazer com que o estudo da histe
I"ia passasse para o terreno da psicologia. Tal passagem era necessária, em 
sua opinião, para compreender que uma paralisia histérica do braço consistia 
no fato de que "a concepção do braço não pode entrar em associação com as 
outras idéias que constituem o eu, do qual o corpo do indivíduo forma .uma 
parte importante. A lesão seria, portanto, a abolição da acessibilidade asso
ciativa da concepção do braço".38 Para dar esteio a sua demonstração, Freud 
acrescentou: "O braço fica paralisado proporcionahnente à persistência des
se valoI" afetivo ou de sua diminuição por meios psíquicos apropriados. É es
sa a solução do problema que levantamos, pois, em todos os casos de parali
sia histérica, verificamos que o órgão paralisado, ou a função abolida, está 
empenhado numa associação subconsciente munida de grande valor afetivo, 
e podemos mostrar que o braço se liberta tão logo esse valor afetivo é apa
gado. "39 

Esse artigo, redigido entre 1888 e 1893, é muito parecido com o artigo 
sobI"C ChMcot; mostra como o encontro de 1885 norteou Freud, em Viena, 
para a descoberta do inconsciente, ao passo que, na França, os herdeiros da 
Salpêtriere tomaram um caminho diferente. Pois bem, o texto sobre Charcot 
nunca foi traduzido oficialmente para a língua francesa, embora seja fre
qüentemente citado. Quanto ao estudo sobre as paralisias histéricas, não 
voltou a ser reeditado na França após sua primeira publicação. Assim, em 
1973, um volume publicado aos cuidados de Jean Laplanche, sob o título 
Névrose, Psychose et Perversion,4º reuniu vários textos de Freud ainda iné
ditos em francês. O artigo sobre Charcot não figura entre eles, nem tampou
co o referente às paralisias histéricas, ao passo que os outros dois textos pu
blicados por Freud em francês, em 1895 e 1896 (Obsessions et Phobies 
e L'Hérédité et l'Étiologie des Névroses'-1 ), foram ali transcritos. Na intro
dução, J. Laplanche esclarece que os artigos reeditados nesse volume bali
zam a evolução do pensamento freudiano sobre a psicopatologia. Devemos 
pois iinaginM que os dois textos de 1893 foram voluntariamente esquecidos 
e que, para os tradutores, a elaboração da teoria freudiana em matéria de psi
copatologia começou em 1894, ou seja, no exato momento da publicação dos 
Estudos sobre a Histeria, e não entre 1888 e 1893. Ninguém explica porquê, 
e de fato, constatamos que o encontro entre Freud e ChMcot é sempre men
cionado pelo discurso psicanalítico francês, mas na realidade editorial, é 
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constantemente omitido. A introdução de J. Laplanche, datada de 1973, dá 
um testemunho disso: ele sublinha que Freud gostava de repetir a formulação 
de Charcot: "Teoria é bom, mas isso não impede de .existir", mas se abstém 
de fornecer as razões disso ê de pul:5Iicar�o texto em que Freud comenta o 
sentido dessa formulação. Observe-se, desde logo, que o artigo sobre a here
ditariedade e a etiologia das neuroses não concerne diretamente ao encontro 
de 1885; é explicitamente dirigido. aos discípulos franceses de Charcot, a 
quem se tratava de pôr em guarda contra a interpretação puramente heredita
rista da histeria. Por conseguinte, em 1896, Freud sabia por quais caminhos 

· a doutrina do mestre começava a ser desmantelada. 
Em 1925, por ocasião do centenário de nascimento de Charcot, René 

Laforgue pediu a Freud, para Le Progres Médica[, um artigo no qual se tra
taria, "antes de mais nada, de suas relações pessoais com o mestre e daquilo 
que era devido a ele". Freud atendeu ao pedido enviando o necrológico de 
1893. Este não foi publicado, sendo substituído por um artigo co-assinado 
por R. Laforgue e H. Codet, intitulado L'lnfluence de Charcot sur Freud.42 

Em vez de explicar porque se recusaram a mandar publicar o texto de Freud, 
os autores escreveram: "Mas é ainda interessante procurar esclarecer o papel 
de sua influência na gênese da própria psicanálise e conhecer, no tocante a 
isso, a opinião de seu criador. Interrogado sobre esse assunto, o ºProfessor 
Freud respondeu-nos, muito amavelmente, que seu julgamento não variara 
desde a época da morte de Charcot, julgamento este que, na ocasião, ele pu
blicara num artigo. "43 Segue-se então um resumo das idéias de Charcot so
bre a histeria, no qual se afinna que o estudo "dogmático" proposto por ele 
fora submetido à revisão: "Ainda assim persiste o fato de que ele contem
plou a histeria como um capítulo particular da neuropatologia; foi através de 
seu método mesmo que seus alunos e continuadores puderam revisar parte de 
sua obra própria."44 A seguir, citam o artigo de Freud, escolhendo a única 
passagem em que se trata da "influência" de Charcot sobre .. .  Janet ! :  "Foi 
graças a suas concepções que Pierre Janet, Bleuler e outros puderam esboçar 
uma teoria d'as neuroses passível de satisfazer o espírito científico. "45 

Quanto à etiologia da histeria, os autores destacam o apego de Charcot à tese 
da hereditariedade e afirmam que ele procurava a verdadeira causa das neu
roses na sexualidade. Freud surge então como o continuador do mestre fran
cês e se esclarece que ele simplesmente ampliou a investigação patogênica 
iniciada antes dele. A esse respeito, os autores citam o artigo Obsessões e 
Fobias, esquecendo-se de mencionar que ele fora publicado em francês, ei:n 
1895, na Revue Neurologique. Assim, referem-se a um texto onde não se 
trata da hereditariedade, mas da emoção, e não citam o ensaio sobre a here
ditariedade e a etiologia das neuroses. Terminam seu panegírico observando 
que Freud pendurou um retrato de Charcot em seu gabinete de trabalho (si
nal da "ascendência" ou da "influência" do mestre sobre o aluno), e depois 
lembram o que ele escrevera em 1893 para glorificar Charcot. 

É assim que os dois homens enunciam o encontro entre Freud e Char-
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cot: insistem nas pessoas e negligenciam o sentido dos textos. Ao atribuírem 
ao mestre da Salpêtriere a descoberta da origem sexual da neurose histérica, 
correm o risco de anular a de Freud e dão a entender, nas entrelinhas, que a 
psicanálise é de origem francesa, e não vienense. Afora isso, continuam a 
aderir à tese hereditarista, intensamente discutida por Freud desde 1893, e 
sobretudo aprovam, de maneira desdenhosa, a revisão da doutrina de Char
cot, qualificada de "dogmática". Em 1925, esses dois psicanalistas não con
seguiram, portanto, fazer urna opção clara entre três posições que domina
vam a abordagem clínica da histeria: � psicofilosofia de Janet, a neurologia 
de Babinski e a psicanálise freudiana. O texto da celebração do centenário 
de Charcot foi o produto dessa hesitação. Como em Daudet, Charcot foi in
vocado na configurnção de um ancestral, mas, diversamente do escritor, os 
dois psicanalistas não contaram nem suas angústias nem seus devaneios e 
falaram no discurso da ciência. O conteúdo teórico de seu texto está inscrito 
no título escolhido: "A Influência de Charcot sobre Freud." Influência: uma 
espécie de escoamento material que a antiga física supunha provir dos astros 
e agir sobre os homens e as coisas. Influenciar: exercer uma ascendência 
(Littré). A categoria da influência vem simultaneamente da astrologia e da 
noção de influxo; são os astros que influenciam o destino dos homens, e esse 
termo pressupõe urna intersubjetividade entre duas consciências, a transrois
são de um fluxo magnético entre duas individualidades que aceitam ou recu
sam reconhecer-se. Ao escolherem esse vocábulo em vez de "encontro", 
"transferência", "filiação" ou "difusão de idéias", Laforgue e Codet apare
cem, à revelia de ambos e malgrado suas boas intenções, corno herdeiros da 
doutrina do pitiatismo. Semelhante à histérica submetida ao poder da suges
tão, Freud é, segundo eles, wn homem sob influência, guiado pela voz de 
um mestre onipotente cujo "retrato" reina em sua morada. Assinl., a gênese 
de uma descoberta fica reduzida à relação entre dois estudiosos, um dos 
quais é sempre ancestral do outro, que se torna, por sugestão, seu iniciado. 
Compreendemos porque Laforgue insistiu junto a Freud para obter um artigo 
em que se tratasse de suas relações pessoais com Charcot e do qv.e ele lhe 
devia: era ainda a influência; pediram a Freud que contasse uma história que 
se basearia na crença no poder da hipnose, ou seja, numa doutrina que ele 
descartara desde longa data. E de se compreender por que Freud rerr�teu 
o texto de 1893 e por que este não foi publicado. Voltaremos ao assunto. 

m. Le Hiorla e o UnbeW1l!Sste 

Basta ler as Chroniques Jour,wlistiques e os Contes Fantastiques, de Guy 
de Maupassant,46 para captar até que ponto "o Alhures" está presente no 
correr de urna escrita que passou como um meteoro pela literatura da língua 
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francesa. Habitantes do  planeta Marte, alucinações coloridas, enxaquecas, 
ausências, o além, múmias, cadáveres, duplos, impressões de estranheza ou 
de membros cortados, perversões sexuais, convulsões histéricas: esses ter
mos acham-se inscritos numa obra quase inteiramente redigida numa dezena 
de anos (entre 1880 e 1890), que culminou com Le Horla,47 uma espécie de 
vampiro partejado pela Salpêtriere. 

Antes de fazer os cursos de Charcot, Maupassant recusou o magnetis
mo em sua versão "telepática" e concedeu à histeria uma atenção original. 
Através dela, deu sua opinião sobre os costumes da França de 1880. Num 
artigo de 1882 intitulado Une Femme, 48 publicado no Gil Blas, um jornal de 
centro-esquerda, o escritor comentou o caso da Sra. Fenayrou, que ocupara 
inteiramente a crônica judiciária. Esta levara o marido, cujo ciume violento 
lhe causava medo, a matar seu amante, que estava prestes a abandoná-la. O 
amante era amigo e empregado do marido, que era dono de uma pequena 
empresa comercial. Maupassant começou por fazer troça da grande imprensa, 
que atribuía o adjetivo histérica a todas as almas da população: "Somos to
dos histéricos", escreveu ele, "desde que Charcot, esse criador doméstico de 
histéricas, passou a manter a um custo elevado, em seu estabelecimento mo
delo da Salpêtriere, uma população de mulheres nervosas, nas quais inocula 
a loucura e que transforma em pouco tempo em demoníacas"; e acrescentou: 
"Todos os grandes homens o foram. Napoleão I o era (o outro, não), e Ma
rat, Robespierre e Danton o eram. Ouvimos dizer freqüentemente sobre a 
Sra. Sarah Bernhardt: 'É uma histérica.' Os senhores médicos também nos 
ensinam que o talento é uma espécie de histeria, e que provém de uma lesão 
cerebral. A genialidade, por conseguinte, deve provir de duas lesões vizi
nhas, da histeria dupla. A Comuna não foi outra coisa senão uma crise de 
histeria de Paris. Vê-se que estamos bem informados. "49 Terminou seu artigo 
com uma nota de humor, atacando as idéias feministas: as mulheres france
sas, disse, representam as forças reacionárias da nação, e, ao dar-lhes direi
tos políticos, a República seguramente corre o risco de restabelecer a monar
quia, com o Papa como soberano temporal. 

O artigo de Maupassant atacava a posição soberana da "burguesia" na 
instituição do casamento. Por que teria Martin Fenayrou concordado em ma
tar Aubert, amante de sua mulher, em vez de assassiná-la? Acaso esse pró
prio homem "influenciado" não seria histérico? Gabrielle Fenayrou amava 
ou não amava Aubert? Pouco importa, Aubert já não a amava. Ela era, por
tanto, uma mulher abandonada. Bastava isso. Nas críticas que dirigiu a 
Charcot, Maupassant apreendeu o sentido de urna nova doutrina, porquanto 
zombou dos médicos adeptos da hereditariedade-degenerescência, e descre
veu a histeria, sem sequer aperceber-se disso, como uma doença "falsamen
te" hereditária e "metaforicamente" contagiosa. Atribuiu ao saber médico 
uma concepção da histeria que era menos a deste do que a dele próprio. De 
fato, se todo mwuio era histérico, desde Napoleão até a cidade de Paris, en
tão a histeria já não seria uma "doença" no sentido clássico, mas uma neuro-
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se capaz de atingir qua!quer um. Maupassant assim antecipou, ao contrário 
dos alienistas, as teorias de Freud. 

Num conto intitulado Magnétisme, igualmente publicado no Gil Blas, 
em abril de 1882, alguns meses antes de Une Femme, Maupassant retratou o 
clima de um jantar parisiense em que se travava uma conversa sobre as expe
riências de Charcot e de um certo Donato. Esse magnetizador freqüentava os 
salões e colocava em estado de sugestão sua médium preferida, a Srta. Lu
cie. Um processo estrepitoso o colocara em oposição a sua mulher, que o 
acusou de ser amante da jovem. Seu defensor diria que esta ficara indefesa 
diante das sugestões do mago. Assim, a história de Cagliostro recobrava suas 
forças na realidade histórica da França do final do século XIX. No conto, 
Maupassant descreve a si mesmo, na terceira pessoa, nos traços de um es
critor vigoroso, amante do belo sexo e adepto da mais perfeita descrença em 
matéria de fenômenos ocultistas. Esse personagem fornece um retrato es
pantoso de Charcot: "Não discutiremos Donato, que é, muito simplesmente, 
um astuciosíssimo pregador de peças. Quanto ao Sr. Charcot, que dizem ser 
um sábio notável, ele me dá a impressão dos contistas do gênero de Edgar 
Poe, que acabam enlouquecendo de tanto refletir sobre casos estranhos de 
loucura. Ele constatou fenômenos nervosos inexplicados e ainda inexplicá
veis, caminha por esse desconhecido que exploramos a cada dia e, nem sem
pre podendo compreender o que vê, lembra-se talvez em demasia das expli
cações eclesiásticas dos mistérios. E depois, eu gostaria de ouvi-lo falar, o 
que seria uma coisa inteiramente diferente do que vocês repetem. "5º 

Para demonstrar a inutilidade das teses do "magnetismo telepático", 
o incrêdulo conta em seguida duas histórias diferentes. A primeira se rela
ciona com a Normandia natal de Maupassant: no vilarejo de Étretat, wn me
nino desperta em sobressalto certa noite e afirma que seu pai, pescador de 
bacalhau nos mares gelados da Terra Nova, morreu no mar. Passado um mês, 
este não volta e toma-se conhecimento de que se afogou. Como os dois 
acontecimentos, o sonho e o afogamento, foram produzidos na mesma noite, 
fala-se em milagre e o sonho é explicado pelo magnetismo. O comentário 
feito pelo incrédulo é, evidentemente, muito mais sutil; as mulheres e filhos 
dos ix:scadores ausentes, diz ele, sonham com freqüência que os homens fo
ram carregados pelo mar. Assim, basta que um desses sonhos coincida com 
um acidente real para que isso se transforme numa profecia. Celebra-se então 
a intervenção de Deus ou do magnetismo. 

A outra história conta uma aventura amorosa de Maupassant. O narra
dor conhece uma mocinha insignificante, nem bonita nem feia, uma criatura 
sobre a qual "o desejo não recai". Ora, uma noite, ele tem uma espécie de 
devaneio em que essa mulher, cujo nome ele não sabia, lhe aparece repleta 
de qualidades. Tem um doce encanto e uma atração lânguida. Ele se deita e, 
durante o sono, a mulher torna-se sua amante. Por três vezes o sonho se re
nova naquela n0ite. Chegado o amanhecer, ele está tão obcecado que se pre
cipita para a casa dela; toma-se seu amante e a ligação dura dois anos. Um 
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dos convivas interroga então o narrador sobre as conclusões dessa aventura. 
Ele hesita e responde: "Concluí disso . .. concluí que era wna coincidência, 
ora bolas! E depois, quem sabe? Talvez tenha sido um olhar de1a em que eu 
não havia reparado, e que me voltou naquela noite por um desses apelos 
misteriosos e inconscientes da memória, que muitas vezes nos representam as 
coisas desprezadas por nossa consciência, que passaram despercebidas 
diante de nossa inteligência." Um convidado retruca: "Que seja tudo como o 
senhor quiser, mas, se não acreditar no magnetismo depois disso, então o se
nhor é um ingrato, meu caro cavalheiro !"51 

No pri.p:Jeiro relato, a tentativa de explicar o sonho pelo princípio do 
"magnetismo telepáticç," reduz-se a um absurdo. Os sonhos das mulheres e 
crianças da aldeia de Etretat refletem a ansiedade de wna população subme
tida, por sua situação econômica, às intempéries do clima marítimo. Na guer
ra, os soldados sonham com a morte em todas as suas formas. Nos locais à 
beira-mar, os aldeões vivem assombrados com o afogamento. Não se trata, 
nesse caso, de "magnetismo", "influência" ou "transmissão de pensamen
to", mas de um mecanismo cujo funcionamento Freud explicaria na Traum
deutung. 

O descrente do conto de Maupassant sabe que seu primeiro relato é 
uma história engraçada. Ridiculariza o magnetismo de salão - o de Donato, e 
não o de Charcot ou Bernheim. O segundo relato é diferente do primeiro. 
Evoca a figura de .um homem que busca interpretar o sentido de suas visões; 
o sonho do sedutor está ligado à realização de um desejo inconsciente; du
rante o sono, aparecem os traços físicos e intelectuais da mulher cobiçada, 
que a consciência desprezou. Não tendo esquecido seu nome, o sedutor pode 
conquistá-Ia. Assim, Maupassant é um homem do "ante-século", um ser du
plo: do lado salão, liquida os magos de sua infância, e do lado jardim secre
to, busca em Charcot um novo Edgar Poe e se aproxima do "Alhures", desse 
' '  Unbewusste' ' que possuí para ele os atrativos de uma mulher morta, judia, 
asiática ou prostituta, um desses seres perigosos e pérfidos que têm por mis
são arrastar os homens para abismos desconhecidos.s2 

O sedutor de 1882 comparava Charcot a um louco e sonhava escutar 
sua voz. Durante dois anos, de 1884 a 1886, Maupassant realizou esse de
sejo. Assistiu às aulas da Salpêtriere e, passado um ano, publicou, com Le 
Horla, um dos mais belos relatos jamais escritos sobre a vivência íntima da 
loucura. O encontro com Charcot permitiu a Maupassant inventar uma nova 
forma de narração, entre o conto e o documentário. Esta retirou de Tourgue
niev a arte das "histórias simples, onde simplesmente se mistura qualquer 
coisa um pouco vaga e um pouco perturbadora", 53 mas, acima de tudo, fez 
pender para o lado do próprio sujeito as grandes alucinações que perturba
ram o olhar clfuico de todo o século. Nas palavras utilizadas pelo escritor 
encontramos os princípios de Bichat e Claude Bernard, ou as visões de uma 
vida biológica devorada pelos assaltos de uma morte devastadora. Nos vol
teios de suas frases descobrimos as doenças infecciosas de Pasteur, a histeria 
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de Charcot e o catálogo perverso de Krafft-Ebing. Em Maupassant, a arte de 
escrever se dá à imagem de uma tara fami]iar. "Transmissíve]" como o saber 
dos mágicos ou dos médicos, ela é adquirida por "contato" e por iniciação; 
transpõe-se do mestre para o discípu]o. Sabemos que, quando jovem, o es
critor fora aluno de Flaubert, sendo este amigo íntimo de um poeta prematu
ramente morto, Alfred Le Poittevin, innão da mãe de Maupassant. Esse "so
brinho", cujo pai tinha o prenome de Gustave, era o retrato vivo de seu tio: 
era o fantasma de um morto, seu duplo, sua aparição ... Quando Flaubert re
cebeu pe]a primeira vez seu futuro discípu]o, acoJheu-o com estas palavras: 
"Ora veja, como você se parece com meu pobre Alfred!. .. De fato, isso não 
surpreende, já que ele era irmão de sua mãe ... Abrace-me, meu rapaz, vê-lo 
mexe com meu coração . . .  Por um instante, achei que estava ouvindo Alfred 
falar !" "Foi essa", escreveu Maupassant, "a causa verdadeira e profunda de 
sua grande amizade por mim; eu era uma espécie de aparição do Passado, "54 

Antes de se tomar aluno de Flaubert, Maupassant havia conhecido, 
num afogamento que não se deu, o estranho poeta inglês Algernon Charles 
Swinbume. "Eis como o conheci", escreveu ele em 1891:  "Eu era muito jo
vem e, passando o verão na praia de Étretat, certa manhã, por vo]ta das dez 
horas, chegaram alguns marinheiros gritando que um nadador se estava afo
gando na região da Porta de onde vinha a correnteza. Pegaram um barco e eu 
os acompanhei. O nadador, ignorando a tenível corrente da maré que passa
va sob aque]a arcada, fora arrastado e depois recolhido por um barco que 
pescava por trás da porta, comumente chamada Porta Pequena. Na mesma 
noite, fiquei sabendo que o banhista imprudente era um poeta inglês, que 
chegara dias antes à casa de outro inglês com quem, vez por outra, eu con
versava à beira-mar: o Sr. Powel, proprietário de um chalezinho que batizara 
de 'Choupana Do]mancé'. "55 

Maupassant aceitou um convite para visitar os dois personagens, "dois 
visionários enfermos, ébrios de poesia mágica e perversa" .56 Swinbume era 
de uma magreza assustadora, como seria o narrador do Horla. Seu corpo era 
permanentemente agitado por violentos tremores nervosos. Sobre as mesas 
de sua casa espa]havam-se numerosas ossadas, dentre elas a mão escorchada 
de um parricida, que Swinburne ofereceu ao rapaz. Os dois ingleses comiam 
freqüentemente macaco assado, e haviam capturado um mico que um dia foi 
enforcado e enterrado no jardim segundo um ' ri tua] vindo do Oriente. O 
poeta votava um imenso culto ao Marquês de Sade. "Era o inventor mais 
célebre do 'vício ing]ês', isto é, da invasão das práticas eróticas pela prática 
do açoite. "57 A água salgada era, para Maupassant, um equivalente do sexo 
feminino. O "mar" o sacudia, açoitava, congelava. No bordel, a água suja 
da vulva trouxe-lhe o veneno. Nas clínicas que freqüentou, sempre pedia pa
ra ser submetido a jatos d'água violentos. 

Entre 1872 e 1880, ano de sua morte, Flaubert cuidou da educação do 
sobrinho de seu amigo à maneira como o abade Faria conduzira a de Ed
mond Dantes. Comprazia-se em chamá-lo seu discípulo e queria ensinar-lhe 
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a arte de escrever obras-primas. Em troca, pedia-lhe numerosos serviços. 
Trabalhando na redação de Bouvard et Pécuchet, encarregou-o de colher in
formações para ilustrar a estupidez de seus heróis. Maupassant entregou-lhe 
anotações sobre os copistas do ministério e preparou-lhe uma descrição das 
cercanias de Étretat. Acima de tudo, porém, Flaubert despertou em seu aluno 
o sentido do olhar e da "visão precisa". Desde sua inrancia, o rapaz tivera 
.a impressão de estar possuído por uma sensação profunda de "comer" o 
mundo com os olhos. Após a morte do mestre, apuraria esse órgão da visão, 
menos no romance, como o desejava Flaubert, do que na prática do jornalismo 
e do conto fantástico: "A crônica", escreveu H. Juin, "é um pouco o esgoe
lador de Maupassant."58 Muito cedo, ele defendeu a idéia de que o mundo 
visível era atravessado eeio domínio da invisibilidade. O "duplo" surgiu 
através do fascfuio pela Agua e pela Mulher. A representação de um "tercei
ro olho" levou-o a renovar o estilo do relato fantástico. A obra de Maupas
sant é "dupla": seus romances, de tradição balzaquiana e flaubertiana, obe
decem ao princípio de um estilo descritivo, ao passo que suas novelas, suas 
crônicas e seus contos, amiúde escritos na primeira pessoa, conduziram, 
através do encontro com Charcot, à elaboração de uma clínica alucinada da 
visão. O fantasma de Aaubert perseguia o escritor: "Não posso dizer-lhe o 
quanto penso em Aaubert", escreveu ele a Zola em 1880, "ele me obceca e 
me persegue. Seu pensamento me ocorre incessantemente, ouço sÚa voz, re
encontro seus gestos, vejo-o a todo momento de pé diante de mim, com seu 
grande roupão escuro e os braços erguidos ao falar. É como uma solidão que 
se ergueu a meu redor, o começo das horríveis separações que agora conti
nuarão. "59 Incorporação, corte, castração: para aceder a sua própria escrita e 
desligar-se dos ensinamentos de Aaubert, Maupassant "comeu" o corpo do 
mestre morto; separou-se então de seu "magnetizador" e pôde fazê-lo revi
ver em si mesmo, Esse ' 'outro" era um desconhecido, um estranho: estava lá, 
presente em sua casa; bebia a água e o leite de sua garrafa, fartava-se de sua 
identidade, sugava-lhe o sangue, ocultava sua imagem no espelho, comia-lhe 
os alimentos, perseguia-o, enlouquecia-o, escrevia em seu lugar: quando 
Maupassant redigia seus textos, Flaubert dirigia sua pluma. Um Flaubert "i
maginário", despojado de seu poder, um Flaubert morto, inventado em todos 
os detalhes para encarnar o papel do Outro no coração do Mesmo. 

Ao incorporar a imagem do mestre admirado, o escritor libertou-se de 
suas ordens literárias. Cometeu um "parricídio" e, ao mesmo tempo, afastou
se dos ideais do magnetismo. Já não estando hipnotizado pelo olhar do ou
tro, sabia que sua loucura não lhe provinha de um outro, mas dele mesmo. 
Quanto ao outro, colocou-o em si e fora dele, ali, em seu ser, e fora, no des
conhecido: essa é a história do Horla, e Le Horla não é outra coisa, na lite
ratura, senão a história da descoberta do inconsciente. Não o inconsciente 
dos psicólogos ou dos alienistas, nem o subconsciente dos magnetizadores; 
não um "lugar-tenente" da consciência, mas um "não-conhecido", situado 
ali e alhures, uma outra cena, negativa, interna ao pensamento. Le Horla é a 
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história de uma ferida narcísica onde a escrita pende para o relato da loucu-
ra. 

Em 1885, os trabalhos de Darwin já tinham revelado que os filhos de 
Adão descendiam das árvores, e não do céu. Na mesma época, achava-se 
que os planetas eram povoados por seres inteligentes e superiores ao homem. 
Camille Flammarion publicara diversas obras a respeito da gravidade e da 
duração das estações no planeta Marte.60 A seu ver, a série zool6gica "mar
cial" desenvolvera-se pela sucessão das espécies aladas, e ele concluiu disso 
que as espécies animais superiores do planeta Marte eram providas de asas. 
Convencido de que a cor dominante desse astro não era o vennelho, mas a 
nuança amarelo-alaranjada do gás de iluminação, afirmou igualmente que os 
"mares" de Marte mudavam confonne as estações. Ao mesmo tempo que 
Flammarion, Schiaparelli demonstrou a existência de "canais" em Marte; fi
cou-se então prontamente persuadido, na opinião pública, da existência, :na
quele planeta, de uma vida inteligente comparável à nossa. Imaginaram-se 
oásis, culturas e irrigações: uma sociedade organizada. Assim, um darwinis
mo vulgarizado veio corroborar as conquistas da revolução copernicana, e o 
astro "marcial" surgiu como um lugar de fantasias, uma espécie de duplica
ção do planeta humano, uma réplica em modelo reduzido da Terra-Mãe. Po
dia ser "acolhedor" ou "temido": assemelhava-se ora a um jardim de delí
cias, ora a um inferno repleto de demônios. Desde que H.G. Wells publicara 
em 1897 À Guerra dos Mundos, as máquinas aladas, os discos voadores, os 
meteoros, os cometas e os objetos não-identificados eram assemelhados, ta1 
como a peste, a cólera, a tuberculose e a sífilis, aos grandes flagelos que po
voavam a memória do homem civilizado. Ora, a descoberta freudiana pode 
ser "metaforicamente" apreendida como a introdução de um flagelo na cida
de da consciência. O inconsciente, o Unbewusste, é, ao mesmo tempo, um 
objeto não-identificado, um monstro ancestral e uma doença do ser. Freud 
teorizou essa metáfora em 1917, ao publicar um texto onde explicou que a 
investigação científica levara o narcisismo humano a experimentar três gran
des humilhações: a primeira, de ordem cosmológica, fora infligida pela re
volução copernicana, que destruiu a ilusão de que a Terra ocupava um lugar 
central no universo; a segunda, de ordem biológica, proviera do darwinismo 
e desfizera a pretensão do homem de se afirmar "diferente" do animal; a ter-· 
ceira, de ordem psicológica, fora conseqüência da existência do inconsciente 
freudiano, e contradissera a idéia de que o Eu era senhor em sua casa.61 

Num outro texto, de 1919, parcialmente dedicado a O Homem de 
Areia, de Hoffman, Freud chamou "estranheza inquietante"62 a essa espécie 
de elemento assustador que se liga às coisas conhecidas desde longa data e 
familiares hã muito tempo. Tal estranheza se produz, tanto na vida cotidiana 
quanto na criação artística, quando os complexos infantis recalcados são 
despertados por uma impressão externa. A estranheza inquietante desdobra
se através de diversos temas: a angústia de castração, a figura do duplo e o 
autômato. Essas três modalidades do estranho têm como traço comum a rea-
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tivação das forças primitivas que a civilização parece ter esquecido e que 
o indivíduo acredita ter superado ao chegar à idade adulta. Na figura ances
tral do duplo ou do autômato, trata-se do sono artificial ou do retomo dos 
mortos à visão: duvidamos de que um ser aparentemente animado esteja vivo 
e, inversamente, de que um objeto sem vida não seja de algum modo anima
do. Quanto à angústia de castração, ela se revela nas descrições alucinadas 
de cloacas, vampiros e membros devorados que povoam os sonhos e assom
bram as formas artísticas incluídas pela estética na categoria do fantástico. 

Le Horta não pe*nce exatamente ao domínio da estranheza inquie
tante. Esse relato não reativa um ••complexo" recalcado. Ao contrário, ex
clui a dimensão do recalcamento. Marciano vindo dos astros, o personagem 
do texto simboliza também o treponema sifilítico trazido do oceano pelos 
galeões. Na hist6ria, o herói é devorado por uma ••presença ausente", e de
pois acometido pela loucura. Expulso de casa, volta para ela e lhe ateia fogo. 
Logo percebe 9ue o Horla apoderou-se de seu corpo e de seu espírito. Para 
exterminá-lo, tem que se matar. O Horla é, assim, o inominável . Maupassant 
forjou esse termo misturando palavras alemãs e nomes de cidades norman
clas. Aí encontramos Herr, que significa senhor, amo, mestre, e aus, que 
quer dizer fora tle. Herrestaus remete àquele que vem do alhures,. e se apro
xima do patronúnico Horl.aville. * 

Le Hor/a é, ao mesmo tempo, o Unbewusste freudiano, o inconsciente 
da primeira t6pica, e a alucinação negativa descrita por Bemheim. 63 Indica
dor da "exterioridade interna" do inconsciente, o Horla pertence de ante
mão, portanto, à clínica freudiana. ··Inventa" o inconsciente, fazendo o re
lato narrativo recair na loucura. 

Freud temia a obra de Nietzsche e via na trajetória do filósofo um des
tino que se assemelhava ao seu. A loucura, contada pelo lado do artista, ins
pirava-lhe uma espécie de desconfiança e de angústia. Essa exclusão foi-lhe 
necessária para fazer emergir o teatro histérico no cenário positivo da ciên
cia. Nossa modernidade reuniu as duas versões de uma mesma história: a 
lenda da louca e a do sifilítico foram ligadas pela cultura freudiana ao conti
nente de um saber positivo. A exterioridade tomou-se interna; o alhures faz 
parte de nosso cotidiano. E a histeria como tal, aquela de uma época assom
brada por fantasmas, desapareceu. Lacan disse, um dia, que ela já não era 
encontrada em nosso mundo e que, com isso, a psicanálise corria o risco de 
perecer: .. Para onde foram as histéricas de antigamente, aquelas mulheres 
maravilhosas, as Anna O., as Emmy voo N.? Elas não apenas desempenha
vam um certo papel, um papel social preciso, mas, quando Freud pôs a es
cutá-las, foram elas que permitiram o nascimento da psicanálise. Foi pela es-

* Com pronúncia idêntica se grafaria também hors la viOe (fora da cidade), ou ainda, com grande se
melhança fonética, hors la vie (fora da vida) (N. T.). 
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cuta delas que Freud inaugurou um modo inteiramente novo da relação hu
mana. O que substituiu, hoje, os sintomas histéricos de outrora? Será que a 
histeria não se deslocou para o campo social, não terá sido substituída pela 
doidice psicanalítica?"64 

Le Horla tinha a tal ponto a aparência de um documento psiquiátrico 
ou de um histórico de caso que a maioria dos comentaristas da obra não sou
be como catalogá-la. Alguns afirmaram que se tratava de um autêntico relato 
de um alienado e que o escritor havia perdido o domínio de suas palavras; 
outros, ao contrário, juraram que ele redigira "conscientemente" uma es
plêndida obra de arte. Essas duas posições aparentemente contraditórias tes
temunham o fato de que Le Hoda permanece como um texto impossível de 
circunscrever. De um lado, dizem que "reflete" o estado mental de um autor 
doente, e, do outro, retruca-se que foi inteiramente "fabricado". Ora, a 
grande novidade do relato de Maupassant não reside em nenhuma dessas 
duas afirmativas. 

O escritor, de fato, estava atacado de sífilis e sofria há muito tempo da 
progressão do mal. A paralisia geral levou mais de dez anos para terminar 
sua obra de degradação - o tempo de que Maupassant precisou para redigir a 
dele. Os médicos receitavam-lhe a terapêutica habitual da época: iodo e 
brometo. Ele respirava com dificuldade, seu coração endoidecia ao menor 
esforço, o herpes lhe roía a epiderme e os reumatismos corroíam seus mem
bros. Em 1880, foi atingido por uma cegueira parcial do olho direito. Seu 
ventre era atravessado por cólicas pavorosas e as varizes edemaciavam as 
mucosas de sua garganta. Maupassant tinha numerosas enxaquecas, que tra
tava consumindo haxixe, éter e ópio. Acreditava-se perseguido por seres sem 
nome, duvidava de sua identidade, sentia-se atacado por cães e imaginava 
que seu cérebro era perfurado por gotículas de morfina. Após a internação e 
morte de seu irmão, passou algum tempo em Passy, na clínica do Dr. Blan
che. Ali, via por toda parte banqueiros, pederastas e corretores da bolsa. Fi
nalmente, procurou gerar os continuadores de sua raça: plantou ramos ver
dejantes, pretendendo fabricar "maupassantzinhos". 

Recusava-se a admitir que os males de que sofria tivessem origem ve
nérea. Ora, esse desconhecimento voluntário permitiu-lhe descrever os sin
tomas de sua loucura. O problema não está em saber se Le Borla é o texto 
de um louco ou de um autor dotado de razão; pouco importa que a doença do 
narrador fosse "verdadeira" ou "inventada", pouco importa que tivesse ou 
não origem sifilítica; a verdadeira questão colocada pela redação do Horta é 
que um tex.to literário, inspirado pelos ensinamentos da Salpêtriere, abando
nou o estilo do romance naturalista para tomar por objeto a descrição de um 
delírio vivenciado por dentro. Aliás, Maupassant sabia perfeitamente o que 
estava contando a seus contemporâneos. Antes de redigir o diário de bordo 
de seu herói, escreveu uma primeira versão do Horta, menos conhecida. Não 
se trata nem de um esboço, nem de um rascunho do segundo texto, mas do 
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relato da apresentação de um doente. Nessa breve novela, um certo Dr. Mar
rande reúne dois colegas para que examinem um paciente internado em sua 
clínica. Nenhum médico pudera detenninar se se tratava de um louco, um 
simulador ou um sábio visionário. Frente aos eminentes especialistas, o ho
mem narra então a história de sua devoração por um vampiro. Ao final , Mar
rande levanta-se e murmura: "Também não sei dizer se esse homem é louco 
ou se nós dois o somos ...  ou ... se nosso sucessor chegou;"ss 

Assim, Maupassant contou duas vezes a mesma história. Na primeira 
versão, a aventura da loucura foi submetida ao olhar dos alienistas e redigida 
no estilo do discurso psiquiátrico. Na segunda, foi relatada a partir do saber 
inconsciente de um narrador e escrita com as palavras da própria loucura. De 
um texto ao outro, o lugar destacado do médico desapareceu: o "sucessor" 
havia chegado ... O texto de Maupassant é a experiência de um limite a partir 
do qual surge uma configuração em que a literatura se une ao relato clínico, 
em que a vivência íntima da doença já não se reflete no discurso do saber 
dominante, mas se transforma em obra de arte çom suas formas próprias. É 
na aventura desse limite que se precipita a história da clínica freudiana. 

A esses dois relatos é preciso acrescentar quatro contos em forma de 
"atualidades" ou crônicas, publicados por Maupassant entre 1884 e 1887, e 
sucessivamente intitulados Un Fou?, Lettre d' Un Fou, Fou e Le Voyage du 
Horla. 66 O primeiro conta a história de um certo Senhor Parent, internado 
num estabelecimento de saúde. Urna noite, o narrador vai visitá-lo, acompa
nhado por sua cadelinha Mirza. O louco faz então, diante dele, uma de
monstração de seu poder magnético. Com a mão, transforma o animal num 
verdadeiro sonâmbulo e faz todos os objetos dançarem. O segundo conto é o 
relato de um alienado que descobre no gelo monstros e cadáveres hediondos. 
O terceiro, de surpreendente modernismo, testemunha a posição de Maupas
sant em relação ao crime e à pena de morte: é o retrato de um juiz assassino; 
após o falecimento de um procurador da República, célebre por seus requi
sitórios intransigentes, um escrivão descobre o diário íntimo do magistrado. 
Este anotara dia a dia a escalada, nele, de uma pavorosa pulsão assassina 
que o levara a matar uma criança e um pescador. Em seguida, ele exigira a 
guilhotina contra aquele que fora acusado de homicídio em seu lugar e se 
rejubilara assistindo à execução. Por fim, a quarta história estabelece o elo 
entre os animais alados vindos de Marte e o vampiro. "Le Horla" é o nome 
de um balão que alça vôo com o narrador a bordo e viaja de Paris até a em
bocadura do Escaut. Nessa versão humorística do Horla, o animal é um lin
do morcego cheio de gás, que foge rumo à Lua e depois retoma à terra fir
me. 

Diz a lenda que Maupassant morreu em meio a dores atrozes. Tinha 
voltado à infância e se deslocava de quatro, tomando-se por uma cadela rai
vosa; latia, babava e tinha perdido a fala. Recomendou que seu cadáver não 
fosse enterrado, desejando, após a morte, a reunião de seu corpo com a terra-
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mãe. A administração dos serviços fúnebres recusou-se a atender a esse de
sejo, considerado indecente demais. Os homens de letras acompanharam o 
cortejo trocando historietas. Uma delas contava que, um dia, uma menina fo
ra violada por seu tutor no rabecão que levava ao cemitério os restos de sua 
avó. 
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I 

Desvio por Viena: 
Um Mestre sem Mando 

I. Paradoxos vienenses, destinos judrucos 

Na propagação do chauvinismo, o papel desempenhado por Viena na cultura 
austro-húngara é comparável ao desempenhado por Paris na cultura francesa. 
Na primeira cidade, consideravam que o judeu Freud trouxera da França os 
germes de uma doença encontrada sob as saias das mulheres dÓ Moulin
Rouge; na segunda, afirrnavam que sua teoria "germânica" tivera como ori
gem geográfica uma cidade perversa, poluída pelos bordéis. A noção de de
generescência, atribuída a esses locais, explica-se pelo fato de que a maioria 
dos pensadores dessa época havia assimilado, no cerne de uma ideologia 
comum, as visões do darwinismo, as representações nosográficas da medici
na mental e a temática de um discurso segundo o qual a história de uma ci
vilização seria comparável à evolução de um organismo vivo (juventude, 
maturidade, decadência, velhice e morte). Se o gênio e o doente mental erarn 
um só, podíamos considerar que toda a epopéia da inteligência era o corolário 
da degradação de .um império ou da esclerose de uma sociedade. Dentro des
sa ótica, tanto Viena quanto Paris pareciam ser cidades de paradoxos; numa, 
a derrota da C9muna, o desastre de Sedan e o estabelecimento de uma Repú 
blica sólida caminhavam de mãos dadas com o fim das ilusões do romantis
mo; na outra, o declínio do Império Austro-Húngaro acompanhara o nasci
mento de uma nova modernidade: Kokoschka e Klimt eram, na pintura, o 
que Musil, Schnitzler e Hofmansthai eram na literatura, e Mahler e Schõn
berg eram na música o que Karl Kraus, e depois Wittgenstein, eram na teoria 
da linguagem. 

Essa posição frente à história deu origem a uma ideologia racista, xe
nófoba e anti-semita, enquanto as noções de decadência e degenerescência 
serviram à adoção de uma mitologia da desigualdade, da inferioridade ou da 
supremacia (de uma civilização sobre outra, de um indivíduo sobre outro, 
etc.), mas esta podia, como aconteceu na obra de Freud, apresentar-se sob o 
ângulo de um evolucionismo capaz de integrar a visão darwiniana ·da cultura 
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na descoberta do inconsciente. Em Freud, o pensamento sobre a lústória é 
sempre metaforizado como o "resto" de um desenvolvimento biológico. Por 
isso é que parte do mito do herói para chegar à interpretação do fato históri-
co. 

A doutrina freudiana compreende, além da teoria do inconsciente e da 
prática do tratamento, uma "política" que denota a maneira como a psicaná
lise concebe as modalidades de seu poder e a organização de suas institui
ções. Durante quarenta anos, desde a publicação da TraumdeUÍUTlg, em Vie
na, até o lançamento de Moisés e o M01wteísmo, em Londres, Freud interro
gou incessantemente a problemática do poder através de todos os mitos rela
tivos ao nascimento do herói. O destino lústórico do movimento psicanalítico 
pode ser lido na elaboração dos principais conceitos freudianos. Freud osci
lou permanentemente entre duas concepções do poder. Uma decorria do des
centiamento, da divisão, da revolta, da ruptura; colocava a primazia da <;:as
tração sobre a dominação imaginária; situava o chefe, o soberano, o grande 
homem, o príncipe, na categoria da ferida narcísica, no lugar de um mestre 
sem mando; a "causa" então defendida era a da subversão, do furor, da re
sistência. A outra procedia da sublimação, da soberania, do culto do chefe e 
da unidade do eu; atribuía ao herói o lugar de pai fundador, de rei autoritá
rio; a "causa" aí defendida era a da unidade do império e da  universalidade 
da doutrina, da religião monoteísta. De um lado, Aníbal insurgindo-se contra 
Roma; de outro, Alexandre entregue à loucura da conquista. No centro, Moi
sés, o judeu, privado de sua identidade, barrado, castrado, retransformado 
em egípcio, oscilando entre a onipotência do legislador e a falha ou o ato 
falho de um homem que deixou escaparem de si as tábuas da lei. No semita, 
africano e homem de cor reconhecemos Freud ao abordar o continente norte
americano em 1909, certo de estar transportando uma revolução. No mace
dônio fogoso captamos o projeto de uma Internacional, de um "Império da 
Psicanálise", de uma unidade de causa defendida. No hebreu-egípcio en
contramos a dimensão complexa de um judeu que morava em Viena, falava 
alemão e nascera na Morávia, adepto da Letra, filho do Talmude, assassino 
de seu pai, fundador de uma doutrina do Édipo que corria o risco de se tor
nar µma religião ou um misticismo. Nos dois casos figurados, . um filho len
dário perpetra um assassinato ritualístico, simbólico ou real. Reina em lugar 
de um pai morto, transformando-se, ele próprio, no pai eleito de um povo. 
Essas duas concepções do poder acompanham permanentemente a história da 
política do movimento psicanalítico. Explicam suas rupturas, suas cisões, 
suas tragédias, seus fracassos e seus suicídios, na França, em Viena, em 
Londres ou em Nova York. Emaranham-se uma na outra e são contraditórias, 
mas impossíveis de separar. A concepção freudiana da política, aquela que 
ele aplicou à organização da instituição psicanalítica, assemelha-se à monar
quia bicéfala do Império Austro-Húngaro, mas sob a condição de que o em
blema imperial seja a metáfora do princípio de Bichat: "A vida é o conjunto 
das funções que resistem à morte." Nunca é demais dizer que Freud não foi 
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"vitalista" e que toda a sua doutrina tendeu, um século depois das luzes da 
anatomia pato]ógica, para a descoberta de um princípio fundador do psi
quismo humano: a pu]são de morte. 

Na imaginação dos viajantes, a cidade de Viena evoca as valsas, os ca
fés barrocos, as confeitarias elegantes e uma certa alegria de viver cujo eco é 
encontrado no nome de Freud.* Jacques Lacan sublinhou que este tem uma 
consonância ambígua, anglófona e germanófona, e que faz desfilarem os lu
garejos encantadores das imediações da cidade: "Se me detenho nesse nome, 
não é por um procedimento panegúico. Antecipo-me a uma articulação de 
meu discurso, lembrando que sua fanu1ia, como todas as famílias da Morá
via, da Galícia, das províncias linútrofes da Hungria, foi obrigadâ, em razão 
de um edito de José II em 1785, a escolher esse nome numa lista de preno
mes - trata-se de um prenome feminirw, usado com muita freqüência na 
época. Mas esse nome, em termos mais remotos, é um nome judeu, que atra
vés da história já encontramos traduzido de outras rnaneiras."1 

Nos bastidores da cidade dourada ocultava-se, no início do século, urna 
realidade muito sombria. A mais célebre das valsas de Strauss, O Belo Da
núbio Azul, · fora composta logo após a batalha de Sadowa, depois da vitória 
da Prússia sobre a Austro-Hungria. 2 Esta pusera termo à dominação dos 
Habsburgo nos países de língua alemã. A derrota do exército de .Francisco 
José, desbaratado pelo de Bismarck, fizera da monarquia bicéfala urna po
tência _ de segunda categoria. O amor dos vienenses pela valsa afigurava-se 
ao viajante daqueles tempos como uma tentativa demoníaca de escapar à 
realidade: "Tal como um africano impetuoso, [Strauss), exuberante, agitado, 
sem beleza, apaixonado .. . faz saírem de nossos corpos os demônios maléfi
cos, e o faz com as valsas, forma moderna do exorcismo .. .  que capta nossos 
sentidos num doce êxtase. [ . . .  ] Corno numa bacanal, os casais dançam . . .  vo
luptuosamente, sem moderação. "3 

Em L'Homme sans Qualités, Robert Musil evoca o clima que reinava 
na cidade barroca no começo do século. A capital dos· Habsburgo não tinha 
nome reconhecido, e o escritor a apelida de Cacanie, palavra cuja sonorida
de é escatológica: "A Cacania era, por exemplo, kaiserlich-koniglich (impe
rial real), e também kaiserlich und koniglich (imperial e real) ; não havia na
da nem ninguém que não fosse afetado, lá, por uma dessas duas siglas, K.K. 
ou K.U.K. ; só faltava dispor de uma ciência secreta para se poder decidir 
com certeza quais as instituições e homens que poderiam ser chamados de 
K.K. ou K.U.K. No papel, ela era chamada Monarquia Austro-Húngara, e se 
fazia chamar oralmente de Áustria, nome que abjurara oficial e solenemente, 
mas que conservava nos assuntos do coração, como que para provar que os 
sentimentos têm tanta importância quanto o direito público e que as prescri-

* Em alemão, o substantivo "alegria" é Freude (N. T.). 
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ções nada têm a ver com a verdadeira seriedade da vida. A constituição era 
liberal, mas o regime, clerical. O regime era clerical, mas os habitantes, l ivres
pensadores. Nem todos os burgueses eram iguais perante a lei, mas, justa
mente, nem todos eram burgueses. "4 

Enquanto numerosos intelectuais degustavam strudels nos cafés reves
tidos de madeira escura, com suas cortinas de barra recortada, a cidade sofria 
de uma grave escassez de moradias e de um crescimento da prostituição. As 
moradias dos trabalhadores eram sujas, tristes ou insalubres. A imprensa in
dignava-se ao descobrir homossexuais e meretrizes pelas ruas, e, no entanto, 
havia nas colunas dos jornais múltiplos anúncios de "massagistas" e "com
panheiras". Os salões de chá e as confeitarias eram o refúgio dos que fugiam 
da atmosfera pesada e do espetáculo da miséria. Atribuíam-lhe a mesma 
qualificação dada ao judeu ou ao doente mental: a de "cidade degenerada". 

A cidade burguesa adotava, frente a sua intelectualidade, uma atitude 
odiosa: observava-a com o mesmo olhar que lhe era voltado pelos países eu
ropeus. Os inovadores e os artistas levavam uma vida penosa, sobretudo 
quando eram judeus ou pertenciam às minorias. G. Mahler era adulado por 
seu talento de maestro e pela maneira como reerguera a Ópera d a  cidade, 
mas era tratado como compositor "degenerado". O médico Philippe Ignace 
Semmelweis, que pela primeira vez evidenciou a infecção puerperal e tentou 
tratá-la, foi rejeitado por seus compatriotas: era húngaro. Como Freud, es
cutava as mulheres, recolhia toda sorte de lamentações e gritos uterinos; tra
balhava num ambiente hospitalar que era procurado, não pelas burguesas ri
cas, mas pelas despossuídas, pelas prostitutas, pelas mães solteiras, ' pelas 
malditas: por todas aquelas que a sociedade vienense degradava . . .  Foi acusa
do pelos defensores da "geração espontânea" de ameaçar o saber médico. E 
de fato o ameaçava: tinha provado que os médicos e os estudantes transpor
tavam a infecção, à sua revelia, através das autópsias e dos toques vaginais. 
Ocorre que a medicina oficial, subordinada ao poder do Estado, tinha de 
permanecer "pu."'ã", livre de qualquer idéia de contaminação, tinha de existir 
à imagem de um império sagrado, inviolável. O agente provocador não podia 
encontrar-se em sua morada. Por conseguinte, buscava-se um culpado, afir
mava-se que a doença vinha do exterior, dos espiões, dos bárbaros ... Sem
melweis, o estrangeiro, foi expulso do hospital, condenado e, depois exilado; 
enlouqueceu. Como Bichat, foi tomado pelo mal a que consagrara sua vida: 
morreu por envenenamento cadavérico após uma dissecação.  Quando a Hun
gria se tomou uma nação, reabilitou aquele que a cirurgia moderna considera 
o precursor de Pasteur.s 

A sociedade vienense estava obcecada com a sexualidade. Pensava 
ainda mais nela na medida em que não se podia falar nisso. A velha geração 
puritana considerava-a um fator de anarquia, enquanto as mulheres jovens 
sofriam com sua condição de esposa. É compreensível que a histeria, des
crita por Freud, afetasse ora as mocinhas criadas com rigidez, ora as burgue
sas casadas segundo critérios ligados aos interesses financeiros de suas fa-
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rm1ias. A ciência oficial considerava a teoria da sexualidade uma emanação 
da "degenerescência", e o sábio de "prenome feminino" foi assemelhado à 
mulher possessa cujos sofrimentos descrevia. 

A nova geração de artistas vienenses pregava a arte pela arte e o culto 
da forma por ela mesma. Opunha-se a seus "pais", homens de negócios, co
merciantes e banqueiros que associavam a arte ao utilitarismo de um orna
mento barroco, procurando desvi� seus filhos da única atividade que eles 
consideravam criativa. A burguesia ascendente, voltada para os as.suntos fi
nanceiros, queria assemelhar-se à velha aristocracia austríaca. O gosto pelo 
monumental e pelo barroco tomara-se para ela um sinal de riqueza e sucesso: 
"Os vienenses da geração que atingiu sua maturidade na virada so século fo
ram criados numa atmosfera em que os valores estéticos tinham um lugar de 
tal ordem que se esquecia que era possível existirem outros. "6 Freud per
tenceu, ao mesmo tempo, à geração dos pais e à dos filhos: no campo da ar
te, adotou o gosto da · burguesia liberal vienense e preferia o classicismo ao 
modernismo, Hugo a Musil, Shakespeare a Joyce, Vinci a Kokoschka ou 
Klirnt, Miguel Ângelo à arquitetura funcional de Loos. Não gostava de mú
sica, nem da de Mahler nem da de Schõnberg, da qual nada entendia, nem da 
dos românticos. Sendo filho de um negociante judeu, rejeitou, tal como os 
artistas inovadores, o mundo dos negócios e do comércio, para se.dedicar ao 
estudo da medicina, na qual se tomou um sábio "de vanguarda". Assim, es
barrou, de perto ou de longe, nas maiores personalidades da sociedade vie
nense. Gustav Mahler foi consultá-lo para curar-se de sua impotência sexual. 
Freud trabalhou com Schnitzler na clínica de Meynert, e foi a Karl Kraus 
que escreveu em 12 de janeiro de 1906, ao ser acusado de plágio no caso 
Fliess-Swoboda-Weininger.7 Dizem que, na juventude, bateu-se em duelo 
com Viktor Adler, o fundador da social-democracia austríaca. Por fim, es
tabeleceu laços de amizade com a irmã mais velha de Wittgenstein, que or
ganizou, juntamente com Marie Bonaparte, sua partida da Áustria após a 
proclamação do Anschluss. Freud não estava afastado da intelectualidade de 
sua época e, embora não compartilhasse de seus gostos modernistas, foi 
atravessado por seu sopro. Um exemplo testemunha essa atitude contraditó
ria: por duas vezes, em 1906 e em 1922, ele escreveu a Schnitzler. Na pri
meira carta, constatou que as opiniões do escritor sobre a psicologia e a se
xualidade aproximavam-se das suas: "Tenho-me perguntado muitas vezes de 
onde o senhor extraiu o conhecimento deste _ou daquele ponto oculto, en
quanto eu mesmo só o adquiri através de um penoso trabalho de investiga
ção, e cheguei a invejar o escritor a quem já admirava. ' '6 Na segunda, Freud 
foi mais longe e fez uma confissão: não havia procurado visitá-lo porque ti
nha medo de encontrar seu duplo: "Ao mergulhar em suas esplêndidas cria
ções, sempre acreditei encontrar nelas, por trás da aparência poética, as hi
póteses, interesses e resultados que sabia serem os meus. "9 

Através dessas duas cartas podemos compreender a lógica das relações 
que Freud mantinha com os artistas de sua época: ela foi traçada na Traum-
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cleutung. Esse livro, escrito por um estudioso, é um romance moderno; mis
tura o diário íntimo, o relato psicológico e a autobiografia. Assemelha-se à 
procura proustiana em termos da busca do tempo perdido, à epopéia joyciana 
em termos da arte do monólogo interior, e à dramaturgia brechtiana em ter
mos da técnica do distanciamento ... Freud deu o tom: descobrira laboriosa
mente aquilo que o poeta conhecia espontaneamente ... Sentia-se tão próximo 
do artista, seu "duplo", que pôs à distância a expressividade romanesca ou 
poética para fazer com que suas hipóteses sobre a subjetividade humana pas
sassem para o lado da ciência. Em Freud, a atividade teórica passou pela re
núncia a tornar-se escritor; donde o paradoxo de que essa renúncia permi
tiu-lhe inventar uma nova escrita, que iria "influenciar" a arte romanesca, 
pictórica e poética ... A admirativa desconfiança que ele exibia frente aos ar
tistas modernos era a contrapartida da afirmação, tantas vezes repetida, de 
que a existência do dom, do talento ou da genialidade não depende da exp}i
cação psicológica. A renúncia freudiana jamais constituiu uma renegação; 
Freud renunciou aos estudos jurídicos, isto é, à carreira política, porque ela 
era incompatível com a atividade médica. Da mesma forma, renunciou à neu
rologia porque esta era inadequada à descoberta do inconsciente; mas renun
ciou sem destruir, ao contrário de Babinski, que foi obrigado a desfazer 
parte dos ensinamentos de Charcot para abrir espaço para a semiologia. Essa 
atitude explica a coerência de uma elaboração - na arte, na medicina, na po
lítica e na religião. No campo do judaísmo, Freud escapou à lógica mística 
das conversões e da renegação: permanecendo fiel a uma pertença, colocou à 
distância os ideais religiosos que atravessavam sua história e tentou anali
sá-los em suas contradições desde o interior. Essa renúncia foi uma forma de 
"distanciamento"; ao contrário da renegação ou da conversão, ele levou em 
conta os restos da coisa abandonada, ou seja, suas incoerências, seus impas
ses, suas contradições, suas ambigilidades etc. 

Schnitzler, assim como Freud, pertencia à elite intelectual dos judeus 
vienenses "sacudidos entre o medo de parecerem intrusos e a amargura de 
serem considerados passíveis de ceder à impudência da maioria; entre a 
consciência de estarem em casa, ali onde viviam e exerciam suas atividades, 
e a indignação de se verem, justamente ali, perseguidos e cobertos ele insul
tos: oscilando entre o desafio e o desestímulo, perturbados até mesmo no 
sentimento de sua existência, seu valor, seu direito" .1 º Freud adotou frente a 
Viena uma atitude ambivalente. Esta não era sua cidade natal e ele a detesta
va, como um imigrante que se sentisse estrangeiro num novo lar; entretanto, 
era a cidade natal da psicanálise, e Freud identificou-se com seus paradoxos: 
recusou-se a fazer dela a sede de sua associação internacional, em 1910, mas 
não queria de modo algum deixá-la em 1938, quando da invasão dos nazis
tas. As relações de Freud com a cidade de Viena são o retrato de sua teoria 
das feridas narcísicas: como judeu, sentia-se "descentrado" ali ; como teori
zador do inconsciente, estava preso a suas partilhas e suas divisões; e, como 
chefe de organização, queria colocá-la à distância. Freud viveu o drama de 
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um judeu germanizado, de um sábio racionalista: acaso terá tentado curar-se, 
inventando wna nova maneira de pensar?1 1  Durante a I Guerra Mundial, foi 
patriota; finda a guerra e arruinada Viena, recusou-se a se instalar na Holan
da. Tinha lealdade em relação à Áustria, tal como Francisco José em relação 
aos judeus. De fato, a cada vez que explodiam escândalos anti-semitas, o 
imperador exprimia seu descontentamento. Uma noite, no teatro, ele abando
nou a sala porque o público pôs-se a gritar slogans antijudaicos. O historia
dor C.E. Schorske12  observou que o. Império dos Habsburgo era "um mundi
nho em que o grande mundo se repetia". Tal como a Europa, dilacerava-se 
em dois sentidos: verticalmente, segundo as linhas nacionais, e horizontal
mente, segundo as linhas ideológicas das classes. Até a década de 1890, as 
forças políticas se organizavam de acordo com oposições clássicas: liberais 
contra conservadores. Depois disso, novos grupos desafiaram os dirigentes 
tradicionais; o socialismo surgiu da classe trabalhadora, enquanto um nacio
nalismo virulento e chauvinista elevou-se da pequena burguesia e do campe
sinato. 

Expr.imindo o sentimento de numerosos austríacos, Musil declarou: 
"Há duas coisas contra as quais não se pode lutar: Karl Kraus e a psicanãli
se. " 13 Esse Witz [chiste] situa o personagem de Karl Kraus em seus aspectos 
contraditórios: como habitante da Cacania, ele trazia no nome as duas letras 
de um reino inominável ; como judeu, estava sujeito à busca de uma identi
dade inencontrável; e como polemista, enfim, era tão temido pela socieda
de vienense quanto a nova teoria freudiana. Karl Kraus afirmava que Viena 
era um campo de testes para a destruição do mundo. Comparou os vienenses 
aos hebreus e tomou-se pelo profeta Jeremias, encarregado por Deus de de
nunciar os erros do povo eleito. Escolheu a arma do panfleto e da sátira. Foi 
através da preferência pelo teatro, pela literatura e pela música, afirmada por 
seus contemporâneos, que ele empreendeu a denúncia da hipocrisia da vida 
vienense. Vindo de uma família abastada, originária da Boêmia, lançou em 
1 899, aos vinte e quatro anos de idade, sua revista satírica bimensal Die 
Fackel ("O Archote"). Kraus escrevia perfeitamente bem a língua alemã; 
brincava com as palavras, fazia trocadilhos e parodiava o estilo daqueles a 
quem atacava. Seu jornal se atribuía a tarefa de denunciar a corrupção em 
todas as partes em que ela se manifestasse. Além de seus próprios escritos, 
ele publicava textos de Liebknecht, H. Mann, Schõnberg, Wedekind ou Hu
go Wolf. Tinha profunda aversão pela imprensa e apresentava Die Fackel 
como um antijornal, destinado a minar a confiança que a imprensa ins
pirava no público. Seu alvo principal era o Neue Freie Press, o melhor jor
nal do Império Austro-Húngaro, no qual colaboravam numerosos judeus. 
Kraus atacava, mais particularmente, a "crônica à francesa", tão cara a 
Maupassant. Esta fora introduzida na Alemanha por Heinrich Heine e, se
gundo Kraus, não se prestava às modalidades da língua germânica. Seu sub
jetivismo lhe parecia ter um defeito duplo: deturpava os acontecimentos e 
impedia o autor de exprimir as profundezas de sua personalidade, obrigando-
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o a comentar um fato da atualidade. O estilo da crônica, tão apreciado pelos 
jornais vienenses, exprimia, na opinião de Kraus, o estado de decadência de 
uma sociedade em que a literatura visava apenas à perfeição da fornia. Kraus 
sentia um prazer maligno em remeter ao redator chefe do NF.P, usando 
pseudônimos, cartas escritas num estilo falsamente erudito e que tratavam de 
questões ridículas. Esse panfletário "antiformalista" era, no entanto, um ma
níaco da língua, e havia compreendido, como Freud e Wittgenstein, que as 
Vorstellungen da filosofia kantiana eram representações estruturadas pelas 
formas da linguagem. Como o assinalaram A. Janik e S. Toulmin,1 4 Witt
genstein foi menos um discípulo de Russell do que um contemporâneo de 
Kraus. Ainda nesse aspecto, Viena era a cidade dos paradoxos: sob a másca
ra de um filósofo anglófono protestante, ferozmente individualista, ocultava
se sempre o rosto de um judeu vienense às voltas com as palavras, o sonho, 
os trocadilhos e as brincadeiras da infância, perdido no sistema das conver
sões e das mudanças de identidade, de lugares e de pessoas. 

Karl Kraus era um "vampiro" do pensamento: dormia durante o dia e 
trabalhava à noite. Tinha ódio de todas as idéias novas. Sua posição de pan
fletário cáustico mal chegava a mascarar um modo de pensar característico 
de certo número de ideólogos vienenses devorados pelas contradições que 
devastavam a consciência judaica da época. Em Kraus, o ódio ao sionismo 
exprimia uma profunda aversão por sua condição de judeu: ele se converteu 
ao catolicismo, mas só revelou sua pertença à Igreja ao abandoná-la em 
1922, vinte e três anos depois de ter renegado da mesma maneira a religião 
judaica. Seu ódio pelo feminismo era o sintoma de sua ambivalência frente à 
mulher; esta, a seus olhos, era um ser inferior, irracional, "integralmente se
xualizado" e irresponsável. A despeito disso e ao contrário de Weininger, ele 
achava que o princípio feminino completava o princípio masculino, que era a 
fonte e a origem inconsciente de tudo o que tem valor na civilização, e que 
tinha a seu encargo fecundar a razão masculina, vazia de conteúdo. Kraus 
era adversário do movimento feminista porque achava que o eterno feminino, 
que nutria a arte moderna, estava ameaçado por todos os lados: pelas pró
prias feministas, por uma imprensa corrupta, pela moral burguesa e pela teo
ria freudiana. "A psicanálise", afirmou ele, "é essa doença do espírito da 
qual ela mesma se considera o remédio."15 Esse aforismo dissimulava uma 
atitude "conservadora" para com a histeria. Kraus achava, corno alguns co
mentadores de Charcot, que a histeria era urna doença da época, que desapa
receria com a transformação dos hábitos sexuais. Considerava o tratamento 
um perigo para o artista: "Esses médicos dos nervos que destroem o gênio 
diante de nossos olhos, chamando-o de patológico, deveríamos quebrar-lhes 
a cabeça com as obras completas do gênio em questão . . .  Deveríamos esma
gar com os calcanhares a cara de todos os racionalistas benfeitores da 'hu
manidade normal', que dão tranqüilidade a uma gente incapaz de apreciar os 
produtos do espírito e da imaginação."  De fato, ele não estava tão longe 
quanto acreditava das posições de Freud acerca da análise dos artistas e dos 
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poetas. 1 6  A oportunidade direta de seu ataque à psicanálise foi legitimada 
pelo"tratarnento que ele seguiu com F.  Wittels, um neófito do freudismo", 
escreveram Janik e Toulmin, que era membro da Associação Vienense: 
"Numa comunicação, este declarou que a atividade polêmica de Kraus era 
conseqüência de uma frustração edipiana, e propôs argumentos tão simplistas 
para corroborar sua tese que Freud em pessoa os contestou. "1 7 Essa história 
diz muito sobre a maneira como os ,primeiros psicanalistas conduzia,-n suas 
análises e eram representantes, eles próprios, do "paradoxo vienense". 

O ódio de Kraus pela psicanálise era menos wna hostilidade à doutrina 
freudiana do que o corolário de seus ideais de limpar a nação. A mulher 
histérica, o sexo neurotizado pela ciência e o judeu exaltado pela Terra Pro
metida simbolizavam uma depravação da qual ele se acreditava portador e da 
qual queria lavar-se, tomando-se por um novo eleito de Deus. Sua atitude 
não era "anti-semita", como muitas vezes se acredita, muito embora reto
masse parte do vocabulário do anti-semitismo. Era sobretudo hostil ao sio
nismo e à burguesia judaica ou não-judaica. De maneira geral, o "ódio a si 
mesmo" próprio do judeu não era exatamente supe:rponfvel a um anti-semi
tismo, mas a um sistema projetivo em que o judeu só chegava a viver sua 
identidade num discurso que lhe era imposto de fora para dentro. 

Podemos estabelecer um paralelo entre a trajetória de Kraus e ·a de Otto 
Weininger, que desempenhou um papel importante na controvérsia entre 
Fliess e Freud a propósito da noção de bissexualidade. Em 1903, Weininger 
escandalizou por duas vezes a sociedade vienense: através da publicação de 
sua obra Sexe et Caractere1 8  e por seu suicídio na casa onde Beethoven ti
nha morado. Mais tarde, seria admirado por numerosos anti-semitas. Corno 
Kraus, Weininger descobriu-se na armadilha de urna lógica em forma de cír
culo vicioso: a assimilação de um judeu a urna sociedade não-judaica era tão 
impossível quanto a afirmação de uma identidade judaica num mundo hostil 
ao judaísmo, não restando ao judeu outra alternativa senão adotar o rótulo 
que seu adversário lhe impunha e considerar-se perverso e degenerado; po
dia então passar sua vida renegando todas as religiões, a sua própria e a dos 
outros, e podia também optar por desaparecer. Kraus adotou a primeira solu
ção e Weininger, a segunda: aos vinte e três anos, matou-se com um tiro de 
pistola. Um ano antes do suicídio, em 1902, convertera-.se ao protestantismo. 
Ao contrário de Kraus, fascinado pelo catolicismo, como todos os judeus 
apegados à tradição do barroco vienense, Weininger era prussiano, e a es
colha da religião protestante se explica por uma identificação com os ideais 
do homem do Norte, com o alemão, com Kant, cuja filosofia ele admirava, e 
com Wagner, cuja música idolatrava. Conversão, suicídio, renegação: os atos 
eram diferentes, mas a lógica era idêntica. Weininger suicidou-se para extir
par de si o judeu e a sexualidade. Apresentou seu livro como o equivalente 
de uma condenação à morte: morrer era evitar tornar-se um assassino, ma
tando wn outro que não ele. 

Cometiam-se muitos suicídios em Viena nessa época. A lista de aus-
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tríacos atingidos pela doença da morte voluntária é impressionante. Nela en
contramos Ludwig Boltzmann, o fundador da termodinâmica estatística, Otto 
Mahler, innão do compositor, Georg Trakl, o poeta lúico, Viktor Tausk, o 
discípulo de Freud e amigo de Lou Andréas-Salomé, os três irmãos de Lud
wig Wittgenstein e o arquiduque Rodolfo, herdeiro do trono imperial. Cabe 
acrescentar a isso Stefan Zweig, que se matou com sua segunda mulher nu
ma cidade [Petrópolis] próxima ao Rio de Janeiro em 1942. Haveria urna 
origem comum para todos esses suicídios, dos quais o paradoxo vienense se
ria a causa? Nada o comprova. Resta, no entanto, a existência de um vfucu
lo, na lógica das filiações, entre o fenômeno da conversão, que caracteriza o 
destino judaico, e a invenção lingüística, a criação artística ou a descoberta 
científica, como se a centelha do gênio possuísse sempre essa estranha forma 
de circularidade que consistia em ter um pé numa tumba e o outro num gue
to. 

Otto Weininger afirmava que sua caracterologia inspirava-se em Platã�, 
Kant e Schopenhauer. Segundo ele, os conceitos de masculino e feminino 
representavam tipos psicológicos ideais ou variações de formas platônicas. 
Encarnavam-se no corpo e constituíam uma base que permitia explicar o 
comportamento humano. A idéia masculina remetia à criatividade, ao poder e 
à racionalidade, e a idéia feminina, à desordem e ao sexo insaciável. O ho
mossexual, a mulher e o judeu faziam parte da mesma depravação. A fecun
didade era repugnante, e somente a castidade era grandiosa. A raça ariana 
era a encarnação de uma criatividade ideal. Para se libertar, o judeu tinha de 
vencer o judaísmo que o definia como tal, e a mulher devia emancipar-se do 
falo masculino renunciando ao coito, súnbolo de sua escravização. 

O suicídio de Weininger foi mencionado em algumas linhas nas colunas 
dos noticiários. Em seu enterro viam-se Karl Kraus, Ludwig Wittgenstein e 
Stefan Zweig. Um ano depois, Sexe et Caractere tomou-se uma das obras 
mais lidas e mais discutidas nos países de língua alemã. "Houve uma moda 
Weininger", sublinha Roland Jaccard; "contam que, ante a leitura do livro, 
os estudantes judeus se matavam por serem judeus e, quanto às mulheres, 
elas já não conseguiam acreditar que um dia atingiriam o ideal de beleza, 
grandeza e justiça pelo qual queriam viver. "1 9 

A assimilação do judeu à mulher, e vice-versa, era um dos principais 
temas do discurso anti-semita; ora, a idéia de que o povo judeu era uma mu
lher provinha diretamente da Bíblia e das tradições do pensamento judaico: 
"Desde os Profetas", escreve J.-P. Winter, "que tratavam Israel de prostitu
ta, até o Cântico dos Cânticos, onde, segundo a tradição, a mulher que se di
rige a seu amante não seria senão a metáfora de Israel dirigindo-se a 
Deus. "20 Em sua denúncia quase delirante de uma feminilidade inscrita em 
termos de passividade, arrogância, insatisfação, luxúria ou submissão, Wei
ninger surge como um dos mais trágicos representantes do destino do judeu 
ocidental no século XX. Este se encontra no centro de todas as descobertas 
científicas, desde a teoria da relatividade até a bomba atômica; foi vítima de 
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todas as balcanizações, desde o Tratado de Versalhes até a parti1ha de falta; 
participou de todos os fanatismos religiosos: sionismo, islamismo; presidiu o 
nascimento de todos os movimentos po1íticos que procurariam eliminá-lo, 
dentre os quais o nazismo; por fim, esteve no cerne do grande debate de 
idéias sobre a natureza da sexualidade hwnana.21 

Outro judeu vienense teve um itinerário que se pode comparar aos de 
Kraus e de Weininger; de fato, foi o malogro de um esforço reiterado de es
capar a sua condição de judeu que 'levou Theodor Herzl ao sionismo. Esse 
dandy sonhava pertencer à aristocracia, mas, excluído de sua confraria de 
estudantes da universidade por ter defendido o judaísmo, voltou-se para o 
jornalismo e se tornou, em 1891, correspondente do Neue Freie Press em 
Paris. Foi nessa cidade que aderiu ao sionismo. Também nesse caso, tratou
se de um fenômeno de conversão em que uma mística se opôs a outra. Herz] 
teve a idéia de transfonnar em realidade os projetos de retorno à Terra Pro
metida que perseguiam o movimento sionista. Assustado pelo processo de 
Dreyfus, pelo de Ravachol e pela leitura de La Libre Parole, de Drumont, 
achava que a assimilação se tornara impossível. Jurista por formação, era le
galista e, diversamente de Freud, fora criado num meio judaico já converti
do; inspirou-se no socialismo à francesa para elaborar seu programa de 
êxodo dos judeus para a Palestina. Seu sionismo político opôs-se ao sionis
mo prático dos judeus russos, que preconizavam a busca de uma infiltração 
na Palestina e o renascimento da língua hebraica. Herzl preferia o alemão 
como língua oficial para o novo Estado. Para numerosas massas judaicas, ele 
era considerado um novo Moisés, criado na corte do faraó (Viena) é conde
nado a jamais conhecer a Terra Prometida. Quando o Estado judaico, com 
que Herzl sonhara, veio à luz em 1949, ordenou-se em sua honra funerais na
cionais póstumos. O socialismo utópico de Herzl assemelha-se ao romantis
mo de um D' Annunzio ou de um Barres. Esse personagem, aliás, mantinha 
com seus adversários uma relação ambivalente. Para cómprovar que o povo 
judeu tinha um sentido de honra tão desenvolvido quanto o dos aristocratas, 
instigava ao duelo alguns anti-semitas notórios: "Se seu adversário matá-lo", 
explicava, "isso fará dele um mártir e conquistará para a causa judaica a 
opinião mundial; no caso oposto, ele acusará o anti-semitismo diante de seus 
juízes,"22 Herzl queria também obter o apoio do Papa contra os inimigos dos 
judeug, prometendo-lhe "conversões" em contrapartida: 

Se o amálgama do judeu e da mulher fazia parte de um surpreendente 
programa de limpeza do pensamento, outro termo vinha acrescentar-se ao par 
maldito: o de "degenerescência". Kraus tinha boas razões para odiar o sio
nismo e afirniar que ele era não apenas "o ópio dos proletários judeus 
orientais", mas também "o delírio colonialista da burguesia judaica". À 
parte a violência dessa diatribe, o escritor tinha consciência, sem dúvida, do 
sistema projetivo que funcionava na ideologia sionista. Foi o judeu húngaro 
Max Nordau, companheiro próximo de luta de Herzl, quem contribuiu mais 
diretamente para a difusão do vocábulo "degenerado". Em seu livro intitula-
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do Dégénérescence, escreveu: "Os degenerados nem sempre são criminosos, 
prostitutas, anarquistas ou loucos declarados. Às vezes, são escritores e ar
tistas. Mas estes apresentam as mesmas características intelectuais - e amiúde 
também físicas - dás membros da mesma farm1ia antropológica que satisfa
zem seus instintos malsãos com a faca do assassino ou a granada do dinami
tador, em vez de fazê-lo com a plwna ou o pince. "23 Dentre os degenerados 
célebres, Nordau incluía o "pederasta" Oscar Wilde, o futuro dreyfusista 
Érnile Zola, o "devasso" Baudelaire e o amigo inglês de Maupassant, Swin
bume. A estes acrescentava os pré-rafaelitas ... À guisa de terapia, ele dese
java, como mais tarde faria Goebbels, "que esmaguemos impiedosamente es
se verme anti-social, esse bando de porcos dos profissionais da pornografia, 
que se banqueteia de imundície". Ao contrário do estilo esplêndido de 
Kraus, o de Nordau aparentava-se à "escrita sem Witz" do panfleto anti
semita, do qual, na França, Daudet, Drumont e Céline foram os mais puros re
presentantes. O mesmo Ma'< Nordau encontra-se na origem do triunfal suces
so alcançado pelo livro de Weininger, ao qual ele prestou homenagem num 
artigo que fazia a apologia da desigualdade dos sexos.24 Sabemos que desti
no conheceria a noção de arte degenerada, já que Hitler a colocaria em seu 
programa para desencadear gigantescos autos-da-fé contra o conjunto da 
cultura. 

A mulher, o louco, o judeu, o criminoso e o tarado: estes eram os no
mes comuns de uma ideologia da degenerescência em que circulava, através 
de todos os fanatismos, a visão de uma humanidade reduzida a suas alegorias 
hereditaristas. Dir-se-ia que, para a intelectualidade do início deste século, o 
homem era uma besta à imagem de um totem imaginado, culpado de todas as 
perversões. 

No abandono da temática da bissexualidade por Freud podemos ler em 
filigrana a evolução de um sábio que renunciou progressivamente às doutri
nas hereditaristas nascidas do darwinismo. Freud não abandonou o método 
inaugural da biologia para fabricar uma ciência psicológica "pura", mas des
fez-se de parte de sua fantasística, que transformou num resto necessário à 
elaboração de sua teoria. Esse resto tornou-se então uma lenda: como o To
tem ou o Tabu, ele é a marca do inconsciente na história dos destinos huma 
nos. Do lado da sexualidade, esse abandono foi ta,-nbém o sinal de um rom
pimento de Freud com as raízes místicas do judaísmo. Não sem dificuldade, 
o estudioso distinguiu-se das visões bíblicas de uma "decadência feita mu
lher" ... A histeria masculina, ou a chamada histeria nervosa, ou ainda a his
teria desligada das normas e patologias, foi também o abandono de uma no
sografia "racista", daquela que fazia do judeu e da mulher representantes da 
degenerescência das nações. De todas as doutrinas de sua época a respeito 
da sexualidade, Freud preservou a idéia de que a essência da sexualidade 
humana comportava duas vertentes, mas mudou a organização destas. Em 
lugar de uma libido dupla, cindida num princípio masculino, superior, racio
nal, positivo, criador, etc., e num princípio feminino, inferior, histérico e de-
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sordenado, ele propôs o modelo de uma libido única, organizada em tomo da 
representação do pênis (sua presença ou sua falta) e estruturando a persona
lidade humana em dois p6los (feminino e masculino), que se distribuem entre 
os indivíduos qualquer que seja a natureza biológica de sua diferença sexual. 
Na teoria psicanaütica da sexualidade, já não há lugar para as noções de de
sigualdade, degenerescência ou normalidade. Mesmo a perversão, definida 
como "desvio" sexual em relação a uma norma (o coito vaginal), já não é 
assemelhada a uma anomalia do comportamento, mas a uma diferença estru
tural (ao lado ela neurose e ela psicose); ela concerne à negação da castração 
e à sobrevivência de uma sexualidade infantil. Certamente persistem em 
Freud elementos que marcam a sustentação de sua doutrina nos ideais here
dit.aristas e biologizantes de sua época; nas sutilezas de certos enunciados 
encontramos juízos que "inferiorizam" a feminilidade como tal; mas o "fa
locratismo" freudiano, do qual o feminismo deu excessiva importância ape
nas ao aspecto caricatural, já não tem grande coisa a ver com o fabuloso de
lfrio que se difundiu no início do século por todas as obras concernentes às 
modalidades ela sexualidade humana. Assim compreendemos melhor o pivô 
elas rupturas freudianas a propósito da bissexualidade, fosse com o berlinen
se Aiess e as representações parcialmente ligadas ao funcionamento do ju
daísmo e de seus fanatismos, fosse com Jung e uma concepção "[Ião-judai
ca" do sexo, mas mística ou cristã, que restabelecia o princípio de uma dua
lidade natural das almas. 

Quando Freud afinnou que a sexualidade era o pivô essencial da teoria 
psicanalítica, referia-se à sexualidade infantil e ao princípio de uma libido 
única. Recriminou em Adler uma concepção da diferença sexual em que o 
biológico, o social e o psicológico confundiam-se de tal maneira que a neu
rose aparecia como conseqüência de uma degeneração ou de uma inferiorida
de de origem orgânica; dentro dessa perspectiva, já não se tratava de urna 
posição psicanalítica, mas de uma verdadeira psicologia do déficit, onde o 
inconsciente era racionalizado a partir das aspirações do ego. Quanto a Jung, 
Freud o acusou de renunciar à sexualidade infantil e de fazer a sexualida
de humana funcionar de maneira abstrata a fim de salvar os valores espiri
tuais da moral e da religião. Sabemos que essa "sublimação" da problemáti
ca sexual levaria Jung a defender uma libido mística, dual e desprovida de 
1.nstintos, fundamentada na noção de cornplementariedade entre os indivíduos 
de sexos opostos; no homem, de fato, o arquétipo da alma assume a forma de 
urna figura feminina ideal (a anima), e, na mulher, a de urna figura masculi
na (o animus), tendo cada um dos dois uma representação ideal do outro em 
seu subconsciente. 

Vincent Brorne25 constatou que, durante o ano de 1909, dois homens 
prometidos à glória internacional moravam em Viena, ignorando um ao ou
tro. Freqüentavam, sem dúvida, os mesmos cafés, mas não moravam no 
mesmo bairro. O mais velho deles chamava-se Freud, e o segundo, que tinha 
apenas vinte anos, um dia expulsaria o outro de sua cidade natal. Nessa épo-
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ca, porém, este último era pobre e passava fome; detestava a cidade e se to
mava por um grande pintor, mas fracassara duas vezes na admissão à Aca
demia de Belas-Artes. Além disso, sofria de uma anomalia, pois seu aparelho 
genital comportava somente um testículo. Obcecado com a idéia de wna obs
cura conivência entre o sexo, a mulher e o judeu, via em seus pesadelos 
bastardos, circuncidados e mulheres pervertidas. Ele próprio era herdeiro de 
um estranho romance familiar: seu pai era filho de uma empregada que fora 
engravidada, segundo diziam, por wn burguês judeu, e se casara com uma 
jovem prima; esta, a mãe do rapaz, acabara de morrer de um câncer no seio, 
depois de ter sido tratada por um certo Édouard Bloch, judeu e vienense, que 
mais tarde seria salvo da deportação. Quanto ao pintor, antes de se tomar 
célebre, seria amante de uma de suas meio-irmãs. Já nessa época ele não su
portava a visão do sangue nem o espetáculo das execuções. Tinha medo dos 
loucos e dos doentes. Depois de 1920, descobriria as obras de Gustave Le 
Bon ao ler um livro intitulado A Psicologia das Massas e a Análise do Eu.26 

A despeito disso, Freud nunca se encontrou com Adolf Hitler; entre
tanto, quando teve de abandonar a cidade de Viena, infligiu medo nos na
zistas que tentaram pilhar seu apartamento. · Como garantia de sua partida, 
pediram-lhe que assinasse uma declaração atestando que não sofrera nenhu
ma violência. Freud pediu então para acrescentar algumas palavras ao pé da 
página: "Posso de coração recomendar a Gestapo a todos", escreveu. 

Freud encerrou sua carreira vienense com um Witz [chiste] e, alguns 
meses depois, publicou seu último livro, uma espécie de psicanálise do anti
semitismo. Ao folhearmos as páginas do Moisés, podemos ler nas entrelinhas 
a epopéia de urna cidade lendária cujo Nilo se chamava Danúbio e cujo herói 
egípcio era um judeu da Morávia. 

É estranho como se esbarraram em Viena, na fúnbria do século, as 
principais doutrinas que marcam n(?ssa modernidade, desde a nova teoria do 
incesto e da sexualidade até a ideologia da solução final, passando pela uto
pia sionista; urna palavra as ligava entre si e sustentava seus laços de paren
tesco: o judaísmo. 

Il. A horda seBvagem 

Veremos agora como a história da institucionalização da psicanálise, desde o 
nascimento da horda selvagem em Viena até a organização anglo-saxônia da 
Internacional, pode ser decifrada através das diferentes etapas da elaboração 
do mito do herói na doutrina freudiana. Todas as dissidências sobrevindas 
dentro do movimento, fossem elas judaicas (Adler, Rank, Ferenczi, etc.) ou 
não-judaicas (Jung), testemunham a transformação progressiva de uma polí
tica da psicanálise, baseada no descentramento, em uma "religião da causa", 
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fundamentada no culto a um profeta e na defesa de uma rrústica. Esse pro
cesso, que vai de _ 1902 a 1939, traz a marca histórica do fenômeno de con
versão-renegação que caracterizava a situação do judeu ocidental no início 
do século, e do qual a cidade de Viena fornece o mais impressionante foto
grama; em sua trajetória pessoal, Freud escapou a esse fenômeno, mas não a 
seus efeitos. Ao término dessa aventura em que encontramos pais humilha
dos, filhos conquistadores, suicidas ou decepcionados, imperadores e profe
tas, a IP A criada por Freud transformára-se no instrumento de uma gigantes
ca burocratização da psicanálise. Em 1939, o ancião se voltou para seu passa
do de judeu vienense e tentou compreender porque o "êxito" da doutrina 
testemunhava o "fracasso" do movimento. Despojou-se pessoalmente de seu 
papel de profeta, fazendo de Moisés o símbolo da teoria da castração. Esse 
livro derradeiro apresenta-se como um testamento, o fim de uma auto-análise 
iniciada com Charcot, prosseguida com Fliess e perdida nas brumas das que
relas e das dissensões. 

Desde 1902, alguns homens haviam adquirido o hábito de se reunir to
das as quartas-feiras à noite na residência de Freud. Este enviara cartões
postais a quatro pessoas para convidá-las a formar um pequeno círculo de 
debates em torno da psicanálise. Os cartões foram endereçados a Kahane, 
Reitler, Adler e Stekel. Os dois primeiros eram médicos. Kahane trabalhava 
num sanatório para psiconeuróticos e utilizava a eletricidade e outras tera
pias correntes na época. Reitler já praticava a psicanálise, da qual foi um dos 
pioneiros. Era um homem refinado e com dotes artísticos: desenhava e com
punha música vocal. Os outros dois, Ad!er e Stekel, tornar-se-iam célebres. 
Um era socialista convicto, membro do Partido Social-Democrata Austríaco, 
e suas convicções políticas seriam reencontradas em suas idéias científicas. 
Quanto a Stekel, não faria escola, mas iria narrar em sua Autobiografi.a os 
conflitos que o opuseram a Freud. Possuía um dom notável para a compreen
são dos símbolos e contribuiu para a vulgarização da psicanálise. Stekel é 
importante, na história dos primórdios do movimento analítico, menos pela 
quantidade de seus trabalhos do que pelo lugar "simbólico" que ocupou. De 
fato, foi o primeiro "doente" de Freud a se tornar psicanalista, e seu trata
mento traz o testemunho antecipado daquilo que se tornaria, nas instituições 
analíticas, o malogro crônico da transmissão e da formação didática. Freud, 
que fizera sua "auto-análise" com Flie�s, sugeriu desde muito cedo que os 
analistas se submetessem a um tratamento a fim de analisar os "pontos ce
gos" que os impediam de compreender seus pacientes. Foi somente em 1918, 
no congresso de Budapeste, que foi apresentada uma moção solicitando que 
os futuros analistas fizessem análise obrigatoriamente. E foi preciso esperar 
pelo congresso de Hombourg, em 1925, para que essa regra fosse instaurada. 

Em 1902, os homens da quarta-feira formavam um grupo heterogêneo, 
composto de médicos, educadores e escritores. Eram ligados por uma insatis
fação comum frente à psiquiatria, às ciências humanas e à educação. Repre
sentavam uma amostra bastante fiel da intelectualidade européia do início do 
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século. Nessa época, as idéias de Charcot e as da Escola de Nancy estavam
se difundindo na opinião pública. Na Alemanha, Kraepelin dotara a psiquia
tria de uma nova nosologia, Nietzsche desenvolvera uma moral que levava em 
conta a loucura, o .sexo e as angústias, e Wundt exercia uma influência pre
ponderante sobre á psicologia. O darwinismo atuava de diversas maneiras no 
pensamento científico, enquanto os movimentos culturais e literários de van
guarda começavam a cantar louvores ao novo século da eletricidade. Na po
lítica, o socialismo era uma idéia nova que agitava todos os espíritos. Tal 
como o mundo em que viviam, os homens da quarta-feira eram dilacerados 
por conflitos. Em .cada reunião eles comentavam textos, falavam de seus ca
sos ou trocavam hipóteses teóricas, mas discutiam também seus próprios 
problemas, seus fracassos e suas questões sexuais. O desejo que os impelia a 
compreende;·_ os semelhantes tinha o ar de uma indagação sobre eles mesmos, 
sua infância; seus pais e seus antepassados. 

O conflito que oporia Freud a Stekel foi a repetição do que se produz i
ra com Wilhelm Aiess. Teve por pivô principal a questão do plágio. De fato, 
Fliess censurara Freud por ter-lhe "roubado" suas idéias sobre a bissexuali
dade-e por tê-las transmitido a um de seus pacientes chamado Swoboda. Es
te, por sua vez, confiara-as a Weininger, seu amigo futimo, que delas fizera a 
matéria de um livro. Freud recusara as colocações de Fliess, subHnhando que 
Svvoboda não era um discípulo, e sim um paciente, e que sem dúvida Weini..i,
ger descobrira essa idéia bebendo em outras fontes, uma vez que ela estava 
presente na literatura científica da época. 

Nessa história, Freud reconheceu ter falado com Swoboda sobre a no 
ção de bissexualidade para ajudá-lo no curso do tratamento. Entretanto, ao 
ser em seguida acusado por Fliess de ter dissimulado o fato de haver lido o 
livro de Weininger, cometeu o erro de não cortar a discussão pela raiz, usan
do como pretexto, por exemplo, o fato de que uma idéia científica· não é pro
priedade de ninguém. Ao contrário, tentou justificar-se junto a FHess, reco
nhecendo sua tentativa de plágio e teotai,do analisá-la. Isso só fez envenenar 
a paixão acusatória de Fliess. 

Pouco mais tarde, Weininger suicidou-se, legando a Swoboda seus li
vros e seus papéis. Este publicou então um lhTo em que retomava as teses de 
seu amigo, "roubadas" de Fliess. Em 1906, Fliess editou, por sua vez, uma 
obra intitulada Le Développement de la Vie: Fondements d'une Science 
Biologique Exacte [O Desenvolvünento da Vida: Fundamentos de uma 
Ciência Biológica Exata]. A seguir, as coisas tornaram um rumo delirante: 
um certo Pfenning, bibliotecáiio da corte, publicou um panfleto inspirado 
por Fiiess, que denunciava Swoboda e Weininger como plagiários e acusava 
Freud indiretamente. Swoboda processou Fliess e Pfenning por difamação, 
mas o caso nunca chegou aos tribunais, porque a legislação não levava em 
conta a idéia de plágio no campo científico. 

Portanto, foi necessária a intervenção da lei, por uma falha de julga
mento, para pôr t�nno aos delírios de alguns cientistas incapazes de reco-



um mestre sem mando 99 

nhecer este lugar-comum: as idéias não pertencem a ninguém. Essa história 
é significativa: ela mostra que, na origem do movimento analítico, o delírio 
estava ligado à produção teórica; a fantasia do plágio acompanhou passo a 
passo a elaboração científica, a ponto de não abandoná-la nos conflitos que 
oporiam Freud a seus principais discípulos. 

Na época do rompimento com Fliess, Freud teve um sonho que narrou 
em A Interpretação dos Sonhos, se,;n ligá-lo a esse episódio: "A idéia de 
plágio", escreveu ele, "a idéia de nos apropriannos de tudo o que pudermos, 
mesmo daquilo que pertence a outrem, levou diretamente à segunda parte do 
sonho, onde eu aparecia como um ladrão que há algum tempo roubava casa
cos nas bibliotecas. "27 

Fliess acusou Freud de roubar suas idéias para transmiti-las a um ter
ceiro, porque estava convencido de que os pensamentos podiam ser "rouba
dos", assim como peças de louça numa vitrina. Freud, ao contrário, não 
acreditava na realidade "objetiva" do plágio, mas não estava certo de sua 
"inocência" quanto a seu desejo inconsciente de se apropriar daquilo que 
não lhe pertencia; Freud estava atacado pela obsessão com o roubo de idéias; 
esta não assumia nele uma forma delirante, mas tinha a ver com a culpa que 
ele sentia por ocupar um lugar de mestre e de inovador; um de seus professo
res, a quem ele devia seus conhecimentos de histologia, acusara um certo 
Knodl de ter roubado suas descobertas. Em seu sonho, Freud associou essa 
história de plágio aos knodel, os bolinhos de farinha freqüentemente comi
dos na Europa Central e que se assemelham a fragmentos de epiderme (his
tologia) ; a mãe de Freud os fazia, e ele conta na análise do sonho que ele 
próprio era um desses fragmentos: era feito de terra e voltaria ao pó . Toma
va-se por plagiário (um knõde[), ou seja, pelo aluno de um professor de cujas 
idéias se apropriara; Freud não insistiu nesse aspecto do sonho e se conten
tou em relacionar o chamado Knodl com os bolinhos da fa..rinha. 

Por seu turno, Stekel repetiu contra Freud as acusações feitas por 
Fliess: "Freud utilizou minhas descobertas",  escreveu ele em sua Autobio
grafia, "sem mencionar meu nome; em seus escritos posteriores, nem sequer 
se referiu à primeira edição de meu livro, onde eu definira a angústia como 
uma reação do instinto de vida contra a pressão do instinto de morte. Assim, 
muitos crêem que o instinto de morte figura entre as descobertas de 
Freud. "28 Em relação ao conflito entre Freud e Fliess, Stekel ocupou a posição 
de Swoboda, acusado por Fliess de ser o mensageiro oculto a quem Freud te
ria revelado seus segredos. Contudo, diversamente dessa primeira relação 
triangular, a situação aqui foi dual, porque o "go-between" [intermediário] 
desaparecera. Stekel ocupou uma posição comum aos outros três: tal como 
Fliess, acusou Freud de plágio ; como Swoboda, era o "doente" de Freud, e 
como Freud, era o discípulo de um analista, já que a história considera que 
Freud fez sua (auto-)análise com Aiess. O primeiro paradoxo da formação 
"impossível" dos analistas encontra sua origem nessa relação, que está, ela 
própria, na origem da fundação da primeira sociedade de psicanalistas. 
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Antes de conhecer Freud em 1902, Stekel publicara em 1895 um artigo 
sobre Le Coit chez les Enfants ["O Coito entre as Crianças"]. fones informa 
que ele inventara um método radical para o tratamento das afecções neuróti
cas. Num artigo de 1896 sobre A Etiologia da Histeria, 29 Freud citou o tra
balho de Stekel e lhe conferiu "erroneamente" uma data falsa: 1896, em 
vez de 1895. Esse ato falho foi a maneira pela qual Freud atribuiu ao artigo 
de Stekel u� lugar errôneo na cronologia. Sem se aperceber disso, indicou 
não tolerar que um outro antes dele pudesse ter falado na sexualidade in
fantil. Freud não "plagiou" nem Fliess, nem Stekel, nem qualquer outro, 
mas esse pequeno incidente revela que era assediado pelo medo de se apro
priar das idéias de outrem. Ele jamais analisaria realmente as causas neuróti
· cas dessa obsessão, e esta afetaria suas relações com seu meio. 

A paternidade histórica da criação do círculo das quartas-feiras cabe a 
Stekel; este sofria de impotência sexual, fizera-se tratar por Freud e o trata
mento, prontamente realizado, foi, ao que diziam, coroado de êxito. Stekel 
afumou que seu tratamento não abarcou mais de oito sessões, e Jones sus
tenta que isso é muito improvável. É certo que Stekel logo se transformou 
num adepto fervoroso da psicanálise. Foi ele quem sugeriu a Freud o envio 
dos cartões-postais e a idéia das reuniões de quarta-feira; seus assuntos 
conjugais iam mal e sua mulher afirmava que a psicanálise era urna "escro
queria". Essa burguesa conservadora estava obcecada com um "plágio" de 
outra natureza: acusava Freud de lhe "roubar" o marido e de desviá-lo, atra
vés do divã, do sacrossanto leito conjugal. Plágio, escroqueria, sexo, confu
são de datas: todas essas palavras fizeram fortuna; pertencem a uma história 
irredutível à anedota que nos ajuda a captar os vínculos existentes entre a 
realidade de urna descoberta científica e o encaminhamento inconsciente 
pelo qual ela se produz na cabeça dos estudiosos que são seus autores. 

Até 1907, a sociedade das quartas-feiras compunha-se de vinte e dois 
membros ativos. A partir de 1906, o jovem Otto Rank, nomeado secretário, 
fora encarregado de redigir a ata detalhada das sessões. Essas famosas "Mi
nutas" foram cuidadosamente conservadas por Freud, que as salvou em 1938 
da destruição nazista. Mais tarde, transmitiu-as a Paul Fedem. 

As sessões começaram em 1902; eram realizadas no apartamento de 
Freud e chamadas "noitadas psicológicas das quartas-feiras". Posteriormen
te, ficariam conhecidas pelo nome de "sessões das noites de quarta-feira" . Em 
1907, Freud anunciou a dissolução do círculo privado, que se transformou 
na Associação Vienense de Psicanálise. A quarta-feira foi mantida, por tra
dição, mas essa sociedade foi novamente dissolvida em 1910, no momento 
da criação da Associação Internacional em Nuremberg. Foi então reconsti
tuída. Não existem atas relativas ao período de 1902 a 1906, mas, com a 
criação da sociedade de Viena, as seções "privadas" assumiram o ar de uma 
atividade oficial. Em 1910, foram transferidas do apartamento de Freud para 
o Colégio de Doutores. Até 1908, qualquer pessoa que assistisse às sessões 
era obrigada a participar das discussões, mas, nessa data, decidiu-se que a 
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participação seria voluntária. Além dos primeiros fundadores, a sociedade 
acolhia convidados; dentre eles encontravam-se Jung, Binswanger, Tausk, 
Jones, Brill, Abraham, Eitingon, Sachs etc. 

Essa breve cronologia indica que a transformação progressiva da "hor
da selvagem" numa sociedade de psicanalistas produziu-se a golpes de dis
soluções e refusões. A geografia dos locais não foi alheia a essa história: até 
1910, as reuniões se desenrolaram 11a intimidade de Freud, em sua casa, em 
meio a seus objetos familiares. Em 1908, ou seja, após a dissolução do pri
meiro círculo, urna nova regulamentação veio à luz; paradoxalmente, era 
mais liberal do que a regra anterior: os participantes já não eram obrigados a 
tomar a palavra. Esse fato, aparentemente anedótico, é de importância capi
tal; mostra que a institucionalização mais firme da coisa analítica pareou com 
o aparecimento de um certo semblante; a regulamentação de 1908, que auto
rizou o silêncio, explica-se pelo crescimento do número de participantes, 
mas testemunha também a tomada em consideração, nos próprios estatutos da 
sociedade, da existência explícita de "membros fantasmas", de discípulos 
potencialmente mudos ou voyeurs. Após 1907, portanto, assistimos ao nas
cimento de uma sociedade de psicanalistas à imagem das que conhecemos 
hoje: uma associação na qual apenas certos participantes produzem um tra
balho concreto e na qual outros são espectadores "autorizados comó tais". 

À horda ativa de 1902-1907 sucedeu-se uma sociedade liberal moder
na, regida pela regulamentação democrática do direito à liberdade de fala. 
Esta, como veremos, estava em contradição com a política freudiana da psi
canálise, que se apóia na teoria do inconsciente. Essa contradição entre a 
realidade jurídica da organização dos psicanalistas e a política da psicanálise 
produziria, em 1910, a fragmentação do movimento, no exato instante em 
que este acreditava dar-se, com a criação da IP A, uma direção centralizada. 

Para compreender o sentido dessa contradição, é preciso recuar no 
tempo. Na história do movimento psicanalítico, o futuro da teoria do incons
ciente é inseparável de sua aventura histórica, ou seja, dos meios políticos 
que uma teoria fornece a si mesma para existir materialmente. Não podemos 
compreender de onde provieram os psicanalistas sem nos indagarmos de que 
modo a psicanálise se introduziu no campo do saber. Tal como o esforço 
consagrado à rejeição de uma doutrina é sintoma de seu progresso atuante, a 
formação dos analistas, bem como seu malogro crônic·o, testemunham uma 
história singular de filiações em que a resistência ao inconsciente perpetua 
sua descoberta. Dentro do círculo das quartas-feiras, a troca teórica era o 
movimento pelo qual um vínculo transferencial unia uma comunidade, recal
cando aquilo que a fazia manter-se. Originariamente, não encontramos a auro
ra, mas o movimento das ondas, não encontramos uma unidade, mas a osci
lação de uma divisão em reformulação perpétua. 

Uma recordação infantil narrada por Freud em A Interpretação dos So
nhos tornou-se célebre. Trata-se da seguinte história: um dia·, Jakob Freud 
relatou a seu filho uma antiga anedota para provar-lhe que o presente era 
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melhor do que o passado. Em tempos idos, wn cristão atirara o gorro de pe
les dele na lama, gritando: "Judeu, saia da calçada!" Como o menino per
guntasse ao pai o que este fizera, o pai respondeu: "Apanhei meu boné."3º 
A essa cena que o desgostou, o pequeno Sigmund opôs uma outra, mais de 
acordo com suas aspirações: a cena histórica em que Amílcar faz seu filho 
Aníbal jurar que se vingará dos romanos e defenderá Cartago até a morte. 

Essa lembrança contém dois elementos importantes: um concerne à po
sição do pai, e cabe aproximá-lo do sonho sobre o plágio. O outro diz res
peito à identificação de Freud menino com a figura de Aníbal; esse desloca
mento de uma filiação singular para uma filiação histórica mostra como o 
Freud adulto situou sua descoberta no campo da História através do enun
ciado de um romance familiar: o filho de um comerciante judeu tomara-se 
herói e construíra para si uma paternidade imaginária. A fraqueza do pai re
meteu à culpa de Freud, à obsessão deste de se tornar chefe e a seu medo de 
ser um ladrão de idéias. A identificação com o general semita descreve de que 
maneira ele procurou ser uma espécie de Aníbal da psicanálise. A contradi
ção entre essas duas posições é a imagem daquilo que regulou o destino 
histórico do movimento psicanalítico: Freud oscilava permanentemente entre 
o centro e o descentramento, entre a recusa a ocupar o lugar do mestre e a 
recusa a não ocupá-lo. De um lado, afinnou-se como o autor de sua desco
berta; do outro, acusou-se de plágio. De um lado, sabia que a obsessão do 
roubo era um delírio·; do outro, parecia esquecer-se disso. Quis defender 
Cartago e ao mesmo tempo desertou-a. Em outras palavras, ele procurou 
conciliar a marca do chefe com a de um general sem comando: e como per
manecer mestre, quando se sabe que a descoberta do inconsciente inflige no 
homem a ferida inelutável da perda da dominação? 

Freud queria desalojar a psicanálise da cidade de Viena e encontrar pa
ra eia um outro "centro": "Uma cidade como Zurique" , escreveu, "situada 
no coração da Europa, e na qual um professor universitário havia aberto um 
instituto de psicanálise, pareceu-me prestar-se melhor para desempenhar um 
papel de centro do movimento psicanalítico."3 1  Aníbal simboliza a n:bel ião 
de um povo contra seus colonizadores, uma rebelião que nada tem de es
pontâneo e que é uma luta organizada sob a tutela de um chefe milúar para a 
conquista de uma independência baseada na soberania de um ideul democrá
tico. Cartago queria ser gerada fora do imperialismo romano, e Freud queria 
assemelhar-se a seu libertador, mas escreveu: "Eu contemplava com desâni
mo a perspectiva de ter que assumir em minha idade avançada o papel de 
chefe e guia, e, no entanto, dizia a mim mesmo, um chefe é necessário."32 

Nessa dupla identificação de Freud com Aníbal e com o pai enfraque
cido podemos captar o vínculo que existe entre sua descoberta e os meios 
que ele proporcionou a si mesmo para fazer com que ela fosse reconhecida: 
ele queria ser wn mestre que não estivesse no lugar do mestre; era essa a 
contradição atuante no movimento analítico por volta de 1907, entre o pro
jeto freudiano e sua realização material. 
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Convém aproximar essa lembrança do sonho com o "Sr. Joyeuse", no 
qual Freud se apercebeu de que desejava ser discípulo de um mestre (Char
cot), desprezando, ao mesmo tempo, a condição de discípulo. De fato, Freud 
mantinha com as posições de "pai-mestre" e "filho-discípuro" a mesma re
lação ambígua que tinha com as cidades de Roma e Viena. Entre 1895 e 
1898, fez cinco viagens à Itália sem jamais chegar a Roma. Uma inibição 
o impedia de fazê-lo:33 ele não parava de sonhar com a topografia da cidade 

· e comparava seu destino ao de Aníbal, destinado a jamais ver Roma. Con
quistar a cidade "católica", ou vingar-se dos romanos, não era renegar a re
ligião judaica através da conversão, mas procurar vingar um pai fraco demais 
para se revoltar contra os cristãos. O regime dos Habsburgo apoiava a Igreja 
Romana, e a Roma de Freud aparecia como um lugar estranhamente dividi
do: de um lado, urna cidade de sonho, no sentido literal, admirada e cobiça
da, súnbolo das camadas arqueológicas do inconsciente, com suas antiguida
des, suas catacumbas e sua cultura latina; do outro, uma cidade maldita, que 
era preciso vencer para suplantar o pai e realizar as concepções liberais que 
este professava sem conseguir defendê-las. 

Suplantar o pai: esta é a obrigação do filho quando quer transformar-se 
em herói. Numa carta enviada a Rornain Rolland34 por ocasião do septuagé
simo aniversário deste, Freud contou uma lembrança juvenil relativa à via
gem que fizera a Atenas em companhia de seu irmão Alexandre, em I 904. 
Durante a viagem, fora tomado de um sentimento de inquietante estranheza 
ao descobrir que a cidade não era um fantasma inventado pelos livros, mas 
existia realmente, geograficamente. Na escola, quando menino, ele se recu
sara a levar em conta a realidade histórica da Acrópole, e o encontro com as 
pedras do Partenon revelava-lhe agora esse mecanismo de recalcamento. A 
perturbação que ele experimentou foi comparável à de uma pessoa que adoe
ce por seu desejo se realizar : nesse caso, o "sucesso" traduz-se nwn "fra
casso" . Na ca.'1a, Freud explicou que duvidara da existência de Atenas na 
juventude porque tinha medo de nunca ver a Acrópole. Ao fazer o relato 
dessa lembrança, mostrou como um filho suplanta o pai; tal como Aníbal, ele 
o vinga: Jakob Freud não fizera estudos e a cultura grega não tinha para ele 
nenhuma significação. Diante do Parthenon, Sigmund pôde assim voltar-se 
para Alexandre e indagar-lhe: "Que diria nosso pai?" Esse gesto foi idêntico 
ao de Napoleão Bonaparte, que se voltou para o irmão no momento de sua 
coroação e lhe fez o mesmo comentário. Ao confrontar mais uma vez a Len
da e a História, percebemos que, em 1904, não bastou a Freud identificar-se 
com um general semita para vingar um pai humilhado; em outras palavras, a 
resistência anibalia,w contra o poder dominante era necessária à psicanálise, 
mas não era suficiente, já que o general também queria ser sagrado impera
Jor. Desejava simultaneamente duas coisas contraditórias:  permanecer como 
mestre "descentrado" (semita, judeu, revoltado etc.) e tornar-se um soberano 
capaz de conquistar uma nova cultura: a grega, estranha ao judaísmo, e tal
vez "superior". Para Freud , portanto, era preciso suplantar Jakob, o pai, mas 
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era ainda preciso lograr êxito onde Arubal fracassara: este jamais conseguira 
chegar a Roma, ao passo que Freud viu a Acrópole, e depois Roma; teve 
acesso às duas culturas, a grega e a latina. 

Freud tinha dez anos quando nasceu seu irmão menor; incitou o pai a 
dar-lhe o nome de Alexandre, assim transportando para ele seus sonhos de 
conquista, tal como um pai transporta os seus para sua descendência. Quan
do, por sua vez, tornou-se pai, Freud deu a seus filhos o nome dos heróis a 
quem admirava: Martin, por causa de Charcot, Olivier, por causa de Crom
well, etc. 35 • • •  Alexandre e Napoleão, dois imperadores que se assemelhavam 
a Freud; o grego era um macedônio proveniente de uma região afastada de 
Atenas; unificou a Grécia e, depois, tornou-se conquistador de um império; o 
francês era um corso, um meteca, o equivalente de um judeu; tomou-se sobe
rano de um país cuja língua nacional falava com um forte sotaque italiano. 

Aníbal, Alexandre, Napoleão: um semita, um macedônio e um corso. 
Foram estas as figuras heróicas em que se inscreveu, no início do século, a 
história do movimento psicanalítico. Contudo, a resistência anibaliana da 
psicanálise iria transformar-se progressivamente em seu oposto. A sociedade 
das quartas-feiras foi muito rapidamente arruinada por seus conflitos inter
nos. Transformou-se, primeiro, numa associação "regulamentada", e, em se
guida, num império. Cartago foi vencida por dentro, como o seria Roma 
mais tarde. Ao mesmo tempo que a teoria do inconsciente atravessou o 
Atlântico para conquistar um novo mundo, surgiram as cisões. Jung e Freud 
já eram "inimigos": o filho continuava querendo suplantar o pai. A partir 
de 1907, Freud ainda era um general cartaginês, mas já se tornara soberano 
de um império. O sucesso conquistado pela doutrina psicanalítica andou de 
braços dados com o fracasso de um movimento já à mercê do gigantismo. Em 
1936, Freud se voltou para seu passado; dirigiu-se a Romain Rolland, dez 
anos mais moço do que ele, tal como seu irmão Alexandre. Estaria querendo 
dar a entender à França que um escritor laureado com o Prêmio Nobel era 
seu primeiro discípulo "verdadeiro"? Voltaremos ao assunto ma.is adiante. 

Na época da viagem a Atenas, Freud se aproximava dos cinqüenta 
anos. Produzira uma parcela importante de sua obra. O inconsciente �xistia 
através da primeira tópica e a prática da psicanálise fora instaurada o.través 
do método das associações livres, da interpretação dos sonhos, dos lapsos e 
dos atos falhas. Fazia já algum tempo qu·� a teoria da sexualidade infantii 
dava novo conteúdo ao mecanismo do conflito psíquico. Com a análise do 
chiste, o inconsciente se enraizara na linguagem, enquanto o estudO'da Gra
diva de Jensen fizera a apologia da terapêutica freudiana. O tratamento de 
Dora, que viera depois dos Estudos sobre a Histeria, lançara um novo olhar 
sobre a transferência  e retirara a neurose de seu esteio na hereditariedade
degenerescência. O conceito de identificação já dispunha de um estatuto ao 
qual faltava o que Freud llie acrescentaria em A Psicologia das Massas e a 
Análise do Eu.36 

Detenhamo-nos no acontecimento de 22 de setembro de 1907. Em uma 
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carta circular enviada de Roma aos membros do círculo das quartas-feiras, 
Freud anunciou sua proposta de dissolver o grupo para �oltar a formá-lo 
imediatamente. Por esse expediente, procurava resolver os conflitos que ha
viam aparecido e permitir aos participantes que desejassem ir embora fazê-lo 
sem serem excluídos, ou sem medo de verem suas demissões consideradas 
como "um ato inamistoso" . Assim, Freud quis levar em conta "as mudanças 
naturais que intervêm nas reiações .humanas" ,37 e propôs a seus amigos fim
dar uma nova sociedade, e depois repetir esse processo de dissolução a cada 
três anos . 

Ao tentar compreender o procedimento utilizado em setembro de 1 907, 
percebemos que ele foi subjacente a uma idéia básica que seria retomada em 
19 10, no momento da criação da IPA. Esta tinha a ver com a maneira como a 
teoria do inconsciente dava um novo estatuto à noção de liberdade humana. 
De fato, Freud sustentava confusamente que uma sociedade de psicanalistas 
não podia ser "democraticamente" regida, já que a descoberta do incons
ciente mostrava que o sujeito não era livre em suas palavras. Dissolver e re
constituir: isso haveria de permitir que se levasse em conta o inconsciente; 
deveria também permitir a cada um, ao mesmo tempo, decidir e não decidir 
coisa alguma; sendo o círculo dissolvido, seus membros teriam a "'liberdade" 
de voltar ou não a se unir às fileiras da nova sociedade, mas não tinham o di
reito de se recusar a desfazer a antiga. Eram livres em seus atos; podiam fi
car ou ir embora, e isso definia uma opção política; mas não eram livres em 
sua fala e não podiam debater "democraticamente" a oportunidade de uma 
dissolução .  

Esse processo descreve a maneira como Freud harmonizou as notas de 
uma teoria do inconsciente com as de uma política e uma prática da psicaná
lise; somente o ato é testemunho de uma liberdade, ao passo que a palavra 
não o é. Se tivesse seguido um procedimento clássico, Freud teria pedido aos 
que estavam em conflito com ele que fundassem seu próprio círculo; poderia 
igualmente ter-lhes pedido que ficassem, a despeito de suas divergências. 
Em outras palavras, poderia excluí-los, pura e simplesmente, ou levar em 
conta a realidade conflitiva, com a esperança de que a "verdade" viesse a 
triunfar. Ele tinha a possibilidade de aceitar um certo semblante, ou seja, o 
conjunto do funcionamento imaginário do grupo, sabendo que o caráter de 
inexatidão da "ciência" analítica a tomava incapaz de decidir entre o verda
deiro e o falso. Ora, Freud não escolheu nem a primeira solução, a exclusão, 
nem a segunda, a aceitação do conflito ou do semblante. Permaneceu entre 
os dois, isto é, numa ambigüidade que permitia ligar, através do inconsciente, 
a liberdade do ato e a alienação da fala. O processo de dissolução apareceu, 
portanto, . orno o meio jurídico presérvado para pôr em prática uma concep
ção de liberdade nascida da descoberta do inconsciente. É a imagem dos dois 
elementos que coexistem, em Freud, na lembrança infantil e no episódio da 
viagem a Atenas: ser mestre sem ocupar o lugar de chefe (oscilação entre � 
fraqueza e a dominação). Essa posição foi novamente ilustrada por um des-
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locamento geográfico, já que, em 22 de setembro de 1907. Freud não estava 
residindo em Viena, mas em Roma. de onde enviou a carta circular: Roma. a 
cidade maldita e admirada. finalmente conquistada. O mestre não estava ali 
onde o esperavam; tirara férias, estava "na vacância" do poder,* e desse lu
gar dirigia as operações. reinando por sua própria ausência. Assim. a primei
ra sociedade de psicanalistas foi fundada a partir de uma política que propor
cionou a si mesma os meios jurídicos para levar em conta a existência do in
consciente: para a "lenda", para a "realidade" histórica ou para a "expe
riência'' científica ... 

Desde essa época, evidenciou-se que o que deveria dominar a organi
zação do movimento analítico não era a liberdade de cada um de teorizar a 
seu gosto, mas a luta de "guerrilha" pelo triunfo das idéias verdadeiras.38 Os 
psicanalistas deveriam agrupar-se em tomo de uma causa comum, e o laço 
que os unia deveria fundamentar-se numa ética que desprezasse as relações 
imaginárias entre os membros do grupo. A associação tinha por finalidade 
defender a teoria do inconsciente, e não fora feita para apoiar os psicanalis
tas em suas reivindicações profissionais. Em 1907, Freud fundou uma socie
dade de psicanálise, e não uma associação de psicanalistas; estes deviam 
reconhecer-se entre si, pois trabalhavam numa "causa", mas a sociedade não 
tinha por função fazer valer um reconhecimento horizontal entre os indiví
duos de um mesmo clã a fim de garantir o exercício de seu ego. A posição 
freudiana não é falsa "em si", mas, como produziria efeitos desastrosos, ca
be nos interrogannos sobre sua validade. Acaso o fato de saber que um su
jeito não é livre em seus pensamentos deve levar a restringir ou proibir a li
berdade de fala? Certamente não. Não podemos confundir o "direito" à li
berdade de fala com o de teorizar nossos estados anúnicos. O direito à liber
dade de fala decorre de uma questão jurídica e política; não se apóia numa 
ética, mas no princípio democrático da liberdade individual. Do ponto de 
vista do inconsciente, este logo se transforma num direito imaginário do ego 
de sustentar o gozo de uma fala. Sabemos que a cura pela fala assenta-se no 
princípio da "limpeza da chaminé" ou da associação livre, que Freud desco
briu não ser livre em absoluto: falar é submeter o consciente à primazia do 
processo primário. Essa é a "política" sustentada pela psicanálise. 

A organização da primeira sociedade de psicanálise pôs em jogo essa 
dupla representação contraditória da noção de liberdade: segundo a regra in
consciente, nenhum homem é senhor daquilo que diz ou faz. Segundo a re
gra da democracia social, ao contrário, ele nasce livre em seus atos e suas 
palavras; de um lado, a associação livre atesta a impossibilidade de uma li
berdade, e, do outro, a livre associação permite aos indivíduos se agruparem 

* Convém ressaltar o jogo de palavras parcialmente perdido na tradução, já que ern francês as férias 
são les vaca11ces (N. T .) . 
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ou se separarem, conforme o desejem, em função de uma jurisdição baseada 
no princípio das liberdades democráticas. 

Após a carta circular de 22 de setembro produzir-se-ia o inverso do que 
Freud projetava, embora, nessa época, ele não se desse conta disso. Nenhu
ma deserção importante teve lugar e, dentre os vinte e dois membros do cír
culo das quartas-feiras, apenas quatro não se reencontraram na nova socie
dade. Kahane, um dos fundadores, retiiou-se, mas aqueles com quem Freud 
já estava em conflito continuaram a participar dos trabalhos do grupo. As 
dissenções teóricas apareceram, mas só se tornariam efetivas a partiI de 
19 10. 

A primeira ruptura produziu-se com Adler, cujos trabalhos foram criti
cados nas sessões da sociedade. As divergências com Jung não foram discu
tidas, pois este não pertencia ao círculo vienense; sua deserção teve lugar 
depois de 19 10. O rompimento com Rank sobreveio mais tarde, ao mesmo 
tempo que o conflito com Ferenczi. 

De fato, no exato momento em que Freud provocara construir urna "as
sociação" destinada a reforçar a validade de suas descobertas, criou inad
vertidamente as condições de uma situação que ia de encontro a seus objeti
vos. Querendo efetivar a unidade do movimento ou seu recentramento em 
torno de uma causa comum, favoreceu, ao contrário, a emergênciá das divi
sões internas. A dissolução de 1907 destinava-se a pôr em prática uma con
cepção de liberdade adaptada à descoberta do inconsciente e a criar uma as
sociação liberta de seus membros fantasmas; ora, em 1 908, o sentido desse 
procedimento foi literalmente anulado pela promulgação do novo regimento 
interno, que autorizou os membros a não participarem das discussões. O di
reito à liberdade de fala foi restabelecido pela negativa: permitir o silêncio 
equivale, de fato, a autorizar a primazia do direito democrático à liberdade 
de fala sobre o diieito não-livre de se submeter à regra inconsciente. Os ho
mens do círculo das quartas-feiras não eram "livres" em sua fala: eram obri
gados a discutir os trabalhos de seus colegas; o processo de dissolução per
mitiu a Freud fazer com que a primazia da regra inconsciente se impusesse à 
da democracia, respeitando, apesar de tudo, os indivíduos. Estes foram obri
gados a tomar uma decisão, o que equivalia a uma obrigação de falar. Os 
membros da sociedade de 1 908 são regidos por um regimento inverso: ti
nham ganho em democracia o que haviam perdido pelo' lado da submissão ao 
inconsciente. Haviam adquirido o direito à liberdade da fala: podiam calar-se 
e acreditar que seu silêncio era sinal de uma fala "livre"; mas perderam a 
obrigação de colocar seus atos de fala ou· suas decisões.  Por conseguinte, o 
enunciado dos conflitos teóricos iria confundiI-se com o diieito de cada in
divíduo a sua própria racionalização. No grupo vienense, a partir de 1908, 
cada membro possuía o privilégio de se acreditar livre no que dizia e de se 
afirmar autor de uma teoria. Passara-se da primazia atribuída à regra incons
c iente ao primado atribuído à relação social; a liberdade de se associar subs
tituiu a associação livre: o homem podia novamente acreditar-se senhor em 
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sua própria casa; ao mesmo tempo, o grupo vienense mudou de domicílio: 
em 1910, trocou o apartamento de Freud pelas instalações do Colégio de 
Doutores. 

Nesses acontecimentos, a afirmação de uma política da unidade da cau
sa caminhou de mãos dadas com seu abandono progressivo, e a psicanálise 
foi atacada pela doença expansionista: em 1908, a sociedade vienense conta
va com vinte e seis novos membros, dentre os quais Ferenczi, Tausk, Bins
wanger, Rie, E. Weiss etc. Em 1910, a IPA já tinha a envergadura de um 
monstro. Quanto mais se afirmava a unidade "guerreira" do movimento, 
mais se firmavam compromissos. Quanto mais Freud tentava reforçar a coe
são, mais criava as condições da divisão. A criação da IPA foi o sintoma 
dessa situação desordenada do movimento psicanalítico.  Quanto à Associa
ção Vienense, ela sofreu algumas transformações. Alguns membros se demi-
tiram, mas a maioria permaneceu fiel até a dissolução efetiva de 1938. 

O processo de dissolução permitiu a Freud, em 1907, criar a aparência 
de estar desatando laços que logo se reconstituiriam, mas, ao mesmo tempo, 
testemunhou uma tentativa de assegurar à psicanálise um reconhecimento 
simbólico. 

A utilização desse processo de dissolução não é costumeira nas práticas 
políticas clássicas. Algumas constituições permitem aos chefes de Estado 
dissolver o parlamento, mas o emprego da palavra "dissolução" evoca para 
ele unicamente o medo, a anarquia, a destruição e também o fim de todas as 
"falsas aparências". A dissolução é a morte ou o risco da ditadura. Em ge
ral, esse procedimento foi empregado, no século XX, por numerosos movi
mentos literários ou políticos de vanguarda. Ele caracteriza a maneira como 
uma vanguarda representa para si mesma as modalidades de seu poder; dis
solver-se é deter o curso do tempo, antecipar-se a uma morte natural e con
servar uma onipotência sobre a reprodução ou o nascimento. Dissolver-se é 
evitar desaparecer, assim como o suicida é a distorção de uma morte que ele 
precipita. 

Todos os movimentos históricos que recorreram à dissolução preten
diam-se essencialmente de vanguarda. Concebiam sua existência numa dura
ção semelhante à de urna infância fictícia, reconstruída pelo adulto. Pensa
vam sua historicidade segundo uma pré-história, como a anterioridade de 
uma grande época que deveria chegar, na posterioridade, após as quedas, os 
rompimentos e as reformulações. A palavra dissolução evoca a morte porque 
preconiza a vida, o renascimento, a oscilação violenta dos organismos. É ju
ventude, infância, doença, puberdade, esquerdismo; está na encruzilhada da 
conservação com a pulsão de morte. É a niorte na vida e vice-versa: um pou
co à imagem do câncer pelo qual Freud foi atacado e que ele comparava ao 
inconsciente. 

Dois exemplos históricos atestam isso: a dissolução da Internacional · 
Socialista por Lenin, em 1914, e a autodissolução do grupo dadaísta em 
1922 e 1924. Nos dois casos, tratou-se de pôr tenno a um moribundo, de pôr 
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fim a um movimento que dava a impressão de viver por ter.:.se transfonnado 
numa instituição. Mas a dissolução não se detém na autodestruição: ela sem
pre se propõe dar origem a um novo movimento, inominável ou, ao contrá
rio, já constituído. O processo de dissolução é, pois, uma maneira de se dis
solver na dialética natural da história. Assim, o fim proclamado da II Inter
nacional anunciou imediatamente o, nascimento da ill; aquela estava morta, 
vencida pelo oportunismo da social-democracia, mas renasceria mais bela e 
mais feliz. A dissolução caminha de mãos dadas com a noção de eternidade, 
de repetição. Tristan Tzara celebrou, em 1922, a morte do grupo dadaísta: 
"Depois de haver chamado a atenção para a presença constante da morte 
entre nós", escreveu ele, "o dadaísmo se c�a, já nem sequer combate, por
que sabe que isso não tem importância; o que interessa a um dadaísta é sua 
própria maneira de viver." Em 1924, o derradeiro falecimento do dadaísmo 
foi anunciado por uma participação de luto: "Os amigos e conhecidos de 
Dada, morto na flor da idade de uma literaturite aguda, se reunirão etc. "39 E 
foi prontamente seguido pela publicação do primeiro manifesto surrealista de 
André Breton. O surrealismo nasceu dos escombros do dadaísmo; para uns, 
ele o traiu; para outros, foi seu herdeiro. Seja como for, ele se constituiu sem 
dificuldade, numa ordem simbólica e por um projeto revolucioóário que 
contrastavam com o furor individualista do dadaísmo. Um nasceu do outro e 
o parto foi feito na violência, no ódio, na traição, no plágio, na renúncia a 
urna desordem originária pelo compromisso com urna nova "felicidade". 

O ato freudiano de 1907 participou de urna ideologia comum a esses 
dois movimentos. Antes dele, a psicanálise estava ainda em seu período da
daísta. Como vanguarda, possuía o "segredo de transformar a chicória em 
chlcória, o espinafre em espinafre e a merda em cocô".4º Abarcava dissi
dentes, oportunistas, social-traidores e futuros renegados. Depois de 1907 e 
a partir de 1910, passou a dispor de urna instituição, de um programa e de 
diversos projetos; rejeitou também seus oponentes. Como o surrealismo, ela 
queria modificar o mundo transformando o sentido das palavras. Como a m 
Internacional ,  instituiu um centralismo que lhe era próprio: um "centralismo 
descentrado". A Associação Psicanalítica Internacional jamais poderia dis
solver-se e, a partir de seu nascimento, a psicanálise deixaria de existir como 
movimento de vanguardà. 

Tão logo passado o congresso de Nuremberg, Freud ratificou o ténnino 
do período "dadaísta" da psicanálise: "Tenho a impressão", escreveu ele, 
"de que a infância de nosso movimento se encerra com o Reichstag de Nu
remberg; resta esperar que o período da juventude seja frutífero e belo."41 

Foi depois da dissolução de 1907 e da criação da sociedade vienense 
que Freud pensou em fundar uma vasta associação que agrupasse as socie
dades locais. Um farmacêutico chamado Knapp deu-lhe a idéia prática disso, 
indo pedir seu apoio para uma liga antialcoólica, a Sociedade de Fraternida
de Interr1.acional pela Moral e pela Cultura, da qual o psiquiatra suíço Farei 
e:ra presidente. Freud, que em sua juventude gostara da cocaína, rejeitou a 
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idéia de aderir a tal liga, mas preservou o projeto de uma associação pura
mente psicanalítica. De uma droga a outra, os acontecimentos seguiram seu 
curso: com efeito, os ideais do humanismo puritano não são alheios ao nas
cimento da primeira internacional psicanalítica. Assim, o psiquiatra suíço 
Bleuler, mestre de Jung na clínica de Burghõlzli, de Zurique, recusou-se a 
aderir à nova associação, malgrado os pedidos reiterados de Freud; a cau.sa 
do conflito entre esses dois homens, e depois, de sua desavença definitiva, 
teve a ver com o alcoolismo. A abstinência total nesse campo assumira para 
Bleuler a forma de uma verdadeira religião, como o fizera para seu predeces
sor, Porei. Freud esforçou-se por libertá-lo desse preconceito zombando dis
so. Sublinhou, ademais, que as objeções dele acerca da Associação eram 
compreensíveis, porém estúpidas: "É impossível" ,  escreveu, "quando tra
balhamos pelo progresso da psicanálise, inserir em nosso programa coisas 
como a distribuição de roupas aos estudantes que sentem frio; isso competi
ria ao albergue chamado Hôtel d' Angleterre et du Coq Rouge. "42 Essa atitu
de chocou Bleuler, que se demitiu da sociedade e deixou de se interessar 
pelo futuro da psicanálise. Ao mesmo tempo, as relações entre Bleuler e 
Jung seriam seriamente afetadas e este último evoluiria para um rompimento 
com Freud. 

Podemos dizer que, desde a fundação da IP A, a questão do sexual es
teve no e.entro dos debates. Havia, de fato, urna analogia entre a "religião" 
antialcoólica e a recusa a levar em consideração as causas sexuais. Jung fora 
criado na mesma tradição calvinista de seu mestre, Bleuler, e a rejeição da 
coisa genital pode ser compreendida, nele, como um deslocamento do antial
coolismo, sendo o sexual assimilado a uma droga perniciosa. Além disso, 
a idéia da IPA ocorrera a Freud a partir do projeto de Porei de criar uma liga 
antialcoólica; ele preservara uma forma esvaziando-a de seu conteúdo, mas o 
ideal religioso foi conservado na forma institucional e militante herdada pela 
nova associação psicanalítica. Assim, em 1910, veio à luz uma "religião" da 
psicanálise, correndo o risco de encobrir seu efeito subversivo, ou seja, a 
etiologia sexual. 

Foi no congresso de Nuremberg que Ferenczi foi encarregado por 
Freud de levantar a questão da criação da IPA. O húngaro preconizava a 
fundação de urna República das Elites, semelhante à que Platão estabelecera 
para os filósofos, e sustentou que a organização da psicanálise não deveria 
tomar por modelo as tradições democráticas.43 Sua declaração foi acolhida 
por uma enxurrada de protestos. Adler e Stekel opuseram-se à designação de 
analistas suíços para os cargos de secretário e presidente, enquanto a maioria 
dos membros da assembléia foi hostil à ditadura segundo a qual os textos das 
comunicações e dos artigos deveriam ser submetidos à aprovação do comitê 
diretivo ou de um presidente. 

Para apaziguar os revoltados, Freud anunciou sua demissão como pre
sidente da sociedade vienense e sua substituição por Adler. Em seguida, para 
fazer concorrência à revista Jahrbuch der Psycrwanalyse, criada em 1 909 e 
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dirigida por Jung, consentiu n a  publicação de um novo periódico, a Zentral
blatt für Psychoanalyse, que seria conjuntamente gerida por Adler e Stekel. 
Freud assumiu a chefia de redação da revista, enquanto Jung foi designado 
presidente da IPA. Este tomou Riklin como secretário e como diretor de uma 
outra publicação oficial cuja  criação foi proposta: o Correspondanzblatt der 
internationalen Psychoanalytischen Vereinigung. Esse boletim deveria for
necer a todos os membros as notícias passíveis de interessar-lhes. Deixou de 
ser publicado após o quinto número 'e fundiu-se com a Zentralb!LJtt depois do 
congresso de Weimar, em 191 1 .  A partir de 19 13, foi o Internationale Zeits
chrift für artzliche Psychoanalyse que se converteu, até 1937, no órgão ofi
cial da voz vienense em língua alemã. 

Buscando assegurar a unidade do movimento psicanalítico, a IPA de 
fato provocou seu desmembramento. Esse fracasso levou à criação, em 19 12, 
de um comitê secreto composto pela velha guarda dos discípulos. Mais uma 
vez, a idéia não emanou de Freud, e mais uma v@z ele iria ocupar o lugar de 
um mestre sem mando, esperando que o futuro chefe do movimento emergis
se do grupo. Enquanto a IP A tomava a seu encargo a livre associação de to
das as sociedades existentes, o comitê tentava recentrar a política do movi
mento com base na teoria do inconsciente. Na realidade, seus membros esta
vam empenhados em servir à "causa" como quem se submete a um suserano. 
Juraram não rejeitar nenhum dos conceitos fundamentais da psicanálise sem 
avisar os outros membros do grupo sobre isso. Tal política foi desastrosa e os 
fracassos se sucederam: a criação da IPA levou à deserção de Adler, Stekel e 
Jung. e a do comitê teve por conseqüência o rompimento com Ferenczi e 
Rank .  Quanto a StekeL ele se suicidaria em Londres em 1940. 

A história dos primórdios do movimento analítico é atravessada por 
uma temática em que se acham mesclados os termos plágio, dissolução, van
guarda, mestre sem mando, alcoolismo e droga. Isso nos leva a um aconte
cimento anterior ao conflito de Freud com Fliess e Swoboda, que concerne à 
cocaína; esse episódio nos conduzirá a outra etapa dessa história, onde Freud 
esbarrou em dificuldades com Otto Gross, um discípulo menos conhecido 
que os demais, porém cuja posição merece ser esclarecida. 

IHº Uma ;rmva tena prometida: 
Jrnmg, Eli:cie, e. a psüquiai:ri.a 

Em 1884, Freud fora encarregado de um estudo sobre a cocaína; descobriu 
suas propriedades analgésicas, suspeitou de suas qualidades anestésicas e 
publ icou uma monografia em que descrevia os rituais da coca entre as tribos 
da América do Sul .  Nessa época, sonhava tornar-se célebre para ganhar di
nheiro e desposar sua noiva, Martha. Acreditou fazer uma descoberta irn-
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portante ao mostrar que a cocaína podia servir de antídoto nas toxicomanias 
desencadeadas pe]o uso da morfina. Pois bem, coube a Carl Koller o mérito 
de compreender o verdadeiro emprego científico da cocaína nas anestesias 
locais: ele foi o primeiro a aplicá-la na cirurgia ocular; passou-se um tempo 
bastante longo até que Freud admitisse a amarga realidade. Ele próprio utili
zou a cocaína para tratar a depressão relativa a seu noivado prolongado e 
administrou-a ao fisiologista Aeischl, seu amigo íntimo. Este procurava de
sabituar-se da morfina, da qual fizera uso excessivo para acalmar as dores 
causadas por uma neurite. O resultado foi catastrófico e Freud não se aper
cebeu de que se enganara quanto ao sentido das propriedades analgésicas d1:2 
droga. Querendo desabituá-lo, Freud transformou Fleisch] num viciado em 
cocaína; este se tornou toxicômano e morreu. 

É interessante acompanhar o destino da palavra dToga na história das 
origens da instituição analítica. Já mostramos o pape] desempenhado pela li
ga antialcoólica de Forel na criação da IP A. Há um detalhe de certa impor
tância: no início de 1886, Freud conheceu um renomado oftalmologista nor
te-americano, chamado Knapp, que o felicitou por haver isolado o papel da 
cocaína. Ora, em 1910. quando seu destino já não estava ligado ao dessa 
descoberta, outro personagem também chamado Knapp, um fannacêutico 
membro da sociedade antialcoólica de Farei . deu-lhe a idéia de fundar uma 
associação internacional; essa homonímia assinala a repetição de uma con
juntura em que a palavra droga ocupa wn lugar central . O adjetivo knapp 
significa, em alemão, "escasso, estreito, acanhado, minguado, insuficiente";  
o advérbio tem o sentido de "parcamente; a muito custo, mesquinhamente". 
Assim, em duas ocasiões, Freud encontrou-se, sob o nome de Knapp. com a 
espinhosa questão do reconhecimento; com a cocaína, ele quisera enriquecer 
e celebrizar-se, saindo de sua situação "apertada" . Com a IPA. procurou dar 
a sua doutrina uma difusão fora das fronteiras "fechadas" da Europa Cen
tral. Com a palavra knapp e sob o disfarce de dois personagens sucessivos, 
Freud reencontrou assim o moto maior de seu destino de judeu e inovador: 
sair do gueto. 

Já em 1907 e 1908, na época em que se constituiu a Associaçtio Vie
nense de Psicanálise, Freud se vira preso numa aventura em que se repeti0 

ram o episódio da relação com Aeischl e o da desavença com Aiess. Em uma 
carta de junho de 1907, Jung chamara a atenção de Freud para uma obra de 
wn certo Otto Gross, intitulada A Ideogenia Freudiana e sua Significação na 
Alienaçtio Maníaco-Depressiva de Kraepelin.44 O autor ali relacionara o 
conceito freudiano de dissociação com o do psiquiatra alemão. Nascido em 
1877, Gross era filho de wn médico famoso, fundador da psicologia crimi
nológica; fora assistente de Kraepelin em Munique, onde tivera um romance 
com a futura esposa de D.H. Lawrence. Inicialmente abstinente e vegetaria
no, Gross depois se tomou toxicômano; drogava-se com morfina, e seu pai 
pediu a Jung que o internasse na clínica de Burghõlzli para desintoxicá-lo. 

Assim começou o "caso Gross"; Jung prestou contas a Freud, em sua 
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correspondência, do desenrolar do tratamento de seu protegido. Louvava 
seus méritos de teórico e formulou dois diagnósticos sucessivos: neurose ob
sessiva e demência precoce; assim catalogado, Gross tomou-se um joguete. 
um "go-between" na relação entre os dois homens . Objeto de uma observa
ção "científica". pennitiu a Jung sustentar perante Freud a validade da no
ção de demência precoce, à qual o mestre de Viena resistia valentemente. Ao 
longo desse intercâmbio, Freud reviveu a questão do plágio. não resolvida 
por ele: recriminou o livro de Gross por teorizar mal o furto e pilhar sua 
própria doutrina, e viu neste último traço o sinal de uma vida afetiva anor
mal. Associou Gross à idéia de cleptomania teórica e confessou a Jung: 
"Desde que tratei do filósofo Swoboda estremeço diante dessas situações di
fíceis. "45 

Inicialmente, Freud deveria tornar Gross em análise e Jung deveria 
simplesmente desabituá-lo da morfina; Freud se esquivou e deixou Jung 
ocupar junto a Gross todas as posições possíveis: analista. amigo e médico; 
Jung passou a relacionar-se com a mulher de Gross: aprovava suas decisões 
e se condoía dela. Em pouco tempo, Gross foi ficando cada vez mais louco e 
doente, e então fugiu da clínica. Para Jung, ele representava agora um perigo 
humano e teórico; era um "extremista" da libido. Nesse ponto. o terna do 
sexo uniu-se ao da droga: esses dois vícios punham em perigo os valores da 
civilização. Jung já jogava sua partida contra Freud. Em 1909. escreveu: 
"Seria melhor não empurrar para primeiro plano a teoria da sexualidade. Te
nho muitas idéias sobre isso, particularmente quanto aos aspectos éticos da 
questão. Creio que proclamar publicamente certas coisas seria serrar o ramo 
sobre o qual repousa a civilização; ficam minadas as tendências à sublima
ção . . .  A atitude extrema representada por Gross é incontestavelmente errô
nea e põe em perigo todo o movimento . . .  Tanto entre os estudantes quanto 
entre os doentes . continuo a não mais conceder o primeiro lugar ao tema da 
sexualidade. "46 

Ante o fracasso do tratamento conduzido por Jung e após uma visita in
frutífera de fones a Gross, Freud declarou: "Lamentavelmente, não há nada 
a dizer sobre ele; ele caiu e só causará muitos danos a nossa causa. "47 Gross 
"caíra". de fato: morreu em 1919. de fome, miséria e drogas. e fones afirma.
ria que ele se suicidou. 

O "caso Otto Gross" é um dos numerosos exe_mplos do fenômeno de 
"sanduichamento" que caracterizou os primeiros tratamentos, fossem eles ou 
não de inspiração psicanalítica. Em 1900. o chamado método de "psicotera
pia" herdado de Mesmer e dos antigos hipnotizadores veio a se impor. A 
princípio, a palavra era utilizada pelos discípulos de Bernheim, mas os es
critores e o público não tardaram em adotá-la . Assim. na França, a partir de 
1891, Maurice Barres se interrogava sobre o futuro desse método, enquanto 
Bergson declarou em 1901: "Explorar o inconsciente, trabalhar no subsolo 
da mente com métodos especialmente apropriados, essa será a principal tare
fa da psicologia no século que se inaugura."48 Assim, a psicanálise era uma 



1 1 4 o movimento psicanal ítico internacional  

"terapêutica de classe". Entendamos com isso que o abandono generalizado 
da hipnose, no início do século, coincidiu com uma transformação da prática 
médica ligada ao deslanchar do capitalismo. No momento em que os estudio
sos se interrogavam sobre os métodos terapêuticos de seus ancestrais, invo
caram a lenda do xamã e do mago; reatualizaram, numa história transfigura
da, o mito do curandeiro e da feiticeira. Viram em Charcot e Bernheim os 
herdeiros de uma tribo de demiurgos dotados de visão profética. Ao mesmo 
tempo, essa glorificação assinou a sentença de morte da prática dos que eram 
celebrados. Constatou-se que a sugestão e a hipnose eram métodos "arcai
cos" feitos por bons selvagens ou por bárbaros. Afirmou-se que só curavam 
os doentes das classes inferiores, os hospitalizados. os pobres, os crédulos e 
os analfabetos. No alvorecer do século, portanto, impôs-se um novo ideal te
rapêutico que não era estranho à trajetória de Freud e que não se resumiu 
simplesmente na descoberta e na teorização da transferência. Esse ideal "po
sitivista", através do qual a psicanálise se empenhou em assumir um lugar ao 
lado da ciência, faz parte do próprio pensamento científico. Está inscrito nó 
cerne da transformação das sociedades ocidentais e comandou o fenômeno 
de legalização do ofício de psicanalista. Abandonar a hipnose era inventar 
uma terapia que conviesse ao novo homem do mundo moderno. ao homem 
do século da eletricidade. ao homem culto das sociedades livres. ao homem 
que já não acreditava no céu de Ptolomeu nem na feitiçaria. mas no huma
nismo, na antropologia e nas ciências. Daí a contradição que perpassa a obra 
freudiana: para abrir caminho para o inconsciente. era preciso inventar uma 
terapêutica liberta da religião hipnótica, um método não-autoritário que não 
entravasse as liberdades humanas. É verdade que Freud foi o único. dentre 
os terapeutas de sua época, a enfrentar prontamente essa contradição. Ao 
colocar a questão da resolução da transferência no centro da prática do tra
tamento, ele lançou as únicas bases reais de um verdadeiro abandono da hip
nose; evitou o caminho das proclamações virtuosas ou das renegações in
tempestivas. pois. mesmo que o resultado não fosse o esperado. o problema 
da hipnose recebia enfim sua primeira solução teórica. 

Terapêutica de classe: isso não quer dizer que a doutrina freudiana seja 
uma "ciência burguesa". porém, mais simplesmente, que o sexo e o incons
ciente eram, no início do século, os termos principais de uma transformação 
radical das práticas de tratamento. O abandono generalizado da hipnose. al
tamente proclamado e precariamente teorizado. concretizou uma reorganiza
ção da psicologia e da psiquiatria, ou seja, dos dois campos de saber impli
cadcs na abordagem ao fato psíquico e da doença mental. 

Segundo essa perspectiva, o conflito que opôs Jung a Freud entre 1 906 
e 19 13  ultrapassou amplamente o contexto do movimento psicanalítico. Dis
.,e respeito aos conceitos (o inconsciente. a sexualidade) e a um método (o 

teste associativo contra a a,;.sociação livre) ; organizou-se em torno de um 
vínculo transferencial impossível de dissolver, entre um mestre que defendia 
sua doutrina e um discípulo que queria fundar' a dele: encenou uma "gue1Ta 
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religiosa" em que se via um judeu vienense bater-se em duelo contra um 
protestante suíço que falava a mesma língua dele; transcorreu através de tra

tamentos em que os doentes eram cobaias de uma disputa entre estudiosos; 
mas, acima de tudo, foi revelador de um combate travado mais além dos 
protagonistas, entre a descoberta freudiana e a medicina psiquiátrica. Desse 
combate, nenhum dos dois adversários sairia vencedor. Ao término da bata
lha, Jung tomou-se um mestre pen�ante; abandonou Bleuler, a psiquiatria, o 
Burghõlzli, o hospital, os pobres e os loucos para se dedicar, em sua casa às 
margens do lago, a sua clientela particular. Freud, por seu lado, assegurou o 
triunfo de sua doutrina renunciando a uma nova conquista. 

Quando Freud conheceu Jung, comparou a psiquiatria a uma terra pro
metida em que sonhava investir; ao abandoná-lo, foi para abdicar, para vol
tar a se inclinar sobre o gueto. Sem dúvida, continuou a refletir sobre o trata
mento das psicoses e construiu uma nova nosografia, mas ao preço de' uma 
concentração renovada da psicanálise em suas fronteiras, no divã e na pol
trona. No final das contas, a Terra Prometida continuou inatingível e, por 
não ser conquistada pela psicanálise, apropriou-se de suas descobertas e seus 
métodos. 

Do ponto de vista da introdução da psicanálise na França, o conflito 
entre Jung e Freud representou um momento decisivo. Com efeito, sob for
mas diferentes, teve a mesma natureza daquele que opôs Freud a Janet, Hes
nard ou Claude. Em ambos os casos, a divergência girou em torno da defini
ção do estatuto da  psicanálise em sua relação com a psiquiatria e em torno da 
manutenção ou da rejeição da teoria da sexualidade. A despeito de suas dife
renças consideráveis, a psicologia individual de Adler, a psicologia analítica 
de Jung e a análise psicológica de Janet estão mais próximas entre si do que 
da psicanálise de Freud. Essas três doutrinas têm em comum afastar a prima
zia do sexual e preservar a idéia de um inconsciente que faz parte da cons
ciência. um "subconsciente" ou um "supraconsciente". Daí o fato de mante
rem em sua própria denominação a palavra "psicologia" . 

Poderíamos escrever a história da psicanálise de um ponto de vista in
teiramente diverso: a partir de um histórico dos tratamentos individuais . Sa
bemos agora que os primeiros pacientes de Freud e de todos os terapeutas do 
início do século serviram de cobaias para a elaboração de uma doutrina 
científica; desde a célebre "prima-dona" da Salpêtriere até a aventura pun
gente do Homem dos Lobos, passando pelo caso Otto Gross, pela "marcia
na" de Flournoy ou pelo tampão de algodão esquecido por Fliess na narina 
da famosa Ernma. a história da descoberta do inconsciente é também e sem
pre a história de um enfermo cujo sofrimento foi celebrado em nome do pro
gresso da ciência. 

Numa ótica ainda diferente, poderíamos contar a mesma história a par
tir da apresentação das numerosas técnicas de cura empregadas pelos clíni
cos da alma. Ao lado da aventura, das singularidades anônimas ou célebres ,  
encontraríamos o enunciado científico dos casos e de seus tratamentos. Um 
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dos momentos essenciais da história do movimento analítico foi aquele em 
que a doutrina freudiana encontrou-se com a nosografia psiquiátrica através 
das histórias dos loucos. Pois bem, o conflito que opôs Freud a Jung pôs 
em cena esse momento decisivo. Nesse caso, a posição do discípulo ficou 
próxima da de um paciente: ele foi colocado num sanduíche· entre dois mes
tres (Bleuler e Freud), entre a psiquiatria e a psicanálise. 

Quando, em 1898, Eugen Bleuler foi designado para suceder Forel no 
posto de diretor da clínica de Burghõlzli, a psiquiatria de língua alemã era 
dominada pela nosologia oriunda dos trabalhos de Emil Kraepelin. Nascido 
em 1856, este era da mesma idade que Freud. Aluno de Wundt, estava con
vencido, como Pinel, de que a investigação psicológica do doente era indis
pensável à compreensão das chamadas doenças "mentais". Foi em 1883 que 
surgiu seu Compêndio de Psiquiatria, que nunca seria traduzido para o fran
cês. Esse manualzinho conheceria, ao longo de trinta anos, oito edições su
cessivas, e se tomaria uma bíblia em matéria de clínica psiquiátrica. 

Ao final do século XIX, o termo psicose abarcava toda a gama das 
doenças mentais. Elas eram assim denominadas porque atingiam a totalidade 
da personalidade, e eram distinguidas das neuroses ou doenças dos nervos, 
que só afetavam uma borda da personalidade e se caracterizavam por distúr
bios funcionais sem lesões neurológicas. Ainda que se reconhecesse o cará
ter psíquico de todas essas afecções, elas continuavam subordinadas a uma 
classificação organicista encravada no quadro da hereditariedade. Sendo um 
ramo da medicina, a psiquiatria obedecia ao princípio de que o mal não era 
contraído, mas herdado. Os doentes acometidos pela psicose eram qualifica
dos de loucos ou dementes e dependiam dos alienistas e dos asilos, ao passo 
que os demais encontravam refúgio na medicina "normal" .  A nosologia psi
quiátrica sempre se caracterizou por sua pennanente instabilidade. Desde Pi
nel, todo grande alienista começou porerigir um sistema de classificação que 
julgava mais adequado que o da época precedente. Muitas vezes, como no 
caso de Kraepelin, os próprios clínicos procediam a reformulações sucessi
vas de seu próprio sistema. De fato, as fronteiras entre as diferentes afecções 
nunca foram rigorosas; vimos, por exemplo, que os psiquiatras de língua 
alemã contestaram a nosografia de Charcot e a assimilação que ele fez entre 
a neurose trawnática e a histeria; daí o qüiproquó entre Freud e seus colegas 
vienenses por ocasffto de sua conferência sobre a histeria masculina ao retor
nar de Paris. 

Kraepelin achava que a psicologia da normalidade poderia fornecer à 
clínica um instrumento conceituai enriquecedor. Nesse sentido, opunha-se à 
escola francesa nascida de Claude Bernard e da anatomoclínica, que susten
tava, ao contrário, que o patológico esclarecia o normal , do mesmo modo 
que a morte dava sentido ao conceito de vida. Através de Charcot. Freud foi 
impregnado dessa idéia, que retomou em sua elaboração da pulsão de morte 
em 1920. A posição inovadora de Kraepe!in reside no fato de que ele trouxe 
ordem e clareza à anar'luia reinante, construindo uma nosologia racional das 
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doenças mentais. Ele distinguiu três grupos fundamentais de psicoses: a pa
ranóia, a loucura maníaco-depressiva e a demência precoce. Essa classifica
ção ainda domina parte· do saber psiquiátrico contemporâneo. A paranóia, 
segundo Kraepelin, era definida da seguinte maneira: "desenvolvimento in
sidioso, na dependência de causas internas e segundo uma evolução contí
nua, de um sistema delirante, duradouro e inabalável, que se instaura com 
completa preservação da clareza e da ordem no pensamento, na vontade ·e na 
ação. "49 Era uma doença constitucÍona.l que se assentava em dois mecanis
mos fundamentais: o delírio de referência e as ilusões de memória, que pro
duziam os diferentes temas de perseguição, ciúme e grandeza. O sujeito se 
tomava por profeta, imperador. grande homem. inventor ou reformador. 
Tratava-se sempre de uma doença crônica. A loucura maníaco-depressiva 
agrupava em torno dos estados maníacos ou depressivos todos os estados 
constituídos por três tipos de distúrbios fundamentais: do humor, da ideação 
e da vontade. No caso do distúrbio do humor, havia ora depressão. ora 
exaltação; no distúrbio da ideação, havia lentificação ou fuga de idéias ; no 
distúrbio da vontade, assistíamos a uma inibição ou a uma excitação psico
motoras. A demência precoce agrupava um conjunto de afecções em que se 
encontravam três formas de demência: a psicose alucinatória crônica , ca
racterizada por um delírio mal sistematizado, alucinações e incgerências ; 
a hebefrenia ou psicose da adolescência, com excitação intelectual e motora 
(loquacidade, neologismos, maneirismos etc.) ;  e a catatonia, reconhecida 
pelo negativismo do sujeito: mutismo, recusa dos alimentos, bloqueios da 
vontade e reações estereotipadas. A paranóia se diferenciava da demência 
prçcoce pelo fato de que, nesta última, a personalidade corporal do sujeito 
era lesada: forças estranhas pareciam atuar no organismo, nas sensações e 
nos pensamentos, tal como o faria a telepatia. 

Apesar de inovador, Emil Kraepelin permaneceu ligado ao princípio de 
uma psiquiatria inteiramente medicalizada, na qual o louco era considerado 
um indivíduo perigoso que se deveria aprisionar. Kraepelin passou sua vida 
observando doentes mentais, procurou incessantemente novos tratamentos e 
aperfeiçoou testes psicológicos baseados numa investigação policialesca da 
vida do doente. Ele acreditava, de fato, que a compreensão do "caso" de
pendia de um "conhecimento objetivo" da história singular dos indivíduos. 
Por volta de 1900, Kraepelin converteu-se no bode expiatório de um bom 
número de psiquiatras, que o recriminaram por colar um rótulo diagnóstico 
em seus pacientes sem nada fazer para ajudá-los.50 

Em relação a esse estado de coisas, a obra clínica de Eugen Bleuler re
presentou uma das primeiras tentativas de "desmedicalização" da prática 
psiquiátrica. B leuler não foi um grande construtor de sistemas, mas esteve na 
origem de um movimento "político" que levou a uma reforma importante da 
abordagem das psicoses. 

Esse movimento se desenvolveu, posteriormente, através das teorias 
representadas na França pelo grupo da [revista] Évolutíon Psychiatrique e 
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naquilo a que chamamos psiquiatria dinâmica. 51  Essa nova forma de clínica 
da loucura mantinha a idéia de uma origem orgânica, hereditária ou tóxica da 
doença mental, mas, em relação às teorias puramente organicistas ou consti
tucionalistas, trouxe um modo de tratamento centralizado na relação "dinâ
mica" entre o médico e o paciente. A reformulação que começou com Bleu
ler e renovou o gesto de Pinel e Charcot foi, "analogicamente", da mesma 
ordem da inaugurada por Freud no tratamento das neuroses histéricas. Nos 
dois casos, tratou-se de um "descentramento" da posição do terapeuta, pri
vilegiando a escuta do paciente em detrimento da classificação de seu caso. 
O saber sobre a doença mudou de campo. Formou-se progressivamente a 
idéia de que o doente sabia mais sobre si mesmo do que o médico encarrega
do de tratá-lo. Esse processo levaria, depois da II Guerra Mundial, a uma 
nova transformação, com a emergência do movimento antipsiquiátrico, que 
pregaria o completo abandono da ancoragem da loucura no organicismo. Em 
sua versão anglo-saxônia e norte-americana, ele seria comandado pela' ética 
protestante que marcou os trabalhos de Bleuler e Jung. Em sua versão latina 
(sobretudo italiana), encontraria no marxismo um modo de compreensão da 
loucura nitidamente mais político e desvinculado dos ideais do puritanismo. 
Não foi por acaso que esse movimento se inaugurou com Bleuler, através de 
urna inversão que colocou no centro da clínica das psicoses a questão da es
quizofrenia "contra" a da paranóia. Veremos como e por quê. 

Eugen Bleulér pertencia à mesma geração de Kraepelin e Freud. Nas
ceu em 1857, num vilarejo camponês que hoje faz parte dos arredores de Zu
rique. Seus ancestrais eram campônios e seu pai era comerciante e adminis
trador da escola local. Nessa família, guardava-se a lembrança de uma época 
em que a população rural do cantão achava-se sob o dorrúnio das autoridades 
de Zurique e estava impedida de aceder a certas profissões e à educação su
perior. Os Bleuler participaram das lutas políticas que marcaram o momento 
em que o campesinato do cantão tomou consciência de sua existência como 
classe social, fosse nos termos de uma aspiração reformista, fosse sob uma 
forma revolucionária. De 183 1  a 1833, essas lutas levaram ao reconheci
mento da igualdade de direitos para os camponeses e à criação da universi
dade de Zurique, destinada a promover o desenvolvimento intelectual da no
va geração camponesa. 

Os primeiros professores a lecionar psiquiatria em Zurique eram ale
mães. Foram também os primeiros diretores da clínica de Burghõlzli. Foram 
censurados, como Kraepelin, por passarem mais tempo com seus microscó
pios do que com os doentes. Falavam o alto-alemão, desconheciam o dialeto 
local e não conseguiam fazer-se entender por aqueles a quem administravam. 
Durante seus estudos de medicina, Bleuler ouviu essas queixas e procurou 
conceber uma abordagem da loucura adaptada a uma "escuta" do doente 
mental. 

Abramos um parêntese: por volta de 1900, a questão da linguagem 
atravessou a da elaboração das novas terapias. A linguagem do sonho deci-
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frada por Freud foi a imagem da mistura vienense em que se esbarravam os 
jargões, os dialetos, os patoás e as línguas das minorias do império dos 
Habsburgo. Foi em língua alemã que o teórico redigiu sua obra, numa língua 
de cultura e de empréstimo que fez da psicanálise, para uns, um método uni
versal, e para outros, uma doutrina germârúca. Antes de Freud, Bernheim, 
um alsaciano bilíngüe, tentara compreender seus doentes em todas as lín
guas: em alemão, no patoá e no francês. Depois disso, o suíço Bleuler esta
beleceu um elo entre a linguagem ·"imaginária". ou "fundamental" da psico
se e o dialeto local dos camponeses, desconhecido pelos psiquiatras alemães. 
E foi com urna língua de empréstimo, urna língua teórica, a língua alemã, 
que elaborou a noção de esquizofrenia. Compreender o louco era, portanto, 
retomar também à terra, à língua natal, materna, camponesa, decifrar um 
dialeto que se enunciava sem o conhecimento da nosologia psiquiátrica. 

No decorrer dessa aventura que tentou escrever a história da loucura a 
partir da própria loucura, a partir da linguagem do insano ou do histérico, 
outro acontecimento entrou em cena. Foi em Genebra, em 1916, que nasceu 
uma nova ciência das línguas e da linguagem - a lingüística; era "estrutural" 
e tentava romper com os ideais da gramática evolutiva ou normativa. Ferdi
nand de Saussure desconhecia Freud e não conhecia Bleuler. Era descen
dente de urna ilustre fanu1ia de alpinistas. Horace Bénédict, antepassado de
le, nascido em Genebra em 1740, explorara o monte Branco e fizera sua es
calada em companhia de montanheses de sua região, camponeses analfabe
tos. Tal como o faria Bleuler mais tarde, optara pelo laboratório da natureza 
e levara urna vida de pirata dos cumes. Escrita no século XVIII, sua "lfu
gua" foi eclipsada pela de J.-J. Rousseau e de Buffon. Seu diário de viagem 
pertence a um gênero menor;52 não obstante, esse cientista, que recusou os 
grandes sistemas em voga em sua época, fez urna hipótese ousada sobre a 
formação das montanhas, aliando a observação "clínica" à "experimentação 
de campo". 

Mais uma vez a língua: em sua versão telepática, magnética. mística ou 
cósmica. O médico genebrino Théodore Flournoy, nascido dois anos antes 
de Freud, filósofo, psicólogo e discípulo de Wundt, dedicou-se, a partir de 
1891 ,  a aplicar as técnicas da psicologia experimental aos fenômenos para
psicológicos. Em 1894, foi convidado para uma sessão em que uma médium 
célebre, Hé!ene· Smith, cujo nome verdadeiro era Catherine Müller, fez uma 
exibição de seus dons de vidência. Relatou acontecimentos que se haviam 
passado na farm1ia de Flournoy muito tempo antes e o estudioso perguntou a 
si mesmo de que modo ela poderia ter tido conhecimento deles. Após uma 
investigação minuciosa, descobriu que, no passado, seus próprios pais ti
nham-se relacionado com os da médium; assim, ela poderia ter ouvido falar 
desses acontecimentos em sua infância. Flournoy tornou-se médico de Ca
therine e a vidência dela se transfonnou. Ela mergulhava com facilidade num 
estado sonambúlico, sua personalidade se transformava e ela reatualizava 
cenas de suas vidas anteriores, composrns de três ciclos. No primeiro, via-se 
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como uma princesa hindu do século XV. No segundo, revivia episódios da 
vida de Maria Antonieta, e no terceiro, finalmente, alegava conhecer todos 
os detalhes da vida no planeta Marte. Fazia descrições de suas paisagens, 
seus habitantes e sua língua, que ela falava e escrevia. Floumoy percebeu 
que grande parte das invenções de Catherine Müller provinha de livros lidos 
em sua infância. Publicou os resultados de sua observação numa obra sober
ba, intitulada Des lndes à la Planete Mars [Das Índias ao Planeta Marte] . . .  53 
Segundo ele, cada um dos ciclos revividos pela espírita se construía sobre 
uma "reversão" de sua personalidade a uma idade diferente: o ciclo de Ma
ria Antonieta a levava de volta aos dezesseis anos, o ciclo hindu, aos doze 
anos, e o ciclo marciano. à primeira infância. Nessa aventura, dois elementos 
prendem á atenção. Por um lado, já não sabemos quem foi o "louco" da 
história, se o médico ou a jovem senhora, se aquele que reconstruiu a língua 
da glossolalia sonamb•1lica ou aquela que falava e escrevia essa língua. afir
mando que ela lhe fora "revelada" pelos habitantes do cosmos . Por ºl!tro la
do, perceberrfos que a investigação minuciosa do estudioso funcionou a par
tir de uma relação fusional entre a médium e seu intérprete. Flournoy era um 
magnetizador à antiga, que não chegou a levar em conta a dimensão da 
transferência. Compreendeu a natureza sexual do apego da espírita a sua 
pessoa. mas, por discrição, não insistiu nisso. sabendo que seu livro seria li
do por ela e por seus farniliares.54 Nessa história de sexo e transferência. a 
língua desempenhou um papel central. Aournoy só se enganou em parte; ele 
evidenciou, através da fantasia de uma língua marciana. o lugar preponde
rante, para a estrutura da personalidade, de uma língua fundamental, imagi
nária, materna, inconsciente, arcaica; entretanto, recusando-se a proclamar a 
natureza sexual da relação transferencial. esqueceu-se, em sua investigação, 
de um elemento fundamental . Mostrou que a gramática da língua marciana 
era calcada na da língua francesa; em outras palavras, a língua "revelada" 
da espírita tinha a mesma natureza da de seu intérprete. Ora. em 1901, o lin
güista Victor Henry. professor de sânscrito e de gramática comparativa das 
línguas indo-européias, interveio no debate. Afastou a hipótese de uma comu
nicação sobrenatural entre a senhorita Smith e os habitantes do planeta Mar
te ; afirmou que ela "inventara" inteiramente o marciano, utilizando um vo
cabulário composto de palavras húngaras deformadas, sendo esta a língua 
materna de seu pai . O lingüista levantou a lebre de um recalcamento que es
capara ao psicólogo. Em Aournoy, a recusa da dimensão do sexo teve por 
corolário um apego aos ideais da hipnose, que o levou a identificar a língua 
imaginária da espírita à dele próprio, ou seja, à língua "manifesta" em que 
se dera o intercâmbio; daí a impossibilidade de conceber uma linguagem do 
recalcamento, não "sonambúlica", mas comum a todos os sujeitos falantes e 
enunciada "longe" de sua língua falada. A aventura de Aoumoy e sua mé
dium teve um fun trágico. Quando esta se percebeu despojada de sua "língua 
marciana". rompeu com o médico e com seus amigos espíritas. Uma norte
americana rica doou-lhe então uma fortuna significativa, que ela dedicou a 
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suas expenencias. Abandonou seu trabalho d e  vendedora e mergulhou num 
isolamento sonambúlico completo. Pintou quadros místicos. que foram ex
postos em Genebra e Paris após sua morte. 

Flournoy reconheceu a existência da sexualidade. mas se recusou a le
var em conta seu princípio na dimensão transferencial. Funcionou, perante a 
libido, como Jung e Bleuler. Tratava-se de um "sim, mas", ou de um "sei 
perfeitamente, mas, mesmo assim ... " .,O sexual, sim, mas para não fazer nada 
com ele. Floumoy demonstrou, numa época em que se acreditava em "mesas 
falantes" , que a linguagem da espírita não era urna língua do além. mas urna 
língua existente. Niss0 residiu o interesse de sua descoberta. A argumenta
ção crítica de Victor Henry confirmou sua hipótese. Mas o genebrino, ao 
contrário de Freud, permaneceu subordinado a urna concepção hereditarista e 
organicista da psicologia. A direção tomada por Jung e por Bleuler lhe s�ria 
mais simpática do que a elaboração vienense, não por razões afetivas, como 
acreditou Claparede, mas porque ele continuava convencido de que uma teo
ria psicológica não era uma teoria em sentido estrito: para ele, era inicial
mente a expressão de uma espécie de inconsciente coletivo ligado à diferen
ça entre os povos e à diversidade das raças.55 Dentro dessa ótica, Flournoy 
permaneceu prisioneiro de uma idéia da ciência marcada pelo falso dilema da 
oposição entre o racionalismo e o irracionalismo. Combateu a ciênéia corno 
se se tratasse de uma totalidade dogmática. não historicizável e opressiva. e 
opôs a ela uma espécie de humanismo religioso ou liberal. Defendeu a es
pontaneidade dos antigos magnetizadores contra o modernismo dos estudio
sos e permaneceu hostil a um suposto racionalismo freudiano, muito embora 
acabasse de demonstrar a inexistência das línguas reveladas. Ao ler Flour
noy, percebemos ' 'de antemão" o itinerário junguiano e captamos desde Jogo 
a essência do conflito com Freud. 

Théodore Flournoy publicou, em 1903, a melhor sinopse de A Inter
pretação dos Sonhos; falou com entusiasmo sobre a descoberta freudiana. 
Explicou a condensação, a censura, os desejos ocultos etc. Seu artigo foi o 
primeiro a revelar fielmente aos leitores franceses o conteúdo desse livro que 
inaugurou o século. Apesar de suas restrições frente à psicanálise, Flournoy 
era membro, em 1907, do Círculo Freud de Zurique. se 

Voltemos à trajetória de Eugen Bleuler. Após terminar seus estudos de 
medicina e psiquiatria, ele deixou a Suíça para apresentar-se na Salpêtriere, 
onde trabalhou com Charcot. Em 1886, foi nomeado diretor do hospital de 
Rheinau, um imenso asilo de doentes mentais entrevados. Celibatário, mora
va na instituição e a reformou completamente. Bleuler fez parte daqueles 
alienistas que passam a vida encerrados com seus doentes. Desde as primei
ras horas da manhã até um horário avançado da noite, organizava atendi
mentos e sessões de terapias reeducativas inventadas no local. Na Burghõl
zli, em. 1898, procurou transmitir a seus alunos, notadamente a Jung, os fru
tos de sua experiência no Rheinau. Tendo escutado os loucos falarem em seu 
próprio dialeto, empenhou-se em transpor essa escuta por meio da invenção 
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de wna linguagem da demência. Procurou interpretar o sentido oculto das 
alucinações, dos sonhos e das palavras ouvidas. Para isso, aperfeiçoou um 
teste de associações verbais e, posteriormente, interessou-se pelas teorias 
vindas de Viena. 

Quando o jovem Jung ingressou em seu posto na Burghõlzli , em 1900, 
ainda não conhed.a Freud. Alphonse Maeder, que fazia parte da equipe, as
sim descreveu os métodos desse mosteiro psiquiátrico: "O verdadeiro centro 
de interesse era o doente. O estudante aprendia como se devia falar com ele. 
A Burghõlzli era, nessa época, uma espécie de fábrica onde era preciso tra
balhar muito duro por uma remuneração módica. Cada membro da equipe, do 
professor ao interno mais jovem, estava inteiramente absorto em seu traba
lho. As bebidas alcoólicas eram proibidas. Bleu]er se mostrava amável diante 
de todos e nunca representava o personagem do chefe. "57 

Os primeiros contatos entre iung e Bleuler foram calorosos; entretanto, 
em sua Autobiografia, 58 Jung não menciona uma única vez o nome de seu 
mestre. Faz crer que, quando chegou à Burghõlzli, os psiquiatras do lugar 
não tinham outra preocupação senão a de colar uma etiqueta nos doentes. 
Que terá acontecido entre os personagens desse romance para que um deles 
se sentisse obrigado, cinqüenta anos depois, a embaralhar as cartas? 

Após uma tese de medicina dedicada ao espiritismo e um grande inte
resse depositado em Floumoy, Jung fez uma viagem a Paris durante o se
mestre de inverno de 1902-1903 e foi visitar Janet, único herdeiro da histeria 
de Charcot e já rival de Freud. Esse itinerário, que repetiu estranhamente o 
do vienense, tampouco foi mencionado por Jung em sua Autobiogrofia. Ao 
voltar à Suíça, ele se casou com sua noiva, Emma. Decepcionado com Janet. 
apegou-se à pessoa de Bleuler, e depois fez suas primeiras experiências com 
o teste associativo. Apezfeiçoou uma téc1úca que iria rivalizar com a das 
associações livres. A partir de 1906 e depois do encontro com Freud, as dis
putas entre nossos heróis tiveram por temática a clínica das psicoses. Desen
rolaram-se em torno de três noções-chave: a esquizofrenia, o autismo e 
a Spaltung [cisão]. 

Nessa época, Bleuler empregava o termo esquizofrenia para designar as 
afecçées classificadas por Kraepelin sob a denominação de demência preco
ce. Segundo ele, esta era uma designação precária, já que a doença não era 
forçosamente juvenil ou precoce. Bleuler expôs longmnente suas concepções 
em sua monumental monografia, redigida em 1908 e publicada em 1 9 1 1  

Aplicou à demência precoce as hipóteses freudianas j á  utiiizadas na análise 
da paranóia. Jung o precedera nessa tentativa em 1906, destacando diversos 
aspectos importantes. Partira do fato de que a teoria freudiana não dava 
conta dos mecanismos pelos quais a demência precoce surgia em lugar da 
histeria, e situara a diferença entre elas num ponto fundamental : era a fixa
ção dos complexos que dava à doença seu conteúdo particular - a separação 
entre o esquizofrênico e a realidade seria explicável pela influência de um 
complexo invencível, ou seja, de wn fragmento psíquico que provocava distúr-
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bios da atividade consciente, substituindo o ego do sujeito .  O teste associa
tivo permitia detectar os complexos através de uma medida do tempo de rea
ção e da interpretação dada à palavra indutora. Assim, quando o doente rea
gia com demora ao enunciado de um termo "induzido" pelo terapeuta, isso 
provava que um complexo tinha sido tocado e que o sujeito estava procuran
do dissimulá-lo ou não tomar consciência dele. Para Jung. o estado amoroso 
era o modelo da posição autista. D� fato, quem tem seus interesses absorvi
dos por tal complexo parece morto para seu círculo, sonhando de olhos 
abertos e incapaz de se adaptar ao meio. Quanto à fixação, tanto Jung quanto 
Bleuler a remetiam a uma causalidade orgânica. 

Com respeito a um ponto os dois homens se opunham: por que podía
mos chegar ao fundo dos "complexos" na histeria, e não na demência preco
ce? Jung formulou a hipótese de que, neste último caso, os complexos de
terminavam o aparecimento de uma toxina que exercia uma ação nociva no 
cérebro e tornava a doença irreversível . Bleuler, ao contrário, via a causa 
primária da doença na ação de uma toxina hipotética sobre o cérebro. O 
comportamento "puritano" do psiquiatra combinava com sua teoria nosográ
fica; o álcool, o sexo, o amor e a paixão estavam proibidos em sua vida. co
mo verdadeiros flagelos passíveis de envenenar o cérebro humano. Segundo 
ele. os complexos não estavam na origem dos sintomas, e sim lhes-conferiam 
suas formas. Numa declaração comum. Jung e Bleuler esclareceram suas di
vergências. No mesmo ano, Jung enunciou que as idéias delirantes do en
fermo eram a expressão de um esforço de fabricar para si mesmo uma visão 
de mundo adequada a seus pensamentos. 59 

Ao ler a correspondência entre Freud e Jung podemos apreender de que 
maneira a elaboração divergente da abordagem das psicoses, pela psiquiatria 
dinâmica, pela psicologia analítica e pela psicanálise, iria provocar a ruptura 
entre os três homens. Através de um verdadeiro debate científico, apaixona
do e violento, entrou em jogo uma relação transferencial impossível de dis
solver de um lado e do outro. Freud optou pela paranóia de Kraepelin contra 
a esquizofrenia. de Bleuler, enquanto Jung sustentou a noção "autônoma" de 
uma demência precoce que ele não chamava de esquizofrenia. Freud retru
cou-lhe com dois argumentos: você poderia acreditar, disse ele em essência, 
que a demência precoce existe; ela não existe, mas existem apenas a neurose 
obsessiva e a histeria. E. acrescentou, se a demência precoce existe. é a 
mesma coisa que a paranóia.60 Nesse intercâ.mbio. Freud repetiu uma situa
ção que já conhecia. Assumiu perante Jung, promovido a herdeiro "não-ju
deu" da psicanálise, o lugar que Fliess ocupara diante dele em sua análise 
originária. Defendeu a "causa" da psicanálise ao longo de uma espécie de 
delírio a dois, ora remetendo a demência precoce à paranóia, ora negando 
sua existência. Se fizera com Charcot a experiência de sua própria histeria 
ou de sua neurose, e com Fliess a de sua paranóia ou sua psicose (plágio, 
roubo de idéias etc.), fez com Jung a de sua posição de "mestre sem mando" 
ou "pai impossível". O protestante oscilava entre a revolta e a submissão, 
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enquanto o vienense oferecia o rosto de um Moisés espoliado, sedutor ou 
encolerizado. 

Jung e Freud disputaram o terreno entre si, e foi o terceiro ladrão que 
extraiu à sua maneira as conseqüências dos ensinamentos freudianos. En
quanto Jung permaneceu ligado ao termo demência precoce, Bleuler adotou 
um ponto de vista estrutural e retirou a demência precoce da nosologia 
kraepeliniana para fazer dela a esquizofrenia. Para defender Freud e sua 
própria doutrina, Jung rompeu com Bleuler. Em 1909, saiu da Burghõlzli e 
se retirou para sua casa de Küsnacht, na viagem "noturna" em que iria pas
sar o resto de sua vida. Tal como Floumoy, seu mestre preferido, tomar
se-ia um mago, o profeta moderno da "estranheza vinda do alhures" que 
tanto fascinou os homens daquela época. 

Por uma reviravolta freqüente na história das ciências, portanto, Bleu
ler realizou na psiquiatria aquilo que o próprio Jung acreditara realizar ao 
bradar a eficácia de sua estratégia perante os meios psiquiátricos de Zurique. 
Ao mesmo tempo, Freud não conquistou uma nova Terra Prometida e, na 
ocasião em que Bleuler introduziu oficialmente o termo esquizofrenia 
( 191 1). publicou a análise do Caso Schreber sob a denominação de "demên
cia paranóide". Optou pela nosografia de Kraepelin, distinguindo a paranóia 
da demência precoce. Ora, contrariando Jung, ele utilizara. para designar 
esta última, o termo parafrenia. Essa palavra, por sua sonoridade, aproxima
va-se da paranóia e marcava. ao mesmo tempo, a unidade do campo das psi
coses e sua divisão em duas vertentes fundamentais. Ela lhe permitiu desferir 
um golpe duplo: contra Jung e a demência precoce, em primeiro lugar. e em 
segundo contra Bleuler e a esquizofrenia . Diante do sucesso do termo bleu
leriano, Freud renunciou à parafrenia e elaborou urna doutrina psicanalítica 
das psicoses. Esta, por sua vez. revolucionaria o saber psiquiátrico. A clínica 
freudiana, de fato, não se atribuiu a tarefa de edificar uma classificação das 
doenças mentais. Abordou o campo das psicoses a partir de uma concepção 
do aparelho psíquico baseada no fato inconsciente. Este foi descrito, no cor
rer dos anos, segundo três instâncias agrupadas em duas tópicas sucessivas: 
o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, na primeira (1900. A Inter
pretação dos Sonhos), e o ego, o id e o superego na segunda (1920-1923) 
Assim se estabeleceu uma distinção estrutural, cujo modelo remontava a 
Kraepelin, entre a neurose, a psicose e a perversão. A loucura. na perspecti
va freudiana, escapou ao domínio da doença mental, assim como a histeria 
escapara ao da doença dos nervos . Recebeu então uma definição não-norma
tiva: a neurose era o resultado de um conflito, a perversão era a negação da 
castração e a fixação na sexualidade infantil, e a psicose era a reconstrução 
de urna realidade alucinatória. 

Com suas Notas Psicanalíticas sobre um Rei.ato Autobiográfi,co de um 
Caso de Paranóia (Dementia Paranoides), Freud forneceu uma teoria quase 
completa do mecanismo da psicose paranóica. Os comentários tiveram como 
ponto de part ida. não uma relação terapêutica. mas um relato publicado em 
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1903 por um jurista. Daniel Paul Schreber. sob o título Memórias de wn 
Neuropata. Esse texto61  pretendera levar ao conhecimento .do ptíblico a his
tória de um delírio. D.P. Schreber. que era estéril .  acreditara-se o eleito de 
Deus; vira-se engravidado por Ele. e essa união deveria dar origem a uma 
nova humanidade da qual ele seria o profeta. O estudo do caso permitiu a 
Freud demonstrar que o conhecimento paranóico que o louco tem de si mes
mo é tão "verdadeiro" quanto o conhecimento racional do clínico. Segundo 
essa perspectiva. a psicose deixou de ser propriedade do saber psiquiátrico 
para tornar-se propriedade de um sujeito falante. Tal como a histérica. que 
"inventara" a cura pela fala, e o poeta. que possuía um saber espontâneo do 
inconsciente, o louco paranóico era capaz de fabricar, melhor do que o psi
quiatra, uma teoria verdadeira de seu caso. 

Freud foi teorizador ou doutrinário onde Bleuler foi pragmático ou em
pirista. Ambos, com Jung no meio, estavam à procura da linguagem funda
mental da psicose, que os estudiosos de sua época identificavam nas glosso
lalias sonambúlicas e num alhures "marci ano", estranho e próximo. Bleuler 
foi encontrá-la numa abordagem dinâmica da esquizofrenia, num contalo es
treito com o doente. Freud foi descobri-la, e não por acaso, longe da re lação 
terapêutica, através da paranóia, num texto escrito, e não numa "fala viva". 
Arrancou a psicose da psiquiatria, tal como arrancara a neurose da neurolo
gia, ao desprendê-Ia de seu ancoradouro hereditário e orgânico. éomo Krae
pelin - e como Lacan, mais tarde -. era fascinado pela paranóia. que se tor
nou, para ele, o próprio modelo de todas as psicoses, sem dúvida por ser a 
forma de loucura que mais se aproximava da elaboração teórica. isto é, de 
um modo de conhecimento de si e do mundo que era totalizante, megaloma
níaco, persecutório, interpretativo. solitário e sistemático. Há sempre entre a 
teoria e o delírio. entre o sábio e o louco. entre o construtm de impérios e o 
alienado, uma conivência que passa pela paranóia. 

Olhando mais de perto. diríamos que a esquizofrenia do camponês de 
Zurique foi o inverso simétrico da paranóia do judeu vienense. Num se en
cenou a revolta de um dialeto contra a língua de um saber dominante, de 
uma fala viva contra um texto congelado. No outro perfilou-se o ideal de um 
apego "talmúdico" à inscrição literal, que autorizava o possível de uma lín
gua inconsciente, escrita, recalcada, traçada e comum a todos. tanto ao louco 
quanto ao sábio. 

A partir de 1906, Jung sustentou que não compartilhava as idéias de 
Freud acerca da sexualidade infantil e que considerava a psicanálise como 
uma terapêutica entre outras. Sua teoria do inconsciente assemelhou-se à de 
Janet sobre as "idéias subconscientes". Sua abordagem das psicoses derivou 
constatações feitas por FJoumoy a propósito dos romances subliminares. Seu 
método do teste associativo afinnou, contrastando com a técnica das associa
ções livres, a idéia de um poder indutor, de uma sugestão hipnótica, de uma 
influência, de uma comunicação telepática. Sua concepção da demência pre
coce e do complexo afastou-se, ao mesmo tempo, da nocividade tóxica de 
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Bleuler e da predisposição estrutural de Freud. A doutrina junguiana foi o 
resultado de uma imensa rearrumação teórica, esplendidamente ancorada nas 
preocupações da época, mas que "rateou" no momento da descoberta do in
consciente, bem como rateou no instante do encontro entre a psiquiatria e a 
psicanálise. Um encontro faltoso, mas encontro assim mesmo, que se fez 
através de Jung e pelas costas dele. Visto da França, o destino do discípulo 
favorito de Freud é comparável ao de Janet. Ambos foram os filhos perdidos 
de um mestre aureolado de glória, o primeiro de Freud, o segundo de Char
cot. Exceto que Jung não conheceria a sorte reservada a Janet. Não seria 
nem "esquecido", nem tachado de impostor. Sem dúvida por ter provocado, 
melhor do que qualquer um, a violência do inconsciente e da transferência. 

Compreendemos agora o peso das palawas um dia pronunciadas por 
Freud no ouvido de Kardiner, que lhe perguntara se ele se considerava um 
grande homem: "Não", respondeu ele , "não o sou, mas fiz uma grande des
coberta. "62 Compreendemos também porque ele foi tão implacável nas dissi
dências judaicas vienenses anteriores a 1913. Após o rompimento com Jung, 
ele faria com que o conflito passasse oficialmente para o pl ano teórico. A 
propósito de Stekel, ao contrário, pronunciaria palavras assustadoras: "Um 
homem sem escrúpulos. sem consideração pelos outros. da mais baixa ambi
ção, alimentando idéias lastimáveis de grandeza . "  Na morte de Adler. diria 
ainda a Arnold Zweig: "Não compreendo sua simpatia por Adler. Para um 
menino judeu de um bairro vienense, uma morte em Aberdeen é uma carreira 
incomum em si mesma e uma prova de seu avanço. O mundo o recompensou . 
real e generosamente, pelos serviços que ele lhe prestou opondo-se à psica
nálise. "63 Diríamos que, apesar de suas violências, Freud poupou relativa
mente seu discípulo cristão porque, com ele, quisera desjudaizar a psicanáli
se e fracassara, ao mesmo tempo, na conquista de uma nova Terra Prometi
da. 

t,.;o debate que se desenrolou entre Zurique e Viena, a sexualidade foi 
uma noção chave. No fim tjo mês de março de 1907, Jung escreveu a Freud 
que reconhecia o papel essencial do auto-erotismo na gênese da demência 
precoce. Essa palavra fora utilizada pela primeira vez por Havelock Ellis 
num artigo publicado em 1 898.64 e Freud, por sua vez, empregara-a pela 
primeira vez numa carta .a Fliess. em 1 899. Designava um comportamento 
sexual infantil precoce em que uma pulsão parcial,  ligada ao funcionamento 
de um órgão ou à excitação de uma zorra erógena, encontrava satisfação sem 
recurso a um objeto externo e sem referência a uma imagem do corpo unifi
cado. Constatando que Bleuler atribuía grande impor1ância às relações entre 
o auto-erotismo e o infantil ismo, mas tinha repugnância pelo emprego da 
palavra libido. Jung propôs a Freud reservar o termo "sexual" para as mani
festações extremas da libido e suprimi-lo nos outros casos. para não esbarrar 
nas resistências de Bleuler e assim fazer com que os ensinamentos da psica
nálise fossem admitidos por uma via indireta. Numa carta do início do mês 
de abril. Freud respondeu laconicamente: "Rendo homenagem. pelo que os 
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motiva, a seus esforços de poupar � outrem o gosto ácido do instante em que 
eles mordem a maçã, mas não creio que isso tenha êxito. Mesmo que cha
memos o inconsciente de 'psicóide', nem por isso ele deixará de ser o in
consciente, e se não preservarmos a 'libido' dentro da sexualidade ampliada , 
nem por isso ela deixará de ser a libido, e em tudo o que deduzirmos dela 
retornaremos àquilo de que queríamos desviar a atenção através de uma de
nominação. Se não podemos poupar-nos das resistências, por que não provo
cá-las logo de uma vez? O ataque é a melhor defesa. Talvez você subestime 
a intensidade dessas resistências quando tenta preveni-las por meio de pe
quenas concessões. O que nos pedem não é outra coisa senão que neguemos 
a pulsão sexual . Pois então. vamos reconhecê-la !"65 

Numa carta subseqüente, Jung então expl icou como Bleuler consegui ra 
forjar a noção de autismo encobrindo a palavra auto-erotismo. Para afastar o 
perigo do "pansexualismo", bastara amputar o "ero(s)" de "auto-eroti smo" . 
chegando assim a "autismo" :  "Ainda falta a B!euler", escreveu Jung. "uma 
definição clara do auto-erotismo e de seus efeitos psicológicos específicos. 
No entanto, ele aceitou a noção para sua apresentação da dem. prec . no ma
nual de Aschaffenburg. Mesmo assim, não quer dizer auto-erotismo (por ra
zões conhecidas), e sim 'autismo' ou 'ipsismo' .  Por mim, já me habituei a 
auto-erotismo. "66 

Tal foi o destino desse termo que iria triunfar na história da psiquiatria 
para designar o principal sintoma da esquizofrenia, qual seja, a polarização 
da vida mental do sujeito em seu mundo interno, numa perda de contato com 
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a realidade. O surpreendente é que a aventma dessa contração semântica . 
encarregada de excluir o sexual do domínio das psicoses, praticamente não é 
mencionada nos manuais de psiquiatria. Será porque o autismo denota em si 
mesmo o auto-erotismo, em cujo caso Freud terá ganho de Bleuler. e porque /:.. . 
o sexo desviado nem por isso deixa de ser sexo? Será, ao contrário. porque o 
autismo já não contém referências ao sexo, em cujo caso Bleuler terá triun
fado sobre Freud, e o sexo desviado já não se chama sexo? A verdade, sem 
dúvida, está em outro lugar, e a vitória é "partilhada". Na realidade, o saber 
psiquiátrico manteve o auto-erotismo ao lado do autismo, expelindo os vín
culos históricos que uniam os dois termos. O primeiro preservou um conteú-
do sexual e o segundo o excluiu. Batalha de palavrns, guerra de conceitos: 
esplêndida contenda, soberba hipocrisia !  

Contrariando Bleuler, Freud manteve o auto-erotismo, enquanto Jung. 
sanduichado entre os dois, tirou o corpo fora e introduziu, fora do campo 
minado, o termo introversão ( 1910), espécie de compromisso entre a Suíça e 
Viena, que designava o desprendimento da libido de seus objetos externos e 
seu retraimento no mundo interno do sujeito. Em 1914, em Sobre o Narci
sismo: In,,-odução, 67 Freud retomou a formulação junguiana, limitando o uso 
da introversão ao retraimento da libido nas fantasias. Opôs a ela o conceito 
de narcisismo - primário, como investimento da libido por ela mesma. e se
cundário, como retraimento da libido nas fantasias. Enquanto Jung conotava 
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a psicose como uma neurose de introversão, Freud a conotou como urna neu
rose narcísica. 

A aventura do conceito de autismo se encerrou com um toque de hu
mor: em 1908, Bleuler fez uma viagem a Viena e visitou Freud. Defendeu 
apaixonadamente sua rejeição do sexual e Freud retrucou que ninguém seria ca
paz de encontrar uma palavra passível de substituir o termo sexo: "É um re
médio caseiro!",  exclamou.se 

Se essa noção derivou de uma exclusão do sexual, a de esquizofrenia 
pôs em jogo wn dos principais conceitos partilhados. no início do século, 
pela teoria freudiana e pelo saber psiquiátrico. Schize, em grego, quer dizer 
dissociação, ruptura, clivagem - Spaltung, em alemão. 

Os trabalhos do final do século XIX sobre a histeria e a hipnose esta
vam impregnados, como vimos, da idéia de um "alhures" e de noções como 
"divisão da personalidade", "dupla consciência", "estranho" etc. Breuér, 
Freud e Janet partiram desse campo e formularam a hipótese de uma coexis
tência, no cerne do psiquismo, de dois grupos de fenômenos, ou mesmo de 
duas personalidades que podiam ignorar-se mutuamente. Na psicanálise, a 
história da elaboração do conceito de clivagem (Spaltung) caminhou lado 
a lado com a de inconsciente. Começou no encontro com Charcot e Bernheim 
e terminou com a morte de Freud. 

Muito· cedo, a Ichspaltung ou clivagem do ego passou a designar uma 
divisão intrapsíquica, isto é, urna posição conflitiva do ego na qual o sujeito 
fica separado de parte de suas representações. Através d.esse avanço, Freud 
operou uma ruptura com a psicologia da divisão fundamentada na primazia 
da consciência. Com efeito, se o ego é clivado, no contexto de um sistema 
psíquico construído sobre uma tópica, e ele próprio separado em três instân
cias, a idéia de uma dualidade hierarquizada entre uma consciência e uma 
supraconsciência é abandonada em prol de uma espécie de dialética das divi
sões. O ego clivado não é um ego inteiro, a consciência não é mais a parte 
racional de um subconsciente oculto, mas, ao contrário, esse próprio ego e 
essa mesma consciência são pensados sob a categoria de um inconsciente em 
ação, em ato, em movimento. O sujeito dividido é o lugar de uma coexistên
cia "pacífica", ou seja, "conflitiva", entre duas atitudes psíquicas, uma das 
quais contraria a exigência pulsional e leva em conta a realidade, enquanto a 
outra a nega e coloca em seu lugar . uma produção desejante. Dentro dessa 
perspectiva, as "duas atitudes persistem lado a lado sem se influenciarem re
ciprocamente". 69 

Esclarecido pela psicose, de um lado, e pela perversão, do outro, o 
conceito de clivagem do ego adquiriria, depois de 1920, um estatuto especi
ficamente psicanalítico. Em Freud, a psicose não é retraimenio ou autismo. 
porém reconstrução. Nela encontramos, tal como na neurose, a coexistência 
das duas posições do ego: uma leva em conta a realidade e a outra se traduz 
pela produção de uma nova realidade, delirante, mas tão "verdadeira" 
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quanto a outra. Assim, vemos por que, no debate com Jung e Bleuler, Freud 
privilegiou a paranóia contra a esquizofrenia, mantendo, no entanto, duas 
vertentes psicóticas. Através dela e da divisão ternária das partes instaurou
se uma organização estrutural da personalidade delirante, na qual a ordem 
rígida do normal e do patológico foi abolida, em prol de uma dialética do re
calcamento que esclarecia o conjunto do funcionamento do aparelho psíqui
co. A paranóia em vez da esquizofrenia equivaleu à escolha da "estrutura" 
em vez da "descrição", à escolha do "recalcamento" em vez da "comunica
ção", etc. 

No tocante ao fetichismo, foi em relação à castração que Freud voltou 
a encontrar a coexistência e a persistência, no cerne do ego, das duas atitu
des contraditórias. O fetichista nega a realidade da percepção que lhe mostra 
a falta do pênis na mulher; essa negação leva à criação de um fetiche. subs
tituto de um pênis feminino imaginário; simultaneamente, porém, ele reco
nhece a falta e identifica uma diferença entre os sexos. 70 

O itinerário da Spaltung no discurso psiquiátrico foi fundamentalmente 
diverso. Bleuler entendia por esse termo um distúrbio das associações que 
regem o curso do pensamento. donde a denominação de esquizo-frenia, que 
atesta a existência primária de tal distúrbio. O sintoma primário seria a ex
pressão direta do processo mórbido, enquanto o sintoma secundário seria a 
reação da "alma enferma" a essa patogenia. Daí a existência de uma Zers
paltung, desagregação ou fragmentação da personalidade, e de uma Spaltung 
ou clivagem dos pensamentos em diversos grupos. A Spaltung esquizofrêni
ca de Bleuler subsistiria no discurso psiquiátrico francês sob o nome de dis
sociação . Na falta de uma verdadeira teoria do aparelho psíquico, essa no
ção se aproxima do que Freud descreveu como sendo próprio do incons
ciente . Inclui a idéia de um déficit na origem da desagregação do processo 
mental. A esquizofrenia seria reconvertida por Laforgue e Pichon em esqui
zonóia,  enquanto a Spaltung freudiana seria relida por Lacan em termos de 
sujeito dividido ou barrado, e de refenda. 

Após o encontro com Charcot e depois de arrancada a histeria da neu
rologia, o debate sobre a clínica das psicoses, que coincidiu com os primór
dios do movimento psicanalítico, prosseguiu dentro de uma relação em que 
Freud jogou contra Jung a cartada da conquista de umà Terra Prometida, a 
cartada de sua política da psicanálise. Frente ao filho adotivo, rebelde e pró
digo, ele foi sucessivamente Aníbal, Alexandre e Moisés. Mais uma vez, os 
deslocamentos geográficos concordaram com as divisões do imaginário. Em 
1908, Freud foi convidado por Stanley Hall, presidente da Universidade 
Clark, em Worcester, Massachusetts, a visitar os Estados Unidos. Essa via
gem se deu em 1909 em companhia de Jung. Freud também levou Ferenczi , 
seu filho do coração. 

O novo Aníbal atravessou o Atlântico num navio de nome prestigioso, o 
George Washington.  Em 1909, a Terra Prometida da psiquiatria de Zurique 
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parecia .perdida, ao passo que a do continente norte-americano exibia seus 
encantos . Não obstante. o conquistador seria conquistado. e a psicanálise. 
legalizada. A epopéia marítima deveria levar à vitória do Ocidente sobre o 
Oriente. 



II 

A Psicanálise dos Notáveis 
otn a Nova Conquista do Oeste 

I. A causa freudiana na Grande Guerra 

No momento do conflito com Jung, Freud e os discípulos que haviam per
manecido fiéis decidiram pela criação de um comitê secreto para supervisio
nar o andamento da IPA e restabelecer a ortodoxia da doutrina frente aos 
desvios teóricos julgados perigosos. Originariamente, a comissão se compu
nha de seis membros: três vienenses - Sigmund Freud, Hanns Sachs e Otto 
Rank -, um berlinense, Karl Abraham, um húngaro. Sandor Ferenczi, e um 
inglês, Ernest Jones. Max Eitingon uniu-se ao grupo em 1919. A idéia desse 
círculo restrito emanou de Jones, que se inspirou nas histórias dos paladinos 
de Carlos Magno lidas em sua infância. Freud presenteou os membros da 
seita com um entalhe grego de sua coleção particular. Montado num anel de 
ouro, ele se tornou o símbolo de um laço indestrutível entre o suserano e 
seus vassalos. Com o advento do comitê, a psicanálise fez sua entrada no 
cenário da lenda arturiana. 

Segundo Jones, que era seu presidente, o comitê realizou durante dez 
anos (até 1922) a tarefa que se havia atribuído. Persistiu como sociedade se
creta até 1 927, data em que se dissolveu na direção oficial da IPA. 

O processo de institucionalização da psicanálise compreende, portanto, 
em termos esquemáticos, quatro etapas principais. De: 1902 a 1906, foi o rei
nado da horda selvagem. De 1906 a 1912, assistiu-se a uma expansão da 
doutrina freudiana para o exterior, acompanhada de uma profissionalização 
cada vez mais acentuada da prática analítica. Durante esse período, Jung 
fundou a Sociedade Freud em Zurique (1907), Abraham a Sociedade de 
Berlim ( 1908), Brill a Sociedade Psicanalítica de Nova York, e Jones a Asso
ciação Psicanalftica Norte-Americana (191 1). Em 1910, a IPA se tomou o 
organismo dirigente de todas as sociedades já criadas ou por surgir. O perío
do situado entre 1912 e 1927 viu desenvolver-se um mecanismo duplo de 
poder. A IP A deu continuidade a seu trabalho "unificador" em meio às dis
sensões, exclusões e separações, enquanto o comitê dirigia secretamente 

1 3 1  
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os assuntos do movimento. Foi a era do fanatismo religioso e do dogmatis
mo. Ferenczi fundou a Sociedade Psicanalítica de Budapeste e fones. a de 
Londres (1913); depois. este criou a Associação Inglesa (1919). O desen
volvimento do movimento foi acompanhado pela criação de múltiplos locais 
de publicação: a revista Imago (1912) e a Zeitschrifft (1913); Freud criou em 
1919 uma editora internacional. a Internationaler Psychoanalytischer Ver
lag. Em 1920 deu-se a criação do lnternational Journal of Psychoanalysis, 
presidido por Ferenczi. Organizaram-se também numerosos congressos, que 
ativaram ou retardaram a eclosão dos conflitos, mas contribuíram para a di
fusão das idéias freudianas: Munique (1913). Budapeste ( 19 18), Haia ( 1920) 
e ·Berlim (1922) . A quarta etapa foi de 1926 a 1939 e assistiu à dissolução do 
comitê (1927) e, mais tarde, ao fim do reino das "elites'" sobre as "massas" .  
A linha "liberal" triunfou sobre a linha "dogmática". A queda do poder do 
comitê foi conseqüência de uma completa profissionalização do métier, adqui
rida no congresso de Bad Hombourg, em 1926, com a obrigatoriedade da 
análise de objetivo didático imposta aos analistas. Essa data marcou o ad
vento da "psicanálise moderna", tal como hoje a conhecemos, com suas so
ciedades rivais, seus rituais de formação, sua burocracia, suas fiJiações trans
ferenciais organizadas, seu culto aos executivos e aos chefetes etc. Como ve
remos posterionnente, esse período foi capital para a lústória da psicanálise 
na França, pois a Sociedade Psicanalítica de Paris veio à luz em 1926, atra
sada em relação às outras, numa época em que a legalização da profissão de 
analista estava em via de se converter na realidade dominante da organização 
internacional do movimento. 

Vimos corno funcionou, de 1902 a 1910, o mecanismo do poder no 
movimento psicanalítico. O periodo "anárquico" da horda selvagem cami
nhou de mãos dadas com a posição anibaliana de Freud. mas já ali se instau
rou a tendência organizacional: esta funcionou a partir de 1906 e se atuali
zou em 1910 com a criação da IPA. Freud então realizou seu "sonho": tor
nou-se um conquistador mecedônio, ao mesmo tempo permanecendo na po
sição de mestre sem mando. Com a criação do comitê secreto, desenvolveu
se uma terceira variante da representação freudiana do poder, que já estava 
em ação nas reuniões das quartas-feiras; com ela, a psicanálise assumiu a 
aparência de uma religião. Nesse aspecto, Freud não era mais um semita re
voltado, nem um macedônio sonhando com a conquista. retornou a uma 
identificação anterior: reencontrou sua cultura judaica e se tomou por Moi
sés. Durante esse periodo, surgiram estremecimentos entre os judeus do co
mitê e o único "goy" que fazia parte dele, Jones. O pequeno círculo de 
eleitos assemelhava-se a uma seita mística cujos membros eram menos estu
diosos do que profetas ou militantes. O comitê foi a metáfora de uma espécie 
de "judaísmo integralmente vienense". A deserção de Jung reavivou em 
Freud e seus seguidores fiéis uma verdadeira fobia do anti-semitismo. Jones 
explicou que pôde aderir à ótica judaica de seus colegas do comitê porque 
era galês, ou seja, ele próprio oriundo de uma raça oprimida:: "Todos eles 
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eram extremamente sensíveis a qualquer sinal de anti-semitismo, inclusive 
Freud", contou ele a Brome. "Por vezes ele me olhava com um ar de troça, 
corno que a me perguntar: mas o que faz você entre nós, você, um não-judeu 
cuja língua materna não é o alemão? Como judeu, ele não tinha escapado à 
perseguição, muito pelo contrário, e era levado a inverter esse movimento. 
Em uma ou duas ocasiões, duvidaram de mim, chegaram até a suspeitar de 
mim; assim, vi-me em conflito com os outros e, pelo menos uma vez, achei 
que o fato de eu não ser judeu tinha alguma coisa a ver com isso. " 1 

Em novembro de 1907, Karl Abraham dirigiu a Freud uma carta em 
que lhe comunicou sua intenção de deixar a Burghõlzli para se instalar em 
Berlim como especialista em doenças nervosas. Também ele foi sanduichado 
numa rede de nacionalidades. Na Alemanha, como judeu, e em Zurique, co
mo não-suíço, não pôde ir ·além de um cargo de assistente. Pediu apoio a 
Freud para fazer com que os princípios da psicanálise fossem entendidos e 
contava apoiar-se em sua formação psiquiátrica, que faltava aos médicos 
berlinenses. Abraham desconfiava de Jung e de Bleuler. Participou seus te
mores a Freud, que lhe deu o seguinte conselho: "Seja tolerante e não es
queça que, a bem da verêlade, é mais fácil para você do que para Jung seguir 
meus pensamentos, pois, em primeiro lugar, você é inteiramente indepen
dente, e depois, por nossa mesma pertença racial, você está mais próximo de 
minha constituição intelectual, ao passo que ele, como cristão e como filho 
de um pastor, só encontra seu caminho até mim lutando contra grandes re
sistências internas. Sua adesão, portanto, tem ainda mais valor. Eu diria até 
que foi somente a partir da chegada dele que a psicanálise se furtou ao peri
go de se tornar urna questão da nação judaica. "2 

Depois de ter querido desjudaizar a psicanálise, criando uma associa
ção internacional dirigida pelo filho de um pastor rebelado contra a religião 
do pai, Freud recentrou as atividades do movimento em Viena e reatou os la
ços com um judaísmo que nunca havia renegado. No passado, temera que a 
psicanálise caísse presa dos anti-semitas; pois bem, com a criação do comitê, 
transformou-a numa religião que correspondia, simetricamente, ao medo do 
anti-semitismo. Em 1912, a psicanálise tentou voltar a se tomar clandestina, 
oculta "judia", inconfessável. 

A Sabina Spielrein, que tentou reconciliá-lo com Jung, Freud escreveu 
a seguinte carta, de uma violência inaudita: "Por meu fado, como a senhora 
sabe, estou curado de todas as seqüelas da predileção pelos arianos, e quero 
crer que, se seu filho for menino, tornar-se-á um sionista inabalável. Ele de
verá ser moreno, ou pelo menos tornar-se moreno; nadá mais de cabeças lou� 
ras. Deixemos de lado essas frivol idades ! [ . . . ] Somos e continuaremos a ser 
judeus: os outros não farão outra coisa senão nos utilizar sempre, sem jamais 
nos compreender ou respeitar."3 

A criação do comitê secreto foi, de fato, a atualização do componente 
místico do judaísmo freudiano, aquele que fora recalcado pelo acesso a uma 
outra cultura. 



1 34 o movimento psicanalítico internacio nal  

Uma anedota atesta a posição de Freud no seio do comitê; em 1914, a 
revista Imago publicou um artigo anônimo intitulado Sur le Moi'se de Mi
chel-Ange [Sobre o Moisés de Miguel Ângelo].4 O autor analisou a célebre 
escultura e concluiu que ela não exprimia a cólera do profeta prestes a que
brar as Tábuas da Lei, e sim o esforço supremo do grande homem para do
minar sua raiva. Nessa ocasião, portanto, Freud escreveu um artigo sem as
sinatura, oculto, anônimo, para pôr em cena o ato falho de um Moisés a um 
tempo falho e soberbo. Anonimato e falhas: esses dois elementos remetem. 
mais uma vez, às contradições da política freudiana dentro do movimento 
psicanalítico. O anonimato foi equivalente à mística da clandestinidade apre
goada pelo comitê. Respondeu ao apelo do gueto: permanecer dentro do cír
culo, não sair das fronteiras, continuar senhor em sua casa, sem se expor às 
piadas grosseiras; o autor anônimo era essencialmente inatacável, já que não 
tinha nome. A falha, ao contrário, era a posição anibaliana de um mestre _sem 
mando: este não atirava as Tábuas da Lei, mas dominava sua cólera; só que 
esse domínio era o sinal de sua fraqueza. seu fracasso. sua posição de sujeito 
descentrado. As tabuinhas de pedra corriam o risco de lhe escapar; um gesto 
a mais e elas cairiam; um gesto e a unidade do movimento psicanalítico fica
ria reduzida a nada. Na realidade, entre 1912 e 1922. o comitê não conse
guiu salvar a unidade do movimento . Este foi corroído por um mosaico de 
tendências divergentes. Tal como o Império Romano. desfez-se por dentro. 
Em 1914. o movimento psicanalítico era o retrato da Europa no I imiar da 
guerra. Era agitado pela ascensão constante de todas as resistências nacio
nais. Nessa época, a teoria freudiana começava a obter êxito através do 
mundo, no exato momento em que seu navio era desertado pelo discípulo 
"favorito" :  Jung demitiu-se da presidência da IPA e dissolveu a Sociedade 
Suíça. 

Curiosamente, Freud percebeu que o sistema das conversões místicas 
estava no centro da problemática das dissensões. Em Sobre a História do 
Movimento Psicanalítico, redigida em 1914. em plena expansão do comitê, 
escreveu: "Os antecedentes teológicos de muitos suíços não desempenharam. 
em sua atitude perante a psicanálise, um papel menor do que o dos antece
dentes socialistas de Adler no desenvolvimento de sua psicologia indivi
dual."  Para sustentar sua demonstração, serviu-se de urna comparação: 
"Vamos supor que e:;tejamos lidando com um novo-rico que se vangloria de 
descender de uma famfüa de antiga nobreza, mas desconhecida da sociedade 
em cujo seio ele mesmo vive. E eis que lhe provam que seus pais moram nas 
imediações e são pessoas cl,e condição muito modesta. Resta-lhe então apenas 
um recurso, ao qual ele não deixa de recorrer. Já não pode renegar os pais, 
mas finge que eles são nobres decaídos e consegue com -um funcionário 
complacente documentos que atestam sua nobreza. Os suíços, em minha opi
nião, não agiram de outra maneira (com a psicanálise) ."5 

Cabe ler essa parábola aplicando à formulação freudiana o crivo que 
ele aplicou à de seus discípulos. Dentro dessa perspectiva, o judaísmo foi 
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para Freud o que o socialismo foi para Adler e a teologia ·protestante para 
Jung: Se encontramos nos discípulos o eco de uma crença ou de um estilo de 
pensamento que marca suas respectivas doutrinas, isso é igualmente verda
deiro · no tocante ao mestre. Ora, Freud denunciou em seus adversários uma 
pertença religiosa ou moral que não via funcionar em sua própria elaboração. 
Era tão apegado aos ideais cientificistas de sua época que se retratou com os 
traços de um estudioso positivista é julgou que seu judaísmo lhe evitava a 
annadilha do misticismo cristão ou do "fanatismo" socialista. Não tendo ja
mais renegado coisa alguma, acreditou poder "influenciar" a história do mo
vimento psicanalítico e evitar que se repetisse, na nova comunidade. o siste
ma das conversões e das renegações; foi para que os psicanalistas não se de
vorassem entre si que ele criou o comitê; tal corno a IPA, este se tomaria 
uma nova sede de conflitos e rupturas. 

Para compreender o sentido da política mística e dogmática inaugurada 
pelo comitê, é preciso que nos refiramos à definição dada por Freud à resis
tência. No processo de análise, esta designa as palavras e ações pelas quais o 
sujeito levanta obstáculos à emergência de seu inconsciente. Do ponto de 
vista epistemológico, a introdução desse conceito, a partir de 1896, autori
zou uma nova comprei;nsão do nascimento e evolução de uma doutrina a 
partir de seus efeitos negativos. Quando Freud renunciou à hipnose e à su
gestão porque seus pacientes se recusavam a se submeter a elas, possibilitou 
o método das associações livres. Ao mesmo terripo, teorizou uma maneira de 
narrar a história, já praticada por numerosos historiadores, que consistia em 
mostrar que a oposição encontrada por uma nova doutrina era sintoma de seu 
progresso atuante. Se cada grande descoberta inflige ao homem uma humi
lhação narcísica, a resistência que lhe é manifestada testemunha seu efeito de 
verdade: é o sinal "em negativo" de sua ação inconsciente. Ao teorizar o 
conceito de resistência, Freud indicou a possibilidade de uma despsicologi
zação do método histórico, qualquer que fosse seu objeto: o coletivo ou o 
singular. o mito ou as mentalidades, etc . Romper com a hipnose e a sugestão 
foi, de fato, abandonar as noções de influência, transmissão. telepatia etc. 
Desde 1 896. Freud compreendeu que as reações hostis eram também provas 
da justeza de sua descoberta: "Não possuo um só tostão" .  escreveu ele a 
Fliess, "mas um bloco informe de minério que contém uma quantidade desco
nhecida de metal precioso. No conjunto. não estou insatisfeito com meus 
progressos, mas a hostilidade que me demonstram e meu isolamento pode
riam levar a supor que descobri as maiores verdades."6 Ora, em 1912, ele 
instaurou uma política que parecia desconhecer esse processo .  Os membros 
do comitê tomavam-se por cavaleiros de uma távola redonda encarregados de 
manter uma "pureza" ilusória da doutrina. Como explicar essa contradição, 
que perduraria muito além da Grande Guerra? 

A política do comitê era a imagem do triunfo obtido pela doutrina freu
diana na Europa e na América. Um triunfo também pela "negativa" :  a psica
nálise saíra de seu gueto vienense; reconhecida, era combatida, mas ao mes-
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mo tempo pilhada, assimilada, introduzida e admirada. Em 1921, as pessoas 
se tomavam psicanalistas como, no passado, haviam-se tomado curandeiros. 
Na iconografia veiculada pela imprensa e pelos livros de divulgação, o psi
canalista era um personagem estranho: um estudioso, como Charcot. um te
rapeuta como Bemheim, mas também um mago como Cagliostro. Nessa 
época, instalavam-se na Inglaterra e nos Estados Unidos videntes com o tí
tulo de "especialistas formados em Viena". Estávamos na era em que a im
postura se avizinhava da ciência. Os jornais publicavam anúncios: "Quer 
ganhar mil libras anuais tomando-se psicanalista? Podemos permitir-lhe che
gar a isso. Tome oito aulas conosco por correspondência, ao preço de quatro 
guinéus por aula." Era a época em que os "Melhores Analistas" prometiam 
curas milagrosas aos paralíticos: "Os 'Segredos da Análise' eram revelados 
em 'Seis Aulas Fáceis' " ,  escreveu V. Brome, "e as fotografias de Freud 
eram utilizadas para conferir uma certa autoridade a esses anúncios dirigidos 
aos pobres tolos incapazes de compreender as técnicas freudianas que pre
tendiam aplicar. "7 

Esse sucesso caminhou de mãos dadas com uma hostilidade ampliada 
por um clima germanófobo. A psicanálise parecia responsável pelos mori
bundos de Verdun. Seus opositores qualificavam-na de "ciência boche'' ,  
"produto típico da decadência alemã e da bestialidade universal" . Jones, que 
cuidava da difusão das publicações psicanalíticas no mundo anglo-saxônio, 
praticava uma política defensiva. Procurava evitar a menção aos vínculos da 
psicanálise com o pensamento alemão, afirmando que Freud era austríaco 
antes de ser alemão, que era mais vienense do que austríaco, e talvez tcheco 
e sobretudo judeu, apesar de sua língua. Era preciso eliminar todos os germa
nismos do Journal e ceder ao adversário. Por conseguinte, a adversidade 
tornou-se o destino comum das reuniões do comitê. 

A política do comitê, portanto, foi também a resposta dada pelos diri
gentes da IPA a essa situação anárquica. Voltar-se para si. para o espírito 
judeu, para o gueto vienense. era tentar evitar novas dissensões e lutar con
tra um sucesso crescente que caricaturava, mais além das fronteiras. a "ver
dadeira" psicanálise científica. 

O dogmatismo do comitê em matéria de teoria combinava com a afir
mação de uma religião da causa . Se para o anti-semita o judeu é um bárbaro. 
o não-judeu é um perigo para o judeu. A partir de 1913 .  Freud pareceu es
quecer que seus primeiros conflitos tinham-se dado com judeus, e acusou 
Jung. o ariano, o protestante, o suíço, de todos os pecados que mais tarde 
atribuiria a seus dissidentes judeus. Essa reviravolta traduziu o fanatismo de 
Freud perante aqueles que não obedeciam a sua doutrina. Ele os condenou 
sem remissão, tal como a ciência oficial havia condenado sua descoberta. 
Como resposta, eles o renegaram, para se converterem a uma nova religião. 

Marthe Robert observou que há duas maneiras de definir o espírito ju
daico em suas relações com a _transmissão do saber intelectual. Ora o termo é 
tomado num sentido francamente pejorativo, e a psicanálise, já desacreditada 
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como c1encia, é ainda por cima denegrida como ciência judaica, ora serve 
para provar que o pensamento judaico é essencialmente revolucionário, caso 
em que citam-se indiscriminadamente Freud, Bergson, Marx e Einstein. Nas 
duas afirmações, o espírito judaico não recebe nenhuma definição. Aparece 
unicamente como uma maneira de exprimir uma diferença entre uma "raça" 
judaica e os outros "povos".ª 

Poderíamos dizer que em ambas as representações figurativas oculta-se 
um discurso anti-semita. Este é confesso e evidente na atitude denegridora, 
mas velado e recalcado no comportamento filo-semita. Desacreditar ou infe
riorizar o espúito judaico é a mesma coisa que rotulá-lo de superior. O anti
semitismo é também a metáfora de todos os racismos: é produzido pela no
ção de desigualdade, _ ela  própria contida num procedimento centrado no ódio 
ao outro e a si mesmo. Freud era ímpio e ateu, mas durante toda sua yida 
permaneceu como membro da sociedade judaica liberal B'nai B'rith, diante 
da qual afirmou um dia: "Sendo judeu, eu estava isento de numerosos pre
conceitos que limitavam os outros no emprego de suas faculdades intelec
tuais; como judeu, estava também preparado para me unir à. oposição e re
nunciar a qualquer compromisso com a maioria compacta. "9 

Freud sempre esteve convencido de duas coisas contraditórias , que são 
reencontradas na política do movimento psicanalítico. De um ladó, achava 
que sua condição de judeu o havia ajudado em seu combate, permitindo-lhe 
reatar com o tema espinosista do não-conformismo às tiranias do saber do
minante; do.outro, afirmava incessantemente que a psicanálise devia livrar-se 
de seu judaísmo para se fazer reconhecer pela ciência. 

Essa atitude ambivalente explica o surgimento de uma "mística judai
ca" no seio do comitê. A religiosidade recalcada de Freud. exacerbada pelo 
rompimento com Jung, retomou numa política que tendeu a transfonnar o 
movimento numa seita. Com a guerra, os temas da "união sagrada" e da 
"pátria em perigo" vieram reforçar os ideais de um judaísmo perseguido e 
voltado para seu gueto. Enquanto a Europa se transformava num campo de 
batalha, a psicanálise brandia seu estandarte glorioso. 

Em 1914, ressurgiu a noção do inimigo hereditário. Cada povo era o 
"judeu" ou o "bárbaro" de outro povo. Nessa ocasião, Freud escreveu So
bre a História do Movimento Psicanalítico e, a despeito da exatidão de suas 
posturas teóricas, o texto não escapou ao ar guerreiro de uma- época em que 
as nações sonhavam dilacerar-se. Sob a bandeira de uma apologia "pro do
mo et pro patria" , cada um se agarrava aos mamilos de uma terra em revol
ta. O belicismo dominava as mentalidades, e em todos os países os jornais 
afrrmavam que o solo natural estava cercado de inimigos. 

Na França, lançavam-se olhares amorosos para a linha azul dos Vosges 
e lastimavam-se a Alsácia e Lorena, perdidas em 1870. Na Alemanha, pro
curavam impor à França e à Rússia a hegemonia da antiga Prússia. Na Rús
sia, tanto a leste quanto a oeste . evocavam-se as grandes recordações históri
cas, o cerco pelos teutões e pelos tártaros. Na Itália. relembravam os ocu-
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pantes austríacos e arrebentavam com a idéia de neutralidade. Na Turquia. 
ninguém esquecia os eslavos e sua eterna ameaça. 

Desde os primeiros dias do conflito, o ódio pelo inimigo se exprimiu 
em toda a imprensa francesa. Maurras dissertou sobre a selvageria inata do 
sangue alemão, enquanto Bergson denunciou a regressão da Alemanha ao 
estado selvagem, sua brutalidade, seu cinismo e seu desprezo pela justiça e 
pela verdade. 1 0  

Assim, a Europa iria morrer pelos Balcãs, e os Estados Unidos Jogo a 
seguiriam, indo morrer pela Europa. Por diversas vezes, quando um conflito 
ameaçara explodir a propósito dos sérvios e dos búlgaros, Berlim contivera 
Viena e Paris freara São Petersburgo. Ninguém imagina.va, quando se deu o 
crime de Sarajevo. que uma luta localizada estaria na origem da primeira 
guerra civil internacional do século XX. Os terroristas sérvios ligados aos 
serviços secretos cometeram seu atentado em junho de 1 9 14 contra o arqui
duque Francisco Ferdinando, herdeiro liberal do trono de Viena_ Acharam 
que a mo� dele suscitaria uma intervenção austríaca contra o governo de 
Belgrado. que acusavam de trair o ideal da grande Sérvia. Os meios pan-es
Javistas de São Petersburgo apoiaram Belgrado, enquanto a Alemanha impe
liu Viena a agir_ Berlim achou que a França conteria a Rússia e que a Áus
tria poderia castigar tranqüilamente seu inimigo. Mas o vingativo Poincaré 
não viu as coisas dessa maneira. Garantiu ao aliado russo o apoio da França. 
São Petersburgo se mobilizou e Paris fez o mesmo, no início dé agosto. A 
Inglaterra só esperava por isso para se atirar a sua aventura. Guilherme II 
acreditara · mantê-la afastada do conflito, demonstrando sua força através da 
invasão da Bélgica. Cálculo errado: ameaçada, a Grã-Bretanha apressou sua 
entrada na guerra. 

Em Verdun, durante o prazo de seis meses, houve o "torniquete dos 
combatentes", a hecatombe em ambos os campos. Em pouco tempo, já não 
havia frente de batalha, mas uma misturada de vísceras e trincheiras_ Isola
das na noite, na imundície e na lama, perpassadas pelo cheiro dos cadáveres, 
as unidades ficavam entregues a si mesmas. Cada soldado adquiria a convic
ção de que o destino da batalha dependia dele. Os combates com armas 
brancas fizeram tantas carnificinas quanto os tiros de artilharia ou os gases 
asfixiantes. 

Rapidamente, os primeiros carros de assalto tentaram chegar junto das 
trincheiras. e depois o aeroplano e os zepelins dividiram o espaço aéreo. Por 
fim, a guerra submarina entrou em cena e constituiu a "guerra dentro da 
guerra". O pan-islamismo despertou, visando a reconstituir um império que 
se estendesse do Pamir ao Indo e ao Nilo. O pangermanismo respondeu-lhe 
com sua ambição de reinar a oeste sobre uma fronteira que fosse de Bolonha 
a Mosa e ao Ródano, anexando Brest. Toulon. a Bélgica e suas colônias. 
Luxemburgo e os Países�Baixos. Também a França queria estender sua in
fluência para além de suas fronteiras. Oficialmente. reivindicou a Alsácia e 
Lorena, mas pensava na margem esquerda do Reno, no Sarre. Sonhava 
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desmantelar o Império Alemão, abater a Kultur sob o estandarte da Civiliza
ção, Com a Inglaterra e a Itália, contemplava dividir o Império Turco. Os 
britânicos procuravam �opriar-se das colônias alemãs, enquanto os al�mães 
pensavam constituir a India Africana. que reagruparia o Marrocos. a Africa 
Equatorial, Madagáscar e as colônias portuguesas. Ressuscitaram a idéia do 
"Drang nach Ostern" , pretendendo ocupar a Polônia, a Ucrânia e o Cáuca
so. Num dos campos. um conflito opôs os franco-britânicos aos gregos 
quando da operação de Salonica, enquanto os italianos brigavam com os sér
vios. No outro campo, havia a disputa entre os alemães e os turcos no Cáu
caso. 

Os militares alemães acreditaram impressionar os norte-americanos 
afundando-lhes os navios que iam para a Inglaterra. Manobra equivocada. A 
guerra submarina suscitou a intervenção dos Estados Unidos no conflito que 
levou à derrota dos Impérios Centrais. 

O Tratado de Versalhes, assinado em junho de 1919, despojou a Ale
manha da Alsácia-Lorena, da Posnânia, de Eupen e Malmédy e de seus ter
ritórios de ultramar. Optou-se pela organização de um plebiscito para saber 
se a Silésia seria alemã ou polonesa e se ·o Sarre voltaria à Alemanha ou 
permaneceria francês. A Alemanha foi julgada "responsável" pela guerra. 
Seu exército foi reduzido a uma fração diminuta e sua frota confiscada. Exi
giu-se o pagamento de pesadas reparações. O povo alemão julgou iníquas 
essas cláusulas desastrosas em que os vencedores fingiram vingar-se dos 
vencidos e agir em nome do direito das nações de disporem de si mesmas. 
Mais tarde, nasceria no além-Reno a lenda da famosa "punhalada nas cos
tas", segundo a qual a revolução espartaquista* teria aniquilado um exército 
até então nunca derrotado por seus adversários. Mesmo falsa. essa história 
tenaz manteria o prestígio do exército e de seus chefes e contribuiria para di
fundir nas massas os ideais revanchistas. Humilhado pelas potências euro
péias, o povo alemão deu ouvidos aos principais lemas nazistas. dentre os 
quais retomou de maneira lancinante a vontade enfurecida de anular as cláu
sulas do vergonhoso tratado. 

Pelos tratados de Trianon e de Saint-Gennain, . concluídos em 1920, as 
populações que haviam formado o Império Austro-Húngaro viram-se "bal
canizadas" em três grupos. O primeiro foi atribuído àqueles que se haviam 
perfilado ao lado dos vencedores. O seg�ndo grupo compreendeu a Áustria, 
de um lado, e a Hungria. do outro. A Austria teve amputada a região das 
Sudetes, de lfugua alemã, em benefício da Tchecoeslováquia e do Tirol. 
anexado à Itália. A Hungria foi despojada de um terço de sua população (a 

* O espartaquismo (Spartakusbund) foi wn movimento socialista e comunista alemão dirigido por 
Karl Liebknecht e Rosa Luxemburgo, que reuniu de 1914 a 1919 elementos minoritários da social
democracia e foi derrotado pelas forças·conservadoras em janeiro de 1919 (N. T.). 
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Transilvânia) em favor da Romênia. No terceiro grupo ficaram os eslovacos. 
os eslovenos e os rutenos, que iriam para os Estados herdeiros aliados dos 
vencedores . No decorrer do verão de 1919, logo depois da assinatura do 
Tratado de Versalhes, Bela Kun instaurou a Comuna de B udapeste, uma Re
pública de Conselheiros que tomou por modelo a democracia dos sovietes. 
Na universidade, criou-se a primeira cadeira de ensino da psicanálise, con
fiada a Ferenczi. Ele não teve tempo de organizá-la. 1 1  As tropas do almirante 
Horthy, apoiadas pelos militares franceses, retomaram a capital e se entrega
ram a uma repressão sangrenta. O vencedor instalou uma monarquia sem rei, 
um regime conservador e anti-semita. Assinou o Tratado de Trianon. que 
transformou a Hungria milenar nwn reino caricato. Vinte anos depois, aliou
se ao Reich para retomar da Romênia uma parte da Transilvânia. 

Todos esses tratados têm grande importância para a história do movi
mento psicanalítico. A partir de 1920 e até 1939, uma guerra acirrada oporia 
os "vencidos do gueto" aos "vencedores do Oeste", as minorias desmante
ladas, fanáticas e esgotadas aos liberais triunfantes. O comitê secreto fundiu
se com a direção da IP A, enquanto Freud perdia as rédeas do comando, que 
passaram progressivamente às mãos de Jones e dos anglo-americanos. Foi o 
fim da Áustria dos Habsburgo; foi também o fim da mística judaico-vienense 
e o início de um novo fanatismo, que prolongou o antigo. A defesa da causa 
assumiu então o ar de uma cruzada. Freud tomou-se um personagem lendá
rio, afastado da direção efetiva das questões. Chegara o tempo dos notáveis 
da psicanálise, a era das sociedades legais e honoráveis. Foi a época do ofí
cio codificado com suas leis, seus rituais, suas engrenagens, sua hierarquia. 
Como as nações vencidas, as sociedades psicanalíticas dilaceraram-se entre 
si por intermédio dos grandes congressos internacionais. Emanciparam-se do 
gueto vienense para cair sob a tutela do liberalismo ocidental. Após a partida 
de Eitingon para a Palestina e a emigração dos judeus para o Ocidente, Jones 
se tornaria uma espécie de árbitro do movimento psicanalítico. Geriria as 
questões do Velho Continente segundo a ótica pragmática do Novo Mundo. 
Foi o tempo da psicanálise "útil", democratizada, adaptada à utilização do 
"geníus locí" . Cada nação fabricava sua teoria "pro domo et pro pairía" , 
enquanto os ideais da América triunfante repeliam os das minorias rivais. 
A língua inglesa tomou-se universal nos congressos, jornais e publicações, 
enquanto a língua germânica tomn11-se vergonhosa, tal como os vencidos de 
além-Reno. O humor anglo-saxão, ojoke, suplantou o Witz. 12 

Alguns anos após a conferência da paz, o diplomata norte-americano 
William Bullitt contemplou a idéia de dedicar um capítulo a Wilson num li
vro sobre o Tratado de Versalhes. Conheceu Freud, que lhe propôs com en
tusiasmo colaborar na redação da obra. Dez anos depois veio à luz um volu
me. Os dois autores, o judeu agnóstico e o cristão convencido, eram igual
mente cabeçudos, daí surgindo divergências. Freud pôs-se a modificar o ma
nuscrito e Bullitt se irritou. Os colaboradores resolveram então deixar o 
texto adormecido e assinar em comum cada capítulo. Em 1938, o embaix�dor · 
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foi v1s1tar o exilado de Londres. Este concordou em suprimir as modifica
ções de 1932. O livro foi publicado -em inglês em l966, após a morte da se
gunda mulher do presidente norte-americano. 1 3  

Ignorado ou desprezado pelos meios psicanalíticos, esse retrato psica
nalítico é uma das grandes obras de Freud. Ele fala da política e do governo 
dos homens à maneira do Príncipe de Maquiavel. 14  Se o comentarista da tra
gédia dos Borgia tivesse tido a seu dispor os instrumentos da psicopatologia, 
sem dúvida teria explicado a ascensão de Wilson no estilo de Freud e de 
Bullitt. O relato do caso desse presidente norte-americano, a quem Freud ja
mais perdoaria pelo Tratado de Versalhes, constituiu um segundo fascículo 
· das aventuras do presidente Schreber. Para descrever sua história, Freud re
nunciou a estabelecer uma estrutura rígi� entre o normal e o patológico. O 
presidente estava afetado por uma doença que fazia dele um soberano de
mente. Identificado desde a meninice com a pessoa de seu "pai incompará
vel", pastor presbiteriano e grande sermonário, Wilson tomara-se inicial
mente pelo filho de Deus, antes de se "converter" a uma nova religião, na 
qual se atribuiu o lugar do próprio Deus. Para realizar seus sonhos messiâni
cos, escolheu a carreira de estadista, procurando assemelhar-se a Gladstone. 
seu herói favorito. Wilson era um homem constantemente enfermo. Tinha 
distúrbios digestivos e dores abdominais. Suas artérias estavam em condi
ções precárias. Era medíocre, feio, neurastênico e núope. Alienado do mun
do real, aplicava na póütica os métodos da Christian Science. Como não 
soubesse de que modo interpretar os fatos, acreditava, por exemplo, que 
Deus era bom e que a doença era ruim; já que a doença estava em contradi
ção com a própria natureza de Deus, Wilson acabou por achar que, se Deus 
existia, a doença não existia: "Como esperar", escreveu Freud, "que um te
rapeuta dessa escola se interessasse pela sintomatologia?" Sem nunca ter 
saído das fronteiras dos Estados Unidos, que considerava, depois da Ingla
terra, o mais belo país do mundo, ele não conhecia a geografia da Europa e 
não falava nenhuma língua estrangeira. Assim, em 1920, esqueceu-se da 
existência do estreito de Brenner e entregou à Itália os austríacos do Tirol 
sem saber que eles falavam alemão. Wilson gostava da rainha Vitória e 
achava que os germânicos eram animais selvagens; uma noite, fiou-se numa 
pessoa próxima que lhe afirmou que a comunidade judaica compreendia cem 
milhões de indivíduos distribuídos pelos quatro cantos do mundo. Quando 
lhe demonstraram que isso era falso, teve dificuldade em acreditar. Em pouco 
tempo o grande homem foi impelido para uma tragédia da qual nada enten
dia: a guerra internacional. Queria ser o missionário da paz e seria o artífice 
de uma nova guerra e o joguete de seus parceiros. Assim, criou a Sociedade 
das Nações antes de discutir as condições da paz, com o que os vencedores, 
garantidos pela segurança norte-americana, puderam despedaçar a Europa 
tranqüilamente e condenar a Alemanha com toda a impunidade. Wilson acre
ditou então deter em quatorze pontos a chave da fraternidade universal . mas. 
em vez de ameaçar seus parceiros com argumentos econômicos e financeiros, 
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fez-lhes um sermão da montanha. Logo achou que os tinha convencido e 
deixou a Europa, convencido de haver estabelecido a paz eterna no mundo. 

Para Freud, Wilson foi o oposto de Aníbal ou de Bonaparte. Não se 
tratava de um revoltado nem de um verdadeiro conquistador, mas de um ilu
minado, incapaz de superar a religião do pai. Quando os fatos lhe desagrada
vam, Wilson suprimia os fatos. Obedecia ao famoso princípio de que, se o 
governo desagrada o povo, o povo deve ir-se embora. Wilson era literal
mente a loucura no poder. Para descrever esse D. Quixote norte-americano, 
Freud adotou o estilo de Cervantes. Encarou seu herói com uma compaixão e 
um senso de humor dos quais o ódio e a violência não estavam ausentes. La
deado por seus ideais grotescos. Wilson se parecia com Ubu ou com Arturo 
Ui, com um títere exaltado que o mundo e ele próprio tomavam por um 
grande homem, embora fosse pequeno e ordinário. Como Brecht, Freud sabia 
fazer rir; conhecia a arte de zombar dos ditadores que eram tigres de pape).. 

Esse livro não deixou de evocar a imagem derrisória da psicanálise le
galizada, da psicanálise "wilsoniana" que triunfaria sobre Viena e a Europa, 
impondo ao mundo o rosto de um grande homem mumificado. D. Quixote 
no poder seria um pouco o equivalente imitado de Aníbal vencido ou Moisés 
assassinado. Wilson era o inverso ridículo do autêntico grande homem. 

Nunca saberemos quais foram as modificações introduzidas por Freud e 
recusadas por Bullitt. Mas é certo que, em 1932. Freud continuava não per
doando Wilson pelo Tratado de Versalhes, cujas conseqüências tinham sido 
desastrosas para o movimento psicanalítico. Em 1938, ele poderia ter "res
ponsabilizado" o presidente norte-americano por seu exílio, mas não o fez. 
Passara da aversão profunda à compaixão e suprimiu suas modificações. Ti
nha um encontro com Moisés e abandonou Ubu. A tragédia substituiu a co
média; os tratados "infames" tinham dado frutos: a .obra freudiana estava. 
em parte, estrangulada pelos Estados Unidos e incendiada pelo nazismo. 

II. As ilusões perdidru. 

O processo que levou à legalização do ofício de psicanalista desdobrou-se 
em três campos: a questão da Laienanalyse1 5  opôs os partidários do trata
mento praticado por médicos aos defensores da análise feita por "amado
res". O problema da psicanálise das crianças foi levantado por Melanie 
Klein, cujas teses se impunham em oposição às de Anna Freud. Por fim. o 
debate sobre a formação dos terapeutas desembocou na obrigatoriedade, es
tendida a todas as sociedades. da chamada análise "didática". Os conflitos 
que apareceram nesses três campos pertencem ao mesmo registro. Tratou-se, 
em todas as vezes, de urna reviravolta histórica e teórica que visou a adaptar 
a descoberta freudiana, sua técnica e seu método. à ordem social dominante 
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e. aos ideais terapêuticos necessários a sua manutenção. Um fato notável: foi 
O "American way of life" que assegurou ao freudismo um verdadeiro t �iunfo 
e deu à psicanálise os mais amplos escoadouros. O Oeste foi colonizado pela 
"ciência" vinda do Leste, ao preço de uma inversão pela qual o Oeste con
quistado impôs sua dominação política e ideológica ao Leste conquistador. 
cujo declínio fora traduzido pela Guerra Mundial. No passado. os pioneiros 
da Nova Inglaterra tinham conseguip.o fazer com que suas leis e sua cultura 
fossem ouvidas no Oeste selvagem, liquidando seus heróis lendários e ex
terminando a raça indígena. Com a nova configuração "wilsoniana" do 
mundo, a conquista do Oeste assumiu uma nova feição na escala de dois 
continentes. A Europa vencida descobriu o modernismo norte-americano, 
enquanto a América foi buscar no terreno da velha Europa as idéias novas 
que lhe faltavam para dar sentido a seu ímpeto pragmático. 

Durante os anos que se seguiram à guerra, o movimento psicanalítico 
viu-se confrontado com o mesmo problema enfrentado pelo magnetismo um 
século antes: o do charlatanismo. Seria preciso reservar o direito de praticar 
a cura pela fala exclusivamente aos médicos, ou, ao contrário, poder-se-ia 
estendê-lo aos não-médicos? Neste segundo caso, uma formação estrita e 
apropriada deveria instaurar-se nas diversas sociedades. Por outro lado. se os 
psicanalistas se colocavam como cirurgiões da alma, era porque séus ideais 
se aproximavam dos da pedagogia ou da religião. Dentro dessa ótica. sua 
profissão se aparentava com a dos educadores e orientadores da consciência. 
A psicanálise seria, portanto, uma terapêutica para uso dos desvairados. dos 
desviantes ou das crianças, que eram os "perversos" da civilização. No mo
vimento internacional, o debate sobre a psicanálise de crianças seguiu-se ao 
inaugurado por Freud com Bleuler e Jung sobre o tratamento das psicoses. 
Restava uma nova Terra Prometida por conquistar, e a Suíça, com sua ética 
protestante, foi o lugar de escolha para um debate que se estenderia ao Novo 
Mundo. Enquanto as discussões sobre a Laienanalyse se desenrolavam com os 
anglo-americanos, as concernentes à pedagogia iniciaram-se no mesmo cam
po que as relativas à loucura, através do encontro entre Freud e Oskar Pfister 
em 1908. 

Pfister era de Zurique, pastor e filho de pastor . Tomara conhecimento 
da psicanálise através de Jung, Bleuler e a. Burghõlzli. Por ocasião do con
flito de 1913, permanecera fiel às teses vienenses, apesar de suas resistências 
no tocante ao problema da sexualidade. Passada a guerra. tomou-se para 
Freud um interlocutor privilegiado, no momento em que se constituiu uma 
nova sociedade freudiana sem Jung e os junguianos. Ao lado de Binswanger 
e de Rorschach.1 6  ele fazia parte da diretoria do grupo. Hanns Sachs. em 
convalescença às margens do lago. supervisionava com desconfiança a evo
lução do movimento suíço e se mostrava reticente diante de seu pedido de 
filiação à IPA. O debate que se seguiu entre Freud e Pfister, e que culminou 
em 1927 com a publicação de O Futuro de uma llusão, 1 7 teve a mesma natu
reza do que opôs os partidários e os adversári�s da Laienanalyse. Para o 
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vienense, o método analítico dependia tão pouco da terapêutica medica quanto 
de urna ' 'Seelsorge' '  ou orientação das almas. O psicanalista não era nem 
um médico que trata, nem um pastor que aconselha, nem um pedagogo que 
orienta. Freud demonstrou a Pfister que não se podia conciliar a religião com 
a ciência, nem a prática do inconsciente com as ilusões de uma pedagogia di
retiva. O homem de Zurique não era médico, mas pretendia estabelecer vín
culos entre o diálogo pastoral e a relação terapêutica, entre a cura pela fala e 
a orientação da consciência. O ministro do culto, por sua função de confes
sor, era um pólo de atração para os crentes que iam pedir-lhe socorro. Estes 
sofriam de conflitos psíquicos de natureza neurótica, nos quais as dificulda
des sexuais estavam em primeiro plano. Preferiam confiar-se ao cura do que 
ao médico. Assim, Pfister e seus condiscípulos estavam engajados numa 
forma de pedagogia adaptativa, que consistia em apoiar as ovelhas infelizes 
em seu esforço de se curarem de seus sintomas; o ·diretor de almas devia 
aconselhar o "dirigido" e levá-lo a modificar sua conduta. Freud respondeu 
à solicitação de Pfister com o argumento da neutralidade analítica: o psica
nalista não· pode buscar recursos em outro lugar que não em sua ciência; não 
deve nem aconselhar seu paciente, nem dirigir seus pensamentos, mas apenas 
escutá-lo e interpretar seus sonhos e seus sintomas.1 8  

Entre 1925 e 1930, a noção de profilaxia ganhou um únpeto considerá
vel. Para Freud e seus discípulos, a pedagogia de inspiração psicanalítica pa
receu ser um meio de garantir a erradicação das neuroses do adulto. A época 
se prestava a todos os sonhos de uma nova sociedade e a revolução das 
mentalidades estava na ordem do dia. No movimento comunista perfilava-se 
a grande figura stakhanovista do novo homem, liberto dos grilhões do capi
talismo e da família burguesa. Em outros lugares, sonhava-se com novas ma
neiras de viver o sexo, a liberdade ou a criação artística. De Zurique, tenitó
rio neutro no coração da grande .carnificina, o dadaísmo lançara seu lema de 
destruição das formas tradicionais. Em seguida. o surrealismo viera revezá
lo, e o mito da infância redescoberta despertou por toda parte o entusiasmo 
de uma intelectualidade confiante no valor das idéias novas. Em Moscou. 
Vera Schmidt criou um instituto onde se aplicavam métodos educacionais 
igualitários e não-repressivos. Em Berlim, Wilhelrn Reich procurava desen
volver experiências terapêuticas na classe trabalhadora. Em Paris, Marie Bo
naparte prometia um futuro radioso à profilaxia infantil das neuroses. 1 9  

Freud apoiou numerosas inovações, mas se mostrava reticente. Em sua 
opinião. o problema estava em outro lugar. Contrariando os vitalistas e os 
partidários de uma sociedade não-repressiva. ele colocou o princípio da pul
são de morte e duvidou da existência de uma comunidade sem restrições. 
Dentro dessa ótica, a adaptação à vida real passaria pela sublimação. Freud 
era mais adepto das reformas que das revoluções. Todas as religiões, comu
nistas, cristãs ou outras, decorriam, para ele. de uma ilusão pedagógica, de 
uma neurose. Ele golpeo1J "à direita" contra os conservadores, partidários da 
psicanálise médica, mas ba�eu-se "à esquerda" contra toda sorte de evange-



a psicanálise dos notáveis 1 45 

list.as, defensores da infância feliz e do homem liberado. Para combater os 
ideais de Pfister, Freud redigiu O Futu.ro de uma Ilusão. Nesse livro, louvou 
os· méritos do realismo científico em oposiç-ão aos argumentos da crença. 
Pfister respondeu-lhe com um panfleto intitulado A Ilusão de wn Futuro. Is
so nos faz pensar em Marx e Proudhon, no grande debate que opôs o autor 
da Filosofia da Miséria ao da Miséria da Filosofia, mas também nos faz 
pensar· na polêmica desencadeada por Édouard Pichon contra Freud. À ma
neira do suíço, mas por um trocaél.ilho mais próximo do Witz do que da in
versão, o francês opôs a Malaise dans la Civilisation [O Mal-Estar na Cul
tura] um artigo a que deu o nome de A l' Aise dans la Civilisation [À Vonta
de na Civilização] .20 Os termos em jogo foram invertidos, mas eram idênti
cos. Pfister denunciou as ilusões cientificistas de Freud. seu utilitarismo des
provido de sonhos e de esperanças. Pichon o remeteu à "Kultur" , ao pen
samento germânico, em oposição aos quais propôs o ideal de uma civilização 
baseada na razão humana, francesa, maurrasiana e cartesiana. 

No estado de incerteza dessa época. balançada entre duas guerras. 
Freud estava "teoricamente" com a razão. Descreveu "a alma humana" com 
toda a exatidão de sua verdade: em suas contradições. suas loucuras assassi
nas e seu arcaísmo. Mas suas idéias continuavam a ser minoritárias. Eram 
maculadas por um pessimismo que não estava na ordem do dia. Quanto mais 
eram enunciadas, mais se vulgarizavam e mais eram rejeitadas. combatidas 
por aqueles mesmos que pareciam adotá-las. Na realidade, eram os notávei s 
que dirigiam as questões do reino, e a psicanálise se transformara numa nova 
religião. 

Poderíamos dizer que o relativo fracasso sofrido por Freud no campo 
das psicoses e no do tratamento das crianças prende-se ao estatuto particular 
que ele lhes atribuiu nos dois casos célebres publicados antes da guerra. 21 Com 
efeito, ele abordou a paranóia de Schreber e a fobia do Pequeno Hans num 
trabalho em que a relação direta entre o paciente e seu terapeuta estava au
sente. Pelo lado de Schreber, não se tratou de uma análise. mas de um "re
trato psicanalítico" redigido a partir da leitura das m�mórias do neuropata. 
Pelo lado do Pequeno Hans, foi Max Graf, o pai, quem conduziu a terapia 
do filho, seguindo os conselhos de Freud. Houve razões históricas para isso: 
a revela'<ão da existência da sexualidade infantil foi tão escandalosa para 
a época que o terapeuta teve necessidade do aval do poder paterno para fa
zer com que se admitisse a exatidão de suas teses. Max Graf era um musi
cólogo afamado, adepto do primeiro círculo vienense. Prestou-se de bom 
grado à experiência que levou à cura parcial de seu filho. Freud conta que, 
em 1922, um rapaz foi visitá-lo afirmando ser o Pequeno Hans. Estava indo 
bem, a despeito dos infortúnios que a sociedade puritana predissera para um 
pobre menino violado em sua inocência pela psicanálise. Tinha lido a histó
ria de sua doença e não se reconhecera nela. Havia esquecido o tratamento, e 
a própria análise se tornara presa da amnésia. .::r 

Persiste o fato de que a criança e o psicótico não têm. na el;iboração de 
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Freud, o mesmo estatuto que os demais neuróticos, sobretudo os histéricos. 
Originariamente, foram objeto de um estudo privilegiado, no qual o distan
ciamento suplantou á relação terapêutica direta. Essa atitude pesou na histó
ria do movimento. J\{esses dois campos. Freud viu-se na situação de preferir 
a demonstração teórica à experiência concreta, como se não conseguisse 
desligar a prática da :análise do teatro da histeria.· Foram seus discípulos psi
quiatras que se apropriaram do campo das psicoses, enquanto o da psicanálise 
de crianças foi oficialmente confiado a Anna, que se tornou depositária titu
lar da herança pedagógica do pai. 

Depois da guerra produziu..:se uma grande reviravolta na doutrina freu
diana. Entre 1920 e 1926, a técnica psicanalítica e a teoria foram reviradas 
de c�bo a rabo. Essa transformação afetou diversos campos. Em primeiro lu
gar, a elaboração da noção de pulsão de morte liquidou com os remanescen
tes de um vitalismo ainda atuante na organização anterior do psiquismo. 
Além disso, a criação de uma nova tópica, centrada no ego e no id, rearticu
lou o lugar do inconsciente. Entre 1900 e 1906, este era pensado, de acordo 
com um princípio dinâmico, como um equivalente do recalcado. Em seu es
tudo dedicado à Gradiva de Jensen, Freud afirmara o vínculo entre os dois 
termos: "O inconsciente é o conceito mais geral, e o recalcado, o mais parti
cular"; e ainda, "inconsciente é um termo puramente descritivo e indefinido 
em muitas relações; é, por assim dizer, um termo estático; recalcado é um 
termo dinâmico ... "22 Em 1923. o ego. instância recâlcadora, foi inscrito no 
processo inconsciente, e o termo das Es (o id), tomado de Groddeck. expri
miu a idéia literal de um Unbewusste, de uma força desconhecida que age 
sem o conhecimento do sujeito. A abertura do ego e do cónsciente estreitou
se de uma tópica à outra. O inconsciente tomou-se. progressivamente. a 
parte viva e legisladora do ser psíquico. Nada mais se opunha a sua onipo
tência. e a consciência passou a ser pensada na categoria de um não-conhe
cido generalizado. O ego nada mais era do que uma espécie de "postigo 
aberto para a realidade".23 

A segunda tópica obedeceu à dialética do descentramento já exprimida 
por Freud. A introdução do conceito de pulsão de morte agiu no sentido de 
uma reafirmação do princípio da ferida narcísica. Não apenas o homem já 
não era senhor em sua casa, mas sua atividade psíquica era comandada por 
uma força independente do princípio do prazer, que tendia a fazê-lo regredir 
ao estado inorgânico. Se o id · inscreve o ego no processo inconsciente, é 
porque as pulsões do ego perdem sua autonomia para obedecer à grande 
oposição entre as pulsões de vida e as pulsões de morte. Pensar a categoria 
do ego sob a do id equivale a enunciar que a pulsão de morte define a própria 
essência do processo pulsional. Nela se realiza o caráter eminentemente re
petitivo da pulsão em sua generalidade. 

A descoberta de 1920 reatualizou a de 1900. Para tentar desligar o 
conceito de inconsciente de sua perpétua ancoragem hereditarista e psicolo
gizante, Freud repetiu o gesto inaugural da Trawndeutung numa época em 
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que os princípios da psicanálise começavam a ser reconhecidos pela ciência 
oficial, e num momento em que a prática da análise passava de um estado 
selvagem a uma nova condição, na qual a formação didática cobria a função 
terapêutica sob o rótulo de uma legislação. Num movimento que contradizia 
esse avanço, Freud retomou às fontes da anatomopatologia. Procedeu a uma 
nova abertura de cadáveres, mas, dessa vez, o morto estava escondido no 
armário do inconsciente. Freud reatou com as concepções de Bichat para 
produzir, no campo do psiquismo, um equivalente "metaforizado" do reino 
da morbidez dos organismos. Era a única maneira de proteger a teoria do in
consciente de uma reapropriação "vitalista" que se fazia insistente. Essa 
reatualização do gesto inaugural teve efeitos imediatos no movimento psica
nalítico. Em 1920, dois meses antes da publicação do texto sobre a nova tó
pica, os conceitos de ego e superego já serviam para edificar uma nova teo
ria do poder, fundamentada no princípio da identificação. Psicologia das 
Massas e Análise do Ego, obra publicada em 1921, foi conseqüência direta 
de Além do Princípio do Prazer, dedicado à pulsão de morte.24 Sem a intro
dução dessa noção, Freud não teria podido elaborar uma Massenpsychologie 
coerente com sua doutrina do descentramento do sujeito. A pulsão de morte 
lhe permitiu produzir um modelo de inconsciente coletivo irredutível às for
mulações de Gustave Le Bon.25 Freud inspirou-se na orientação tradicional 
da psicologia das massas e, ao mesmo tempo, distinguiu-se dela, eliminando 
as noções de hereditariedade, profundidade, mentalidade. hipnose e arcaís
mo: em suma, a herança de um certo darwinismo social, em prol de uma es
truturação das identificações inconscientes. Em Freud, já não existem massas 
seduzidas ou intimidadas por tiranos, mas um sistema de representações ima
ginárias em que o inconsciente escapa à dupla alternância entre o individual 
e o coletivo. Nem a sociologia do comportamento das massas, nem a psico
logia dos senhores, mas uma "psicanálise" dos ideais de chefismo e das mo
dalidades de funcionamento de seu poder. 

Essa reformulação do conjunto da. doutrina foi paralela a uma reflexão 
sobre a prática analítica. Houve uma relação de causa e efeito entre a intro
dução da nova tópica, a elaboração da pulsão de morte e a batalha sobre a 
análise leiga. A partir de 1926, com a publicação de A Questão da Análise 
Leiga, Freud se lançou na defesa dos clfuicos amadores, opondo-se aos de
fensores da medicalização. Procurou um meio de dotar sua doutrina de uma 
condição autônoma em que os ideais de felicidade, cura e pulsão de conser
vação fossem, não expulsos, mas reinterpretados no contexto de uma prática 
especificamente analítica e conforme à nova teoria do inconsciene. Em ou
tras palavras, a oposição de Freud aos partidários anglo-americanos da análi
se médica obedeceu ao princípio de sua reformulação doutrinária. Foi pa
ralela a uma luta que afirmou a primazia do inéonsciente sobre a consciên
cia, do id sobre o ego. da pulsão de morte sobre o ego, do desejo sobre a 
adaptação. do "demônio" sobre a felicidade e a religião: em suma. da psica
nálise sobre a psicologia. Não nos devemos enganar com isso: a corrente ao-
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glo-americana não defendia a análise médica contra a leiga para afirmar a 
supremacia da medicina sobre a psicanálise, mas porque encontrava nos 
ideais da medicina os meios de empregar uma teoria do ego e da adaptação 
que ia em sentido contrário ao da evolução da doutrina freudiana e de sua 
reafirmação do primado do inconsciente. Daí este paradoxo: quanto mais o 
freudismo era reconhecido como ideologia fundamental de uma renovação da 
antiga psicologia, mais a teoria freudiana era enunciada em sentido inverso a 
esse reconhecimento, opondo um pessimismo constante a um triunfalismo 
dominante. 

A história de uma "análise didática" dá uma imagem bastante clara da 
situação da prática e da teoria de Freud em 1921. Nessa época, numerosos 
estrangeiros afluíam a Viena para se fazerem analisar pelo mestre. Abram 
Kardiner, que se tornaria, nos Estados Unidos; um dos representantes signi
ficativos da corrente culturalista. narrou sua análise num livro publicado. em 
1978.26 Começou por fazer uma análise em Nova York com Horace W. 
Frink, que estivera pessoalmente no divã de Freud. Insatisfeito, escreveu a 
este e chegou a Viena em outubro de 1921. Freud já quase não recebia 
clientes "enfermos" como no passado, e todos os seus pacientes eram alunos 
em formação, que procuravam apreender o sentido da prática analítica atra
vés de uma análise pessoal. . O mestre dividia seu tempo entre três ingleses, 
quatro norte-americanos e um suíço. Cada paciente tinha direito a seis ses
sões por semana. com duração de sessenta minutos. Freud dedicava dezoito 
horas aos ingleses e não podia dar mais de trinta horas aos outros. Assim, 
reuniu os outros seis personagens e os informou da solução que encontrara 
para distribuir eqüitativamente o tempo que lhes podia dedicar: "Foi Anna. 
minha filha". disse, "quem fez a melhor proposta. Sendo um pouquinho 
matemática, ela calculou que 6 x 5 = 30 e que 5 x 6 = 30. Logo, se cada um 
de vocês consentir em sacrificar uma hora por semana, poderei aceitar todo 
mundo. "27 

Muitos anos depois de sua análise, Kardiner percebeu que o inventor 
do conceito de transferência não sabia reconhecê-la quando ela se apresenta
va na prática. No início do mês de março de 1922, Freud anunciou a seu pa
ciente que sua análise terminaria em 1 � de abril. Kardiner se revoltou, mas o 
mestre continuou inabalável. Lembrou-lhe que o prazo fixado no mês de 
outubro fora de seis meses. Kardiner havia esquecido esse detalhe. Soube 
que Frink deveria voltar a Viena para fazer uma "reanálise" e Freud decla
rou: "O senhor disse, um dia, que a análise não podia fazer mal a ninguém. 
Pois bem, deixe-me mostrar-lhe uma coisa." Apanhou duas fotografias: 
"Esta aqui representa Frink antes de sua análise, e esta outra foi tirada após 
um ano de análise." Na primeira foto, Frink se parecia com o homem que 
Kardiner havia conhecido. Na segunda, tinha um ar desvairado, estava muito 
magro e aparentava vinte anos mais. "28 

No decorrer de uma discussão que abordava o suicídio recente de dois 
analistas em Viena, Freud sublinhou com humor: "Ora essa. não está longe o 
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dia em que vão considerar a psicanálise como uma causa legítima de morte. "29 

Freud não hesitava em falar de seu pessimismo e amiúde não ficava em si
lêncio quanto a seu próprio desejo. Um dia, Kardiner lhe perguntou que juí
zo ele fazia sobre sua prática e sobre si mesmo: "Fico contente que o senhor 
me formule essa pergunta", respondeu Freud, "porque, falando francamente, 
os problemas terapêuticos não me interessam muito. No momento, sou ex
tremamente impaciente. Sofro de um certo número de deficências que me 
impedem de ser um grande analista. Entre outras coisas, sou demasiadamente 
pai. Em segundo lugar, ocupo-me o tempo todo com a teoria, ocupo-me 
demais com ela, tanto que as ocasiões que se apresentam me servem mais pa
ra trabalhar minha própria teoria do que para dar atenção às questões da te
rapia. Em terceiro lugar, não tenho paciência de ficar com as pessoas muito 
tempo. Canso-me delas e prefiro estender minha influência. "3º 

Em Viena, as rivalidades entre os ingleses e os norte-americanos eram 
muito acentuadas. Sabemos que Freud falava mais com Kardiner do que com 
seus outros pacientes. Um dia, este foi convidado a tomar chá com seus co
legas ingleses, James Strachey e John Rickman; perguntaram-lhe como se ar
ranjava para fazer com que o mestre falasse; anos depois, Kardiner fez esta 
reflexão: "Presumo que o comportamento de Freud perante seus alunos bri
tânicos tenha dado origem à 'escola inglesa' de psicanálise, segundo a qual o 
analista não abre a boca senão para dizer "bom-dia" e "até logo". E isso 
pode durar quatro, cinco ou seis anos. Sei disso, tive várias pessoas que ti
nham sido analisadas por ingleses da mesma lavra, que nunca falaram com 
elas. "3 1  

O relato de Kardiner nos ensina que, em 1921.  Freud já não se interes
sava pelo valor terapêutico do tratamento analítico. Preferia a teoria à prática 
e punha seus talentos de tradutor da mensagem inconsciente a serviço de um 
desconhecimento da dimensão da transferência. Não podia impedir-se de ser 
pai de seus discípulos e reinava como um mestre no pequeno círculo vienen
se. Era alvo de um culto extraordinário por parte dos que o cercavam. Theo
dor Reik, por exemplo, vestia-se cÕmo Freud, fumava charutos como Freud e 
cortava sua barba como Freud. Apelidaram-no de "Freud-símile". O mestre 
já não acreditava na felicidade da cura. Era a um tempo pessimista, rigorista 
e repleto de senso de humor. Dotado de uma visão surpreendente. portava-se 
muitas vezes como uma cartomante ou quiromante. Ao se despedir de Kardi
ner, predisse-lhe um belo casamento, uma carreira brilhante e uma certa ri
queza. Kardiner ficou etupefato. Passados alguns anos, a "profecia'· se rea-
lizou. 

Se compararmos a situação de 1921 à do início do século, percebere
mos que o entusiasmo se fora e dera lugar a uma tristeza resignada. O trata
mento analítico já não era o testemunho vivo de descobertas grandiosas. 
Não tinha mais a força mágica de outrora. Perdera sua alma, sua verdade, 
seu valor de desobstrução, seu caráter épico, sua potência  heróica. A aventu
ra das noites grandiosas estava ternúnada. Ernmy, Dora, Anna·, Hans e o 
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Homem dos Lobos eram fantasmas inapreensíveis de um continente perdido. 
Freud se transformara num mestre pensante. Ensinava, transmitia, produzia 
um trabalho teórico imenso, mas o tratamento já não era um ponto de refe
rência. O romance ·amoroso de Gradiva e seu arqueólogo, com seu happy 
end e sua cura milagrosa, afastara-se do horizonte da psicanálise. Já não era 
hora de esperança e a tormenta se aproximava. Efetivamente, antes mesmo 
de sua legalização, a existência da análise didática tornara impossível a aná
lise da transferência. Os discípulos formados por Freud repetiriam os impas
ses do pai fundador. Diversamente de Freud, porém, ficariam impossibilita
dos de confessar sua impotência e encobririam com ritos institucionais os 
pontos cegos de sua prática. 

Não poderemos compreender o sentido da batalha que se iniciou na 
IP A em 1925 se não tivermos captado o lugar ocupado por Freud na refor
mulação teórica do pós-guerra. Entre Aníbal vencido, mas revoltado, e Moi
sés assassinado, encontramos sempre a história de um chefe sem mando,° de 
um mestre impossível . 

Ill. Os grandes congressos 

Em 1919, Bemfeld propôs a criação de uma associação de não-médicos inte
ressados na prática da psicanálise, que pudesse filiar-se à sociedade vienen
se . Freud foi favorável ao projeto. que não foi levado a termo. Decorridos 
seis anos, Ferenczi o ressuscitou e informou Freud sobre sua intenção de 
anunciar no congresso de Hombourg ( l  925) a criação de um órgão intitulado 
Amigos da Psicanálise. Freud deu sua concordância e a discussão ocorreu 
no comitê. O projeto foi novamente rejeitado e Jones afirmou que o congres
so não o aceitaria. Freud. Ferenczi e Rank despontaram desde então como 
extremistas da não-medicalização. No momento em que foi afastada a idéia 
de uma separação oficial entre a psican;;ílise e a medicina, a da formação di
dática foi recolocada na ordem do dia, como se o endurecimento da tendên
cia dos não-separatistas fosse consonante com o que, aparentemente, era seu 
oposto: a autonomização da profissão analítica. Ora, o paradoxo estava no 
auge: quanto mais se rejeitava a análise leiga, mais se afirmava a necessida
de da análise didática. Esse mecanismo duplo, aparentemente contraditório, 
refletiu, no entanto, o sentido profundo do movimento: era preciso, primei
ramente, legalizar a profissão de analista, com base no modelo da profissão 
médica, para depois regulamentar a questão da LaienanalyS1!"-e, em seguida, 
a de todas as "especializações" (a análise de crianças, por exemplo) . 

Max Eitingon, que sucedeu Abraham na direção da IPA, era um tipo 
estranho. Judeu nascido na Rússia e depois criado na Galícia e em Leipzig. 
estudara medicina em Zurique, onde havia travado conhecimento com a 
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doutrina freudiana através da  abertura da  Suíça alemã. Jones foi  o primeiro 
dos discípulos de Freud a empreender uma análise "pessoal" por motivos de 
formação, e não de "neurose". Escolheu Budapeste em 1913. no divã de Fe
renczi. Quanto a Eitingon, foi o pioneiro da análise didática, que, na época. 
era confundida com a análise de controle ou supervisão. Partindo de Zuri
que, fez uma visita a Freud em 1907. Foi consultá-lo em função de um caso 
grave que aceitara em tratamento. Acompanhou seu paciente a Viena e fez 
com Freud longas caminhadas em· que discutia seu trabalho. Depois disso, 
retomou em 1909 e terminou, sempre com Freud, sua longa marcha didática. 
Trocou Zurique por Berlim, onde se tomou colaborador de Abraham. Após a 
guerra, embora tivesse nacionalidade austríaca, optou pela polonesa; essa es
colha foi oferecida, em 1919, a todos os refugiados do Império Austro-Hún
garo. 

Esse peripatético de múltiplas nacionalidades foi também o caixeiro
viajante da psicanálise, o judeu errante do movimento. Homem da organiza
ção, tomou-se em 1925 o iniciador de uma modernização sem precedente da 
instituição analítica. · Fascinado por seu mestre, não produziu obra escrita, 
mas serviu de agente de ligação entre as principais correntes da psicanálise. 
Em Zurique, era vienense, em Viena já era berlinense, e em Berlim sonhava 
com Jerusalém. Por toda parte era russo e · polonês, e acima de tµdo era ju
deu, de extrema sensibilidade a todos os preconceitos anti-semitas. Acampa
va em todas as cidades, remexia as questões, retinha· o essencial de cada en
sinamento,. mudava de opinião e de nacionalidade conforme o tempo. inven
tava, coordenava, reunia e organizava. Era rico e trouxe um apoio material 
constante aos empreendimentos editoriais de Freud. Eitingon foi um herói da 
diáspora. uma espécie de Peer Gynt do século XX, em busca de uma pátria e 
de uma identidade. Navegou entre o Oriente e o Ocidente, repleto de um ju
daísmo místico, mas capaz de todos os compromissos com a racionalidade. O 
espírito de clã aliava-se, nele, ao senso pragmático. Eitingon foi o próprio 
sintoma da psicanálise errante à procura de legalização. Encarnou melhor do 
que ninguém essa "coisa vinda de algum lugar", nascida em parte alguma. 
num reino em decomposição, órfã, oprimida, sem terra e sem raízes. Para 
Freud, a solidão teórica; para Eitingon, o deserto de Moisés. 

Em 1910, Eitingon sonhou com uma Terra Prometida. Mas esse homem 
sem escrita não voltou seus olhos para o saber. Estava à procura de uma 
mãe-pátria e fez uma .viagem à Palestina, onde plantou sua bandeira. Em 
outubro de 1933, o nazismo o impedia de respirar. Voltou então à Palestina. 
onde organizou uma sociedade de psicanálise, assim dando a uma "ciência 
judaica" uma pátria árabe. Voltou ao país, fez as malas e disse adeus aos 
amigos. Em 31  de dezembro, último dia do ano, deixou a Europa para nunca 
mais voltar. Em 1913,  Freud escrevera a Eitingon: "Você foi o primeiro a se 
aproximar do solitário, e será o último a deixá-lo."32 

Em Hombourg, durante uma sessão preliminar, Eitingon abordou os 
"problemas técnicos" .33 Para ele, a questão da formação dependia de um bu-
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siness meeting. Em 1925. a IPA funcionava como a Máfia. Emigrados de to
dos os tipos compunham grandes familias rivais. Todos falavam a língua in
glesa com sotaques diversos. Explodiam brigas pela divisão dos territórios. 
Disputavam-se as zonas de influência. Participava-se de banquetes. Conta
vam-se histórias divertidas, evocando com nostalgia os antigos provincia
nismos e a terra natal. Nos corredores. o Padrinho ficava sentado em sua 
poltrona dourada. Iam fazer-lhe confidências. beijando o anel que adornava 
seu indicador. O velho . .  chefe falava pouco e sofria de uma doença mandibu
lar. Com freqüência, resmungava entre dentes ou se encolerizava. Acredita
vam-no senil. Estava afastado dos negócios, mas ainda dirigia o império. 
Seus filhos estavam prontos para o revezamento e já dirigiam as assembléias 
e as comissões. 

A moção de Eitingon teve por objetivo homogeneizar a formação dos 
analistas entre os diversos países representados. Comportou três propostas 
preliminares. Em primeiro lugar, a formação deveria escapar às iniciativas 
individuais. Segundo, cada sociedade deveria responder pela aceitação ou 
recusa de um candidato local perante a IP A, que ratificaria a medida sob sua 
responsabilidade. O terceiro ponto introduziu a regulamentação da noção de 
supervisão (ou análise de controle). A instrução era necessária, mas não su
ficiente para uma formação que se deveria completar pela possibilidade, por 
parte dos alunos, de começarem a conduzir análises sob a orientação de ana
listas didatas (ou reconhecidos como tais). 

A partir daí, poderiam filiar-se à IPA todos os candidatos que houves
sem percorrido um "curso" completo, regulamentado pelas sociedades lo
cais, sob a autoridade do órgão internacional. Esse procedimento colocou o 
futuro analista numa posição de força frente aos diplomas externos e estra
nhos ao próprio tratamento. Eitingon propôs, de fato, a extensão do poder da 
IPA a territórios não-conquistados: que centenas de flores se expandissem 
livremente, sob a condição de que crescessem no jardim da grande farru1ia e 
fossem progressivamente anexadas às hortas ainda virgens: "O magnífico 
progresso de ·nossa causa". sublinhou ele, "não nos deve fazer esquecer que 
o movimento psicanalítico se desenvolve fora da IPA. Isso é inevitável . e 
ainda é cedo demais para esperar uma unificação centralizada. "34 Sempre 
segundo a moção, o objetivo da IP A seria proteger e desenvolver o corpo da 
doutrina freudiana, tanto como psicologia pura quanto como método de apli
cação pela medicina e pela ciêr,cia do psiquismo. Nem fusão prematura. nem 
síntese com os outros campos do saber, nem rejeição. Essa postura mostra 
que o debate sobre o separatismo estava no cerne do debate sobre a fonna
ção. Eitingon afirmou querer proteger a fortaleza analítica, muito embora o 
comitê tivesse acabado de se recusar a programar a discussão sobre a análise 
leiga. Não misturando os dois problemas, ele apoiou explicitamente o mo
delo médico dentro da psicanálise. · Em seguida a sua exposição, sublinhou 
que Freud estava "fora do jogo", na origem de todo o movimento, mas des
centrado de seu eixo: "Ninguém se pode comparar com ele, "35 Observou 
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que em Berlim e Viena já existiam institutos de formação, enquanto em Bu
dapeste se havia criado um comitê especial para regulamentar esse problema. 
Propôs a constituição de comitês locais, que teriam a seu encargo as seguin
tes tarefas: "Avaliação das chances do candidato - Designação de analistas 
instrutores e analistas supervisores (didatas e controladores). É preciso dife
renciar a análise didática completa da análise terapêutica. Há, de um lado, o 
saber teórico aprendido nos livros' e nos cursos, e, do outro, a experiência 
prática adquirida na análise. Numerosos alunos correm o risco de reproduzir 
a técnica de seus próprios analistas, sem se darem conta de que, por um lado, 
esta foi ditada pelo que eles próprios eram como pacientes. "36 

Eitingon abordou ainda - a questão da supervisão, frisando as diferenças 
entre Berlim e Viena. Na cidade alemã, o instrutor não era a mesma pessoa 
que o supervisor, ao passo que, na cidade austríaca, achava-se que o instru
tor do candidato era o mais apto, por conhecê-lo melhor, para se tomar seu 
controlador. Eitingon tomou o partido das inovações técnicas de Abraham e 
do grupo berlinense, sublinhando que esse ponto de vista tinha a vantagem 
de fornecer ao futuro praticante uma dupla referência e um aval mais forte. 
A moção de Hombourg foi aceita por unanimidade pelos participantes (cerca 
de quarenta pessoas), após uma discussão de três horas, e o projeto foi defi
nitivamente adotado no ano seguinte, no congresso de Bad Hombourg 
(1926). 

Virou-se assim uma página essencial na história do movimento. O ad
vento da psicanálise "moderna" foi tranqüilamente feito por um ato legal, 
tecnicista. Os discípulos de Freud pareciam, mais ainda do que seu mestre, 
incapazes de situar os riscos, justamente no momento em que davam a sua 
profissão seus títulos de nobreza. As palavras supervisor, controle, candida
to, instrutor, aluno, comitê, instituto e formação substituíram os antigos 
vocábulos da época heróica. Restava ainda fixar a duração das análises e, 
depois, o tempo das sessões. Freud iniciara seu reinado ficando com seus 
discípulos no divã por seis semanas, sem precisar o número de dias ou de 
sessões. A análise se dava, por vezes, durante passeios noturnos. Os casos 
eram "graves", e os rompimentos, selvagens. Ele prosseguira, ern 1921, 
inaugurando a fórmula dos três seis: seis meses, seis dias, seis horas. Por 
causa de Kardiner, passou para cinco dias e cinco horas. Agora o tempo das 
análises se alongaria de seis meses para seis anos ou mais, o tempo das ses
sões diminuiria e o número de dias se encurtaria. Nascia a psicanálise dos 
notáveis, com suas especializações, seu tecnicismo, seu ego forte e sua ma
neira de acomodar a transferência a todas as modalidades de transmissão. 

Para entender o triunfo da linha berlinense sobre a vienense é preciso 
voltar ao congresso de Berlim de 1922. Em seu relatório sobre a famosa po
liclfuica psicanalítica dessa cidade, fundada em 1919-1920 por estimulação 
de Abraham, Eitingon tornara a levar em conta a idéia de Freud de que era 
preciso estar preparado para o momento em que a consciência social consi
derasse uma obrigação encarregar-se do auxílio psicológico nos mesmos 
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termos que em todas .as outras tarefas de salvamento e saúde. Freud enuncia
ra essa visão profétiça em 1918 ,  em Budapeste. Em 1922. em parte graças à 
batalha sobre as neuroses de guerra, o ponto de vista psicanalítico ganhou 
terreno. Foi nesse clima que se constituiu a policlínica de Berlim. Realiza
ram-se análises coai êxito e a remuneração substituiu a antiga beneficência. 
Um núcleo estável de colaboradores foi instituído e reforçado pela presença 
de Melanie Klein. Em 1921, recrutou-se também F. Alexander, um técnico 
notável, formado em pouquíssimo tempo. Húngaro de origem, ele fora anali
sado por Sachs e se tomaria, em Chicago, o fundador de uma corrente 
orientada para a psicossomática. Os membros da equipe percebiam pequenos 
honorários, sem relação com o trabalho aceito. O orçamento da policínica 
continuava apertado .  Nesse contexto produziram-se as primeiras discussões 
apaixonadas sobre a formação dos analistas, a distinção entre análise didáti� 
ca e análise terapêutica, a análise de controle, a duração das sessões e qos 
tratamentos e a gratuidade da terapia. 

"Na policlínica", escreveu Eitingon, "os tratamentos são pagos ou 
gratuitos, conforme o caso. Por razões práticas e também pedagógicas, de
sejamos que os analisandos paguem e esperamos que paguem tanto ou tão 
pouco quanto possam. Quando eles alegam não poder pagar nada, acredita
mos neles e naturalmente os analisamos. apesar de tudo." Com o aumento 
considerável do número de tratamentos, tornou-se necessário modificar a 
prática e formar novos colaboradores em quantidade. Surgiram dificuldades; 
a princípio, optou-se por reduzir a duração das sessões de uma hora para 
meia hora. mas foi preciso renunciar a isso: "Isso só foi possível com um 
número muito limitado de pessoas. capazes. mesmo na neurose, de uma dis
ciplina de 'funcionário prussiano'." Os pacientes iam três ou quatro vezes 
por semana e a policlínica contou cento e trinta análises levadas a termo en
tre 1920 e 1922. Organizaram-se cursos, aulas. conferências e sobretudo 
análises didáticas e de controle. Foi Hanns Sachs, vindo de Viena e tendo 
passado por Zurique, quem ficou encarregado da direção das atividades de 
ensino. Em 1920, portanto, começou a primeira etapa da padronização que 
triunfaria na IP A. 37 

O debate sobre a formação colocou frente a frente os partidários da es
cola berlinense e os de Viena. Desembocou, em 1926. na adoção de um 
projeto concreto que colheu a adesão da maioria das sociedades. Estas se 
achavam, de fato, numa situação de urgência: era preciso pôr ordem na anar
quia reinante através de uma legislação apropriada. O advento do modernis
mo foi feito sem choques e com relativa calma: os conflitos do pré-guerra fo
ram esquecidos. Em contrapartida, a batalha sobre a análise leiga logo se 
tornou sangrenta e não levou a solução alguma. Dir-se-ia que o mal-estar 
que abalara o movimento antes da guerra, e que fora encoberto pela organi
zação de um centralismo democrático, havia retornado, sob a forma de uma 
agitação frenética, na briga sobre o separatismo. Dois fatores intervieram 
nesse ponto: o ingresso maciço, na IP A, das sociedades norte-americanas fa-
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voráveis ao modelo médico e o combate enfurecido de Freud, que afirmava 
incessantemente seu apoio aos partidários da análise leiga. 

· Antes da padronização de 1926, numerosos norte-americanos não-mé
dicos foram analisar-se em Viena, em condições por vezes duvidosas. Volta
ram aos Estados Unidos ao cabo de seis semanas para praticar a análise. sem 
curso, nem controle, nem formação séria. Os vienenses empobrecidos pela 
guerra, como Rank, por exemplo, viviam em situação precária e aceitavam 
qualquer cliente. A obtenção de divisas estrangeiras, sobretudo dólares. lhes 
permitia se aquecerem ou simplesmente saciarem sua fome, antes mesmo de 
adquirirem uma situação decente. Esse estado de coisas explica parcialmente 
porque. em 1925. A.A. Brill .  presidente da sociedade de Nova York. escre
veu wn artigo desaprovando a análise praticada pelos não-médicos e anun
ciou sua intenção de romper com Freud se este mantivesse sua postura.38 Foi 
assim que se inaugurou o conflito que iria opor europeus e norte-americanos 
durante mais de vinte anos e que divide ainda hoje algumas sociedades ana
líticas. A comissão se despedaçou: Eíti.ngon pôs-se em guarda. mais favorá
vel à medicalização. Rank, Ferenczi e Freud opuseram-se a ele cruelmente. 
enquanto Jones adotou uma atitude de árbitro. 

Na primavera de 1926, um acontecimento veio atiçar a pólvora. Em 
Viena, um paciente moveu um processo contra seu analista. Thec;>dor Reik. 
não-médico, invocando o delito de exercício ilegal da medicina. Reik ganhou 
o processo, provando que seu acusador era desequilibrado. Em seguida, pro
curou instalar-se em Paris, e René Laforgue o desaconselhou disso. A socie
dade de Paris só se constituiu em novembro e, na França, a questão da análi
se leiga era tão dura quanto em outros lugares. Freud se assenhorou do caso e 
redigiu um opúsculo em forma de diálogo, intitulado Die Frage der Laien
analyse [A Quesüio da Análise Leiga] . Abordando um problema capital da 
história do movimento psicanalítico, teve o cuidado de separar o campo jurí
dico do teórico. Em 1926, a legislação não era a mesma em todos os países: 
naqueles em que o poder médico estava solidamente instalado, segundo uma 
tradição autoritária e hierarquizada, como a França e a Áustria, a lei era 
"preventiva". Proibia aos não-médicos tratar de doentes. Inversamente, na 
Alemanha, nos Estados Unidos e na Suíça, países dominados pela ética pro
testante, qualquer paciente podia optar por tratar-se como bem entendesse e 
por qualquer curandeiro que fosse. Não havia legislação preventiva. mas o 
doente podia recorrer à justiça para se ressarcir de algum dano sofrido. 

Num mesmo combate, Freud pleiteou uma modificação da lei austríaca, 
mas sobretudo bateu-se em duelo com seus adversários dentro do movimento 
psicanalítico. Seu livro foi escrito como uma defesa advocatícia. De fato, a 
oposição à análise leiga realmente se afigurava como uma nova resistência à 
própria psicanálise. À acusação de pansexualismo veio juntar-se a defesa da 
medicina, por onde mergulhava toda a problemática do ego e do eu adapta
do. 

Em Nova York,  Brill fez com que se aprovasse uma lei que declarava 
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ilegal a análise leiga. A Sociedade Psicanalítica adotou uma resolução nesse 
sentido. Freud radicalizou suas posições e apoiou um projeto que visava a 
dissuadir os futuros analistas de fazerem estudos de medicina. Em Hom 
bourg, Jones sugeriu a Eitingon que fosse incluída, no contexto da comissão 
internacional de ensino, uma regulamentação sobre as admissões, idêntica 
para todos. 

Eitingon assim preparou, para o congresso de Innsbruck ( 1927), urna 
solução de compromisso, a fim de agradar a gregos americanos e troianos 
austríacos. Tal solução insistia na recomendação de estudos de medicina e 
solicitava que se notificasse o país de origem no caso dos candidatos desejo
sos de receber formação no exterior. Esses famosos "estrangeiros" foram, de 
fato, a causa manifesta dos conflitos entre Nova York e Viena. A proposta 
foi adiada e, no congresso, dissolveu-se o comitê secreto. Depois da padro
nização de Bad Hombourg, este já não tinha razão de ser, de modo que se 
preservou uma espécie de Conselho dos Sábios. Símbolo, em 1912, de urna 
psicanálise "militante" que respondia à dissidência junguiana, a comitê se 
parecia, em 1927, com um dinossauro num estacionamento de automóveis. O 
período da psicanálise guerreira chegara ao fim e a política da distensão 
abria caminho para novos conflitos, centrados no problema da adaptação do 
ego aos ideais da sociedade. O gueto se transformara num império corroído 
por dentro. 

Os "cabeças" da IPA eram membros do antigo comitê: essencial
mente Ferenczi , Jones. Eitingon e também Anna Freud, que se juntara a eles 
em julho de 1925. Essa tentativa de reestruturação unitária foi o sintoma. 
corno sempre. da emergência de novos conflitos. A batalha sobre a Laiena
nalyse ia sendo travada com violência enquanto surgiam sinais de uma ruptu
ra entre Freud e Ferenczi em tomo da questão da técnica analítica. Anna, por 
seu lado, começou_ a cruzar armas com Melanie Klein. 

A trajetória daquela que se tornaria uma figura essencial da história do 
movimento psicanalítico merece ser retraçada. Nascida em Viena em 1882, 
Melanie Klein é o personagem feminino mais importante do freudismo. Fe
renczi foi seu primeiro mestre e seu analista.39 Em 1919, incentivou-a a 
apresentar perante a Sociedade Psicanalítica de Budapeste uma observação 
sobre o desenvolvimento da criança. Em 1920, ela foi convidada a ir a Ber
lim por Abraham, que se tornaria seu segundo analista e lhe permitiria fim
dar um novo método de psicanálise infantil através do jogo, do desenho, dos 
recortes. da modelagem etc. 

O encontro com a capital alemã foi decisivo para essa judia de trinta e 
oito anos. Alguns analistas já se haviam debruçado sobre os distúrbios da 
idade escolar, mas tinham evitado interessar-se pelas crianças de tenra idade. 
A investigação kleiniana foi ao encontro da de Abraham no terreno das psi
coses. Este, que nunca fora analisado, era, mesmo assim, um inovador no 
plano técnico. Confrontado com a análise dos psicóticos, distanciara-se da 
visão organicista ou reeducadora e insistia no papel da sexualidade, e so-
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bretudo no da agressividade. Localizou a origem das psicoses em estágios 
muito precoces da infância, donde seu interesse pelos trabalhos de Melanie 
Klein. A partir de 1920, a escola berlinense teve êxito onde Zurique havia 
fracassado. Conquistou para a psicanálise as duas terras prometidas da in
fância e da psiquiatria. Esse sucesso prendeu-se ao fato de que Abraham es
tava mais bem situado do que Freud para extrair conseqüências positivas do 
rompimento com Jung. Conhecia bem a Burghõlzli, possuía uma formação 
clássica em psiquiatria e, como ''judeu errante", era capaz de atravessar 
fronteiras. Assim, impôs a descoberta freudiana nos meios ·da medicina ale
mã, sem ceder, como Jung, quanto aos princípios fundamentais: sexualidade, 
organicismo e inconsciente. O encontro com Melanie Klein foi a conclusão 
dessa trajetória. Em 1924, no congresso de Wurzburg, Abraham declarou: 
"O futuro da psicanálise é inseparável da análise através do jogo."4º Foi a 
morte prematura de Abraham que permitiu a Melanie Klein sair do gueto da 
Europa Oriental e impor suas teses ao mundo anglo-saxônio. Em 1925, Er
nest _Jones convidou-a a visitar Londres para uma série de conferências e 
a Sociedade Britânica ofereceu-lhe um vasto campo de atividade para seus 
trabalhos. Em muito pouco tempo, ela reuniu a seu redor um grupo de discí
pulos seduzidos por sua elaboração e por seu vigor teórico: nascia a escola 
kleiniana, que se tomaria o bastião de uma expansão sem precedente da 
doutrina freudiana. Na história do movimento, o kleinismo representa, frente 
ao que já podemos chamar de "ortodoxia" da IP A, a primeira tentativa de 
um retomo teórico ao sentido do ensino freudiano. Melanie Klein opôs-se 
a todos os preconceitos em vigor em sua época. Respondia às resistências 
com ímpeto revolucionário, inventando novos conceitos. Reatou os laços 
com a tradição combativa (mas não mística) da causa e, progressivamente, 
destacou-se como mestre pensante. 

Jung e Adler haviam conhecido a aventura da psicanálise e depois se 
separaram de seus princípios para ligar suas experiências às correntes já 
existentes da psicologia e da psiquiatria dinâmica. Melanie Klein não seguiu 
essa trajetória. Não foi discípula de Freud, mas aluna de dois de seus discí
pulos. No momento em que o mestre vienense inaugurava sua reviravolta 
teórica mais importante e enquanto o movimento tendia a congelá-lo na posi
ção de um tirano mumificado, Melanie Klein redescobriu o gesto inicial de 
Freud a partir da infância e, depois, da psicose, ou seja, a partir dos campos 
que ele deixara por cultivar. Foi antes uma inovadora do que urna discípula. 
Reatualizou o sentido de uma obra longe de seu autor, criando sua própria 
obra. Tornou-se, nessas condições, a fundadora de uma doutrina e de uma 
instituição, até ocupar o lugar simbólico do próprio Freud. 

Abramos aqui um parêntese sobre o futuro: depois da II Guerra Mun
dial, produziram-se em torno da pessoa de Melanie Klein, na Sociedade 
Britânica, os mesmos fenômenos de culto, seita, ortodoxia e ruptura que se 
haviam produzido em torno da figura de Freud. A epopéia kleiniana come
çou em 1920 por uma brilhante redescoberta da aventura freudiana, e se en-
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cerrou nos anos de 1945-60 com um dogmatismo fantástico.41 Visto da Fran
ça, o itinerário dessa imperatriz é extremamente instrutivo. No momento em 
que se produziu a brecha kJeirúana na IPA, a psicanálise "à francesa" acha
va-se num estado de �rise permanente. Essa abertura assinalou o primeiro ato 
de um movimento que se expandiria na França, depois da guerra, sob o nome 
de lacanismo. Vinte anos de distância separam os destinos dos dois heróis 
dessa mesma aventura. Melanie Klein nascera antes do século e morreu em 
1960. Os conflitos entre kJeinianos e antik1einianos eclodiram em 1943 e 
terminaram em 1945 através da manutenção dos oponentes no seio da Socie
dade Britâmca . Jacques Lacan nasceu um ano depois da publicação da 
Traumdeutung, em 1901, e morreu em 1981. As cisões francesas 
(1953-1963) pegaram o bastão das batalhas inglesas. Malgrado a profunda 
divergência teórica entre as duas elaborações, a aventura lacaniana está liga
da ao evento kleiniano. Exi�te uma continuidade histórica entre os dois mo
vimentos, um dos quais é a antecipação, o prelúdio do outro. 

Em 1927, a desditosa Anua Freud não tinha lastro frente ao furacão 
kleiniano. Acabara de publicar uma obra intitulada Introdução à Técnica da 
Análise da Criança, e Melanie, durante um colóquio organizado sobre esse 
tema, dirigiu-lhe vivas críticas.42 Anna procurava manter a psicanálise da 
criança sob o domínio da pedagogia: o complexo de Édipo não deveria ser 
examinado muito de perto, por causa de uma suposta falta de maturidade do 
superego infantil, e a análise das crianças deveria combinar-se com o exercí
cio de uma ação educativa sob a autoridade dos pais. Anna declarou-se hos
til às técnicas de jogo aperfeiçoadas por sua rival e condenou a prática da 
análise com crianças de tenra idade. 

A batalha sobre a psicanálise infantil foi paralela à concernente à análi
se leiga. Tanto numa corno na outra, tratava-se de defender ou recusar a 
pertença da psicanálise a um dorrúnio externo. A posição de Anna Freud era 
idêntica à de Pfister, que queria manter a psicanálise, através do tratamento 
da alma, sob ·o domínio de uma pedagogia de orientação religiosa. Unia-se 
teoricamente à dos partidários da medicalização. Freud viu-se presa de uma 
contradição: nem podia desautorizar os trabalhos de sua filha, nem condenar 
os de Melanie Klein, que eram habilmente apoiados por Jones. Chegou-se 
então a este estranho paradoxo: o triunfo da linha anglo-americana e o repú
dio das posições vienenses deram-se em dois terrenos contraditórios; as teses 
kleinianas, que eram inovadoras, foram-se impondo ao mesmo tempo que as 
dos partidários da análise médica, que eram conservadoras. 

A pobre Anna continuou fixada na situação do tratamento do Pequeno 
Hans, ou seja, numa etapa da aventura freudiana em que o desvendamento 
da sexualidade infantil tinha um ar de profanação. Sua defesa do modelo pe
dagógico surgiu como o sintoma de sua situação de eterna filha sob o domí
nio de um pai onipresente, que fora seu analista. Manter o peso da pedagogia 
na análise da criança era obedecer à idéia de que a fala infantil só pode ser 
escutada por si mesma sob a garantia da autoridade parental. Nessa condi-
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ção, Anna ocupou o lugar impossível de herdeira legítima de uma doutrina. 
Nesse processo, confundiram-se duas modalidades de filiação inconciliáveis: 
a da teoria e a dos laços de parentesco. Era preciso que houvesse um perso
nagem externo a essa misturada familiar para conferir à psicanálise da crian
ça um estatuto simbólico: este foi Melanie Klein. 

Depois de Innsbruck, a questão da Laienanalyse continuou pór regula
mentar. Designou-se um comitê par� buscar soluções. Em 1929, no congres
so de Oxford, o comitê declarou seu fracasso. Formou-se então um novo 
comitê sob a direção de Jones. Por seu lado, Brill moderou sua postura e im
peliu seus colegas a uma atitude conciliatória. A Sociedade de Nova York re
solveu admitir em seu seio analistas não�médicos. Essa aparente vitória da 
posição leiga foi conseqüência direta da padronização de 1926, que começa
va a dar frutos, mas, na realidade, os ideais médicos dominaram o movi
mento e serviram para assegurar o triunfo de uma psicanálise adaptada aos 
códigos da moral social. A legalização da formação foi o meio pelo qual o 
próprio movimento liquidou os "restos anibalianos" da prática e da teoria 
freudianas. 

Três anos depois, no congresso de Wiesbaden (1932), surgiu uma nova 
reviravolta. O segundo comitê produziu um relatório conjunto que contradi
zia e reafirmava, ao mesmo tempo, as conquistas de 1926. Ele estipulou os 
critérios de seleção dos candidatos médicos e não-médicos. Reinstaurou a 
obrigatoriedade da análise pessoal de orientação didática, mas sublinhou que 
os critérios, dali por diante, deveriam escapar ao controle da IPA e provir 
das sociedades locais. Era o fim do centralismo democrático e da padroniza
ção aprovada em Hombourg. Previu-se que Ferenczi deveria substituir Eitin
gon na direção da IPA, mas os conflitos que o opunham a Freud impediram
no de ocupar esse posto. Jones logo surgiu como o candidato mais bem posi
cionado para assumir a função supostamente "neutra" de árbitro entre os 
europeus e os norte-americanos. A partida de Eitingon para a Palestina, em 
1933, significou claramente a segunda morte da psicanálise "judia e errante". 
O acesso de Jones ao comando marcou o início do reinado absoluto da linha 
norte-americana sobre a européia. Se o polonês de múltiplas nacionalidades 
dotara o movimento de uma identidade legal, que estava buscando para si 
mesmo, o galês tentou salvar a integridade da IP A ao preço de uma renúncia 
ao centralismo, que conferiu às sociedades norte-americanas o poder de gerir 
as questões internas das outras sociedades. Essa nova reviravolta foi também 
conseqüência das perseguições nazistas, que fizeram os analistas judeus fu
gir de seus respectivos países. 

No congresso de Lucerna, em 1934, Jones foi eleito presidente e Eitin
gon fez com que a sociedade palestina fosse admitida no regaço da IP A. 
Também fez com que se aprovasse uma moção que deveria proteger os analistas 
expulsos de suas pátrias por motivos políticos, e que permitia ao executivo cen
tral conceder-lhes uma filiação direta e individual. Nessa ocasião, a psicanálise 
estava oficialmente liquidada em Berlim. Todas as sociedades norte-ameri-
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canas haviam-se reagrupado sob a égide de uma poderosa Associação Psica
nal(tica Norte-Americana, dirigida por um colegiado. Era o começo do tra
balho de unificação realizado por Jones e a fonte de novos conflitos. 

Não nos esqueçamos de que essa American Psychoanalytic Association 
(APA), criada por Jones em 1911 ,  contava entre seus membros mais afama
dos com Adolf Meyer, que fora aluno de Farei na Burgholzli ao mesmo tem
po que Bleuler. Adepto da psiquiatria dinâmica, Meyer seguiu uma orienta
ção que o conduziu, através da psicanálise, da medicina à higiene mental, ou 
seja, a uma concepção da noção de vida e de profilaxia que se afastava radi
calmente da reformulação freudiana de 1920. O caminho da psicologia do 
ego, que seria desenvolvido em 1950 por Hartmann, Kris e Loewenstein, foi 
aberto através do debate sobre a Laiena.nalyse, ao passo que o da higiene 
mental, que é sua outra face, foi instaurado nos meandros de uma ideologia 
de evitação da morte, na qual o projeto de um verdadeiro "Exército da Sal
vação" medicalizou a questão da neurose. A psicanálise "à americana" so
nhava com o desaparecimento possível de todas as doenças, fossem elas 
mentais ou corporais. A teoria do ego forte ou autônomo seria o instrumento 
dessa política. Querer libertar o homem da morte através do voluntarismo da 
consciência levou também a querer libertá-lo de suas fantasias ou de suas 
pulsões assassinas, mantendo a psicanálise subordinada aos ideais da medi
cina. Na AP A que dominou a IPA, a caça aos marginais e aos estrangeiros, 
bem como a afirmação de um código padronizado da prática, testemunharam a 
adesão do movimento norte-americano aos princípios de um conformismo 
que reproduzia os valores sanitários do higienismo. Assim compreendemos 
porque a técnica analítica se transformou em "análise das resistências". 

No congresso de Marienbad, em 1936, Jones se apercebeu, sem dúvida 
à sua própria revelia, do papel que vinha desempenhando na direção da IP A. 
Escolheram essa bela localidade da Boêmia porque não ficava muito longe 
de Viena e, em poucas horas, Anna poderia colocar-se à cabeceira do pai, 
cujo câncer progredia à medida que sua teoria ia sendo despedaçada. Em seu 
discurso de abertura, Jones descreveu a Tchecoslováquia como "uma ilhota 
de liberdade cercada por países totalitários" .43 Não viu que a psicanálise se 
parecia com esse país. Freud estava agonizando e Jones já era o artífice de 
uma Munique interna ao movimento. Nesse congresso, um jovem psiquiatra, 
membro da SPP, apresentou um texto que marcaria sua carreira. Chamava-se 
Jacques Lacan e proferiu uma conferência intitulada O Estádio do Espelho .44 

Foi sua primeira participação histórica no movimento internacional, e a con
fusão que reinava em Marienbad por certo não seria estranha a sua trajetória 
futura. 

Em 1936, Jones conheceu o Dr. M.H. Goring, primo do braço direito 
de Hitler, que fora nomeado presidente da Sociedade Médica Alemã de Psi
coterapia . Sua função era conferir a todas as formas de psicoterapia os 
ideais do nacional-socialismo. Sendo a psicanálise uma "ciência judaica", 
seu vocabulário devia desaparecer. As análises didáticas estavam proibidas, 
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mas algumas conferências eram autorizadas. Goring se  impunha o dever de 
assistir a elas, para se certificar de que nenhum termo freudiano fosse utili
zado. Todos os conceitos da psicanálise tinham sido substituídos por sinôni
mos espantosos e o que se apregoava era uma psicologia "ariana". A princí
pio, Jones considerou Goring "razoável", mas logo percebeu que a "liber
dade" atribuída aos analistas decorria de uma farsa. Em 1937, o chamado 
Boehm, que acreditava "sinceramente" nas boas intenções de Goring e par
ticipara, na Sociedade Alemã, da liquidação do vocabulário da psicanálise 
pelo bem desta, fez uma visita a Freud. Este lhe propôs que expusesse a si
tuação diante de um grande auditório. O homem falou durante três horas e, 
finalmente, Freud interrompeu a exposição com estas palavras encolerizadas: 
"Basta! Os judeus sofreram durante séculos por suas convicções. Agora é 
chegado o momento de nossos colegas cristãos sofrerem pelas deles, por sua 
vez . Não dou nenhuma importância ao fato de que meu nome não seja men
cionado na Alemanha, desde que minha obra seja apresentada lá correta
mente. "45 Dito isso, retirou-se da sala. 

Nessa ocasião, a Associação Norte-Americana aproveitou-se da situa
ção que reinava na Europa para se opor à moção de Eitingon sobre a livre fi
liação dos apátridas. Encarou-a como uma "ingerência estrangeira" em suas 
instituições. E não era para menos! Ela estava procurando liquidai:, através 
de procedimentos "democráticos",  os vínculos da psicanálise com o Velho 
Continente. A batalha sobre a Laienanalyse serviu de pretexto para essa no
va reviravolta. Sob a capa da descentralização e em nome de um "cada ma
caco no seu galho", ela tomou as rédeas da IPA. O congresso de Paris de 
1938 foi a Munique de fones e o Waterloo de Freud. O galês teve de én
frentar um pavoroso documento norte-americano. Este especificava que a 
APA concordava em considerar sua filiação à IPA sob três condições: que a 
corrüssão internacional de ensino patrocinada por esta, e que se mesclava nos 
assuntos internos norte-americanos, fosse dissolvida como uma instituição 
supérflua; que o título de "membro sem vínculos" fosse retirado dos analis
tas que se estavam instalando nos Estados Unidos; que a IP A só se reunisse 
com objetivos científicos e fosse privada de qualquer função administrativa. 
"Uma vez que os norte-americanos", escreveu Jones, "haviam designado um 
comitê especial encarregado de discutir essas questões conosco, e assim ate
nuado a impressão de um ultimato, resolvemos designar um também. Agrada
me poder dizer que esses comitês nunca entraram em funcionamento, pois a 
declaração da Il Guerra Mundial modificou toda a situação. Quando esta 
chegou ao fim, pouco restava do movimento psicanalítico na Europa. "46 

Anos depois, Jones transformou-se num refém. Acreditava "sincera
mente" que a unidade da IPA fora salva pelos norte-americanos, que desde 
entãc, constituíram a maioria dos analistas no mundo. Mesmo assim, contou 
que, ao final dos anos trinta, os analistas europeus instalados nos Estados 
Unidos divulgaram o boato de- que Freud teria mudado radicalmente de opi
nião sobre a anáhse leiga e gostaria, no momento, que o exercício da psica-
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nálise ficasse estritamente limitado aos membros da profissão médica. Quan
do perguntaram a, Freud o que havia de verdadeiro nesse estranho boato, ele 
respondeu: "Não ;posso imaginar de onde provém esse boato estúpido acerca 
de minha mudança de opinião sobre a questão da análise praticada pelos não
médicos. A verdade é que nunca repudiei minhas opiniões e que as sustento 
com força ainda .maior do que antes, frente à evidente tendência dos norte
americanos de transformarem a psicanálise em serva da psiquiatria. 47 

Durante esse período de desmantelamento do freudismo no interior da 
IPA, bem como de emigração dos analistas perseguidos pelos nazistas, de
senrolou-se na União Soviética uma Juta travada pela direção do PCUS con
tra o freudismo, não mais qualificado de ciência "judaica" ou "boche", mas 
de ciência "burg

.
uesa" . O trágico destino de Wilhelm Reich foi a imagem 

desse grande campo de batalha. Depois de desconhecer a reviravolta freu
diana de 1920 e recusar a noção de pulsão de morte, eJe foi expulso do Par
tido Comunista alemão por causa do freudismo e, no mesmo ano, expelido 
da IP A por Jones, que o julgava perigosamente bolchevique. Emigrou para 
os Estados Unidos e entrou progressivamente em delírio. Por ocasião da 
guerra fria, quando triunfava o maccarthismo que deu caça às bruxas ver
melhas, Reich se acreditou perseguido por espiões comunistas e terminou 
sua carreira numa prisão estatal, condenado por charlatanismo.48 

IV. O smtoma mpnótiro 

Enquanto se desenrolavam essas batalhas em escala conti�ntal, o comitê di
retor da IPA viu-se devastado por conflitos internos. Vimos que Anna dis
putava com Melanie o terreno da análise infantil. Por seu turno, Ferenczi e 
Rank propunham "inovações técnicas" destinadas a transformar as condi
ções do tratamento. Os analistas judeus da velha Europa dilaceravam-se ain
da mais à medida que a vitória do Oeste sobre o Leste ia consagrando seu 
declínio histórico. Sendo ainda inédita a correspondência entre Freud e Fe
renczi, pouco se conhecia sobre os detalhes das razões pessoais que haviam 
m�t�vado es�a oposição, mas mesmo assim era possível eFar suas linhas 
teoncas gera.is. 

Depois de modificar a teoria psicanalítica, mostrando que a fonte das 
neuroses residia no trauma ligado ao nascimento, Otto Rank aperfeiçoou sua 
própria técnica terapêutica. Sustentou que era preciso fixar de antemão a du
ração da análise, que deveria.ser curta. Considerou a resistência como uma 
manifestação de independência do paciente e a julgou um fator positivo da 
análise. Colocou mais ênfase na situação imediata do que no passado, apre
goou o afeto em detrimento do saber e a tomada de consciência em detri
mento da ?nálise de experiências isoladas. Segundo ele, a análise deveria ser 
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uma experiência mais baseada na emoção do que num conhecimento teórico. 
Rank atribuiu grande importância à vontade de afirmação do ego do sujeito, 
aos aspectos criativos de seu comportamento e, por fim, fez os fatores so
ciais interferirem na relação terapêutica. "Poderíamos considerar sua teoria", 
sublinhou Ellenberger, "como uma combinação de fatores junguianos, adle
rianos e freudianos. "49 

Quanto a Ferenczi, instaurou sua doutrina da técnica ativa. Fora anali
sado por Freud durante três semanas, à razão de duas sessões por dia. Fora 
também o iniciador de urna IP A que jamais dirigiria: eleito presidente em 

1918, foi obrigado a apresentar sua demissão em vista dos acontecimentos na 
Hungria. Em 1919, a Comuna de Budapeste concedeu-lhe um cargo de pro
fessor, do qual foi demitido pela contra-revolução. Por fim, em 1933, ainda 
deveria presidir a IP A, mas, estando em desacordo com Freud quanto à téc
nica e com os norte-americanos quanto à análise leiga, recusou a direção pa
ra entregá-la a Jones, de quem fora analista e que não parava de rivalizar 
com ele para ocupar junto a Freud o lugar de favorito. 

Além das divergências de Rank e Ferenczi com a teoria e a prática 
freudianas, é preciso compreender suas inovações como uma tentativa de 
"desarrumar" o processo de padronização em andamento. Há uma relação 
entre o fato de Ferenczi nunca ter ocupado o posto de comando na IP A e seu 
questionamento dos rituais da análise: "Porque essa flexibilidade?';, interro
gou-se W. Granoff. "Ele [Ferenczi] tentou responder a essa pergunta. Tendo 
constatado que nem por urna única vez conseguira conduzir uma análise sem 
ser levado (como e por quê, eis a questão) a violar uma das regras técnicas 
ditadas por Freud, foi subitamente abalado por uma revelação. Freud forne
cera essas regras para evitar os erros piores dos iniciantes. Que iniciantes? 
Os de antes da época em que a análise didática se tomou uma condição ab
soluta, de antes que se transformasse num instrumento de formação de segu
rança absoluta. Todo o edifício técnico ferencziano baseia-se na ultima ratio 
[argumentação última] da análise dos analistas"5º 

As duas últimas dissidências judaicas de Freud seguiram-se a conflitos 
antigos, mas não tiveram o mesmo estatuto. Nem Rank, nem sobretudo Fe
renczi, aderiram "teoricamente" aos princípios do hereditarismo, à recusa da 
libido ampliada e à supremacia do ego sobre o id, que constituíram os ele
mentos dominantes da resistência à descoberta freudiana. Nessas dissidên
cias, tratou-se de algo inteiramente diverso. Elas sobrevieram numa época 
err: que o movimento psicanalítico estava pendendo, desde o interior, para 
ideais contrários aos da doutrina freudiana. Mesmo não sendo estritamente 
"freudianos", Ferenczi e Rank denunciaram, com suas inovações, uma si
tuação que tendia a transformar a doutrina freudiana numa máquina unica
mente destinada à reprodução de analistas. 

Ferenczi foi mais audacioso do que Rank. A partir do pós-guerra, sus
tentou que a vida intra-uterina reproduzia II existência dos nrganismos primi
tivos que viviam no oceano. Segundo ele, o homem tinha uma nostalgia do 
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seio materno, como afirmava Rank, mas procurava também regredir ao esta
do fetal das profundezas marinhas. A partir dessa extensão da psicanálise pa
ra a metáfora biológica da "cripta" ou das profundezas, Ferenczi trouxe mo
dificações para a prática analítica. Se a sessão analítica repetia uma seqüên
cia da história individual e se, além disso, a ontogênese recapitulava a filo
gênese, uma reflexão sobre a própria sessão podia levar à seguinte interroga
ção: qual é o estado traumático ancestral simbolicamente repetido pela onto
génese? E qual é o recalcamento que transparece através dessa repetição 
simbólica? 

Ferenczi desenvolveu inovações técnicas que tiveram o mesmo sentido 
das de Rank, mas foram mais elaboradas e atestaram uma experiência prática 
extremamente sólida. Não nos esqueçamos de que ele sozinho valia por "u
ma sociedade de analistas" e foi qualificado por Freud de "terapeuta ge
nial". Em 1919, Ferenczi publicou um artigo em que questionava o abuso da 
associação livre.51 A seu ver, era preciso prestar ao conteúdo das associa
ções a mesma atenção que ao comportamento dos pacientes. Ele insistiu na 
interação entre a transferência do paciente e a técnica do analista, que devia 
"dominar" sua contratransferência. Toda transferência estaria relacionada, 
quer à "mãe indulgente", quer ao "pai severo". Assim, era preciso conside
rar o analisando como uma criança e, conforme o caso, usar de tolerância, 
simpatia ou severidade. Dominando sua contratransferência, o analista evita
ria que seu paciente se reconhecesse nos sentimentos inconscientes do tera
peuta e o obrigaria a analisar os dele próprio. Essa primeira inovação de 
19 19 desembocou, nos anos seguintes, numa nova reformulação. Ferenczi 
desenvolveu sua teoria da técnica ativa: uma vez chegado o analista a um 
domínio suficiente de sua contratransferência e ao controle de seus senti
mentos, ser-lhe-ia possível instaurar uma prática mais rígida da análise, mais 
terapêutica e mais eficaz. Ele poderia ir além do controle de sua contratrans
ferência e intervir voluntariamente na relação para tentar "influenciar" a in
teração entre a transferência do paciente e sua própria contratransferência 
assim modificada. A técnica ativa era o resultado desse duplo movimento 
que partia do dom.Úlio para chegar à influência, que começava por um con
trole dos afetos e desembocava na ajuda, no amor, na simpatia e no apoio. 

Para se identificar o máximo possível com o genitor amoroso que mui
tos pacientes jamais conheceram, Ferenczi levou o ativismo até o ponto de 
lhes pemútir que o abraçassem ou acariciassem. Retribuía essas marcas de 
afeição, caso o julgasse necessário. Essa atitude provocou um escândalo en
tre os defensores da ortodoxia, que falaram em tratamentos "monstruosos" 
ou perversos e se aproveitaram disso para reafirmar sua oposição à análise 
leiga, fonte de todas as devassidões. 

Ao colocarem ênfase no afeto, no trauma arcaico, na independência, no 
encurtamento da análise, na influência, no domfuio, na sugestão, na criativi
dade, na intervenção, etc., Rànk e Ferenczi distanciaram-se dos princípios 
regulamentadores da IP A. Suas inovações tiveram o sentido de uma hwna.ni-
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zaçãn extremista da análise, em detrimento de sua medicalização, e reafinna
ram o valor do ato terapêutico em contraste com a fonno.çãn didática de 
orientação reprodutiva. Essas propostas combinaram mal com o racionalis
mo jonesiano. E é fácil compreendermos por quê! Os dois companheiros ha
viam deparado com a teoria freudiana a partir de sua própria neurose. Assim 
como Freud cuidara de sua neurastenia em contato com as histéricas de 
Charcot e em sua auto-análise, Rapk e Ferenczi tinham sido autênticos 
"doentes nervosos". Foram pacientes antes de se tornarem analistas. Rank 
não fora analisado, e suas inovações técnicas, mais do que as de Ferenczi, 
estavam ligadas a uma tentativa de auto-análise. Quanto a Jones, seguira 
uma trajetória diferente: fizera sua análise supostamente por motivos de 
"formação", de modo que se tomava por um "homem normal" e não hesitou 
em classificar seus colegas de "doentes". Chamou Rank de "psicótico" e 

. Ferenczi de louco "turbulen�o e infantil". Quando, em 1933, Ferenczi supli
cou a Freud que saísse da Austria para escapar ao nazismo, o pobre Jones 
percebeu que o húngaro talvez não fosse tão demente quanto ele supunha e 
extraiu disso a seguinte conclusão: "Deve haver um certo método em sua 
loucura. "52 

Diante da atitude cada vez mais regu]amentadora da IPA, as "exc:entri
cidades" de Ferenczi mostraram que a direção do movimento estava ·cindida 
em duas tendências irreconciliáveis. A primeira consistia numa liquidação le
gal, racionalista, ortodoxa e "quadrada" da doutrina freudiana. A segunda 
lhe respondia com um extremismo inverso, numa tentativa de reatar os laços 
com as origens da análise, com seu heroísmo das noites grandiosas. Daí a 
temática da infância e do ativismo. Opondo-se ao didatismo burocrático, si
lencioso e ritualizado, o método ferencziano restituiu ao analista a autentici
dade de uma inspiração irracional. Em contraste com a despersonalização le
gal, a humanização ativa. 

Em meio a essa derrocada, Freud apoiou até o fim o desditoso húngaro. 
Em vez de falar em monstruosidade ou perversão, adotou o estilo, não des
provido de hwnor, da argumentação científica: "Vejo que todas as nossas di
ferenças", escreveu, "condensam-se num ponto técnico que vale a pena dis
cutir. Você não esconde que abraça seus pacientes e que os deixa abraçá
lo. "53 De fato, Ferenczi não se escondia. Mas Freud temeu o perigo que re
presentariam as trocas eróticas, caso fossem legalizadas: "Não há dúvida al
guma de que isso teria como resultado despertar uma renovação do interesse 
na psicanálise, mas, ao mesmo tempo, os jovens novatos talvez tivessem di
ficuldade em resistir à tentação, e Deus-Pai, Ferenczi, com os olhos fixos na 
situação que ele mesmo teria criado, talvez se dissesse: sem dúvida mais. te
ria valido que eu interrompesse minha nova técnica ... antes do beijo. "54 Fe
renczi permaneceu em suas posições e afirmou que não tinha intenção de 
fundar uma nova escola. No congresso de Wiesbaden, leu urna comunicação 
que não provocou nenhum escândaJo. Jones achou, aliás, que seu conteúdo 
era demasiadamente impreciso para ter uma "influência perniciosa". 
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Foi somente depois da morte de seu discípulo que Freud publicou, em 
1937, um texto sobre técnica intitulado Análise Terminável e Interminável.55 

Criticou ao mesmo tempo ii8 posições de Rank e de Ferenczi. Segundo ele, o 
primeiro procurara:' eliminar a neurose através da resolução do trauma do 
nascimento e da t�ntativa de encurtar a duração da análise: "Esta, em sua 
época", escreveu, :''fora concebida sob a pressão que representava o con
traste entre a misérj.a da Europa do p6s-guerra e a prosperity da América, e 
seu projeto em adaptar o ritmo da terapêutica analítica à pressa da vida nor
te-americana. "56 Quanto a Ferenczi, Freud criticou, num "mestre da análise 
como ele", o perigo que representava a pesquisa de um substituto da hipnose. 
Sublinhou que a prática da psicanálise era o exercício de uma "tarefa impos
sível" e que se podia ter certeza, de antemão, de seu resultado insatisfatório. 
Para Freud, o esforço terapêutico oscilava entre um objetivo de análise do id 
e um objetivo de análise do ego: num caso, desejava-se levar à consciência 
algo do id, e no outro, corrigir o ego. Sem essa visão não haveria "sucesso 
terapêutico", e as resistências, inconscientes, poderiam transfonnar-se, sob o 
impacto da transferência, em resistências contra a cura ou contra a própria 
análise. O analista não era mais "normal" do que seu paciente e, como par
ceiro "ativo", estava mais sujeito do que este aos riscos da análise. Por isso 
é que, periodicamente, quase que a cada cinco anos, ele deveria tomar-se 
"novamente objeto de análise, sem ter que se envergonhar desse passo. Isso 
significaria, portanto, que sua própria análise se transformaria, de tarefa fi
nita, em tarefa infinita, e que isso não aconteceria apenas com a análise tera
pêutica destinada aos doentes. "57 

Esse artigo mostra que, em 1937, Freud se opunha simultaneamente à 
orientação adaptativa da psicanãlise, à noção de profissionalização e ao mé
todo ferencziano, no tocante ao domínio da contratransferência e à idéia de 
apoio ativo . Se a formação do terapeuta decorria de uma tarefa infinita, era 
porque a análise dos analistas nunca terminava, do mesmo modo que a cura 
nunca era conseguida. A noção de análise infinita obedecia ao provérbio: 
"Quar.to mais rápido se ganha, mais depressa se perde." Renovava a idéia 
anibaliana da irredutibilidade da doutrina à institucionalização. Colocava o 
futuro didata numa posição idêntica à do paciente e desfazia qualquer refe
rência possível a um valor de garantia. Assim, no momento em que os notá
veis tomavam as rédeas do poder, no sentido de uma burocratização maior, 
Freud minou o moral dos exércitos; introduzindo a dúvida e a incerteza nas 
fileiras dos soldados. 

Mas há outra coisa: a propósito de Ferenczi, Freud levantou a lebre da 
hipnose sem desenvolver muito sua argumentação. Ora, esse elemento é fun
damental. 

Como vimos, o abandono da hipnose foi um acontecimento teórico de 
enonne importância. E se fez em diversas etapas. O método analítico come
çou a vir à luz quando, em vez de provocar diretamente a supressão do sin
toma, persuadindo o doente de que este não existia, substituiu essa técnica 
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"bárbara" pela simples sugestão. O paciente já não era mergulhado num es
tado sonambúlico, sob a completa dependência do médico, más era "guiado" 
pelo artifício da mão ·colocada sobre a testa. Nessa época, o chamado 
método "catártico" ou de purgação visava à descarga dos afetos patogênicos 
e permitia ao sujeito reviver e ah-reagir aos acontecimentos traumáticos a 
que tais afetos estavam ligados. Finalmente, a sugestão e a catarse foram 
deixadas de lado, em prol da simplt.s associação livre.58 Esse abandono foi 
paralelo a uma transformação radical da perspectiva teórica do tratamento. 
Daí por diante, este passou a se apoiar na consideração da interpretação, da 
resistência, da transferência e, por último, da perlaboração, que consistia em 
superar, através da interpretação, a resistência suscitada pela própria análise. 

No fundo, Freud partiu da idéia de que a transferência não passava de 
um caso particular de deslocamento do afeto de uma representação para ou
tra, e de que não cobria o essencial da situação terapêutica. Progressiva
mente, com a elaboração da noção de contratransferência, que levou à obri
gatoriedade da análise por parte dos analistas, o conceito de transferência 
tornou-se central. O próprio analista é um analisando "em regime de sur
sis" , submetido, tal como seu paciente, ao deslocamento das representações. A 
transferência está ligada às imagos. O analisando, inconscientemente, faz 
com que o terapeuta desempenhe o papel das figuras parentais a.ní.adas ou 
temidas.  Este responde com a interpretação, que deve permitir ao paciente 
dissolver essa relação artificialmente criada pela análise e aceder à compre
ensão da repetição, que é a atuação do processo da pulsão de morte. 

Foram essa descoberta e essa teorização da transferência que fizeram 
da psicanálise o único e primeiro método terapêutico a escapar dos funda
mentos da psicologia. A evidenciação do conceito de transferência foi um 
ato epistemológico e teórico tão importante quanto o da descoberta do in
consciente. Com efeito, na própria base do saber psicológico (quaisquer que 
sejam suas tendências) e das técnicas de cura decorrentes dele reside a idéia 
de uma primazia da consciência sobre o inconsciente. A aceitação desta tem 
por conseqüência a impossibilidade de situar a transferência em sua dimen
são simbólica. Em outras palavras, enquanto a relação transferencial é pen
sada em termos de hipnose, telepatia, sugestão e transmissão do pensamento, 
ela permanece ligada ao princípio de uma terapêutica do condicionamento, 
da influência ou da persuasão, no qual o médico fica numa posição domi
nante em relação ao paciente. Nesse caso, a consciência· detém a primazia, a 
manipulação predomina e a relação dual é primordial, impedindo que a di
mensão da transferência seja interpretada de outro modo que não em termos 
de fusão, simetria, espelho, adequação, semelhança etc. Sem a elucidação de 
um estatuto teórico da relação transferencial, a psicanálise não sai do domí
nio da psicologia. Permanece ligada à idéia de um ego desembaraçado do id 
e a uma visão ortopédica do tratamento, em termos de captação do próximo 
por seu semelhante. 

Teorizar ou descobrir é uma coisa. Fazer com que wna inovação passe 
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para as situações concretas é outra. Toda a história interna do movimento 
psicanalítico pode ser compreendida como uma sucessão de recusas ou afas
tamentos das noções elaboradas por esse mesmo movimento. Se Freud, numa 
análise particular com Kardiner, foi incapaz de reconhecer a transferência, 
embora a houvesse teorizado, diríamos que o conjunto da comunidade analí
tica se define pela resistência que emprega ante o reconhecimento dos prin
cípios teóricos de um saber que deveria selar sua unidade. Vi..--nos como a le
galização da formação neutralizou o efeito subversivo da descoberta freudia
na, reafirmando a posição psicológica de um ego contrário ao da segunda tó
pica. O mesmo se deu com a transferência: quanto mais ela era teorizada na 
doutrina, mais era desconhecida na situação analítica. Daí que o abandono 
inicial da hipnose, que esteve na origem da existência da psicanálise, foi in
cessantemente contestado pela história do movimento, à medida que suas cri
ses foram assumindo um caráter endêmico. Não podemos compreender os 
conflitos suscitados pela técnica ativa, de um lado, e pela legalização: do 
outro, se não os referirmos a uma situação histórica em que se viu reatuali
zado, sob formas novas e mutáveis, o debate inicial sobre o nascimento da 
psicanálise e as condições de sua existência. A vontade de racionalizar a 
formação, tal como a de humanizar o tratamento, definiram a maneira como 
o movimento analítico estava sempre a se colocar a questão não-resolvida da 
relação transferencial. De um lado, tentou-se "purificar" o funcionamento da 
psicanálise no sentido de uma ciência racional, eliminando a transferência, e 
do outro ele foi recolocado em discussão, dentro da ótica da hipnose, da te
lepatia ou da transmissão de pensamento. Em ambos os casos, sua problemá
tica foi contornada em nome de um domínio imaginário: domínio legal, ins
tituído em Hombourg, e dorrúnio dos afetos contratransferenciais, apregoado 
por Ferenczi. Se a racionalização da formação tendeu a desconhecer a trans
ferência, que então retomou nas brigas de escola e favoreceu a constituição 
de igrejinhas e clãs ao redor de pequenos mestres, a humanização do trata
mento trouxe o risco de eliminar qualquer reflexão teórica em benefício de 
uma valorização pragmática da situação analítica: "É por causa do silêncio 
sobre as questões transferenciais'' ,  sublinhou O. Mannoni, "que nunca hou
ve uma sociedade de psicanálise que 'psicanalisasse' as crises que a dividi
ra,rn. "59 

Todas as vezes que o movimento psicanalítico é agitado por uma crise 
grave, a questão da hipnose volta à tona, não como um problema teórico, 
mas como sintoma de uma doença política sempre ativa. A partir do mo
mento em que a ortodoxia encobre a verdade de uma doutrina, em que o 
culto da personalidade impede o trabalho criador, a crença na onipotência de 
um dogma ou de um chefe reaviva a antiga problemática dos magos, das 
multidões seduzidas e dos curandeiros. O sintoma hipnótico que abala regu
larmente o movimento psicanalítico mostra que a teorização da situação 
transferencial não permite esvaziar seus efeitos, antes pelo contrário. Reavi
va a idéia inicial de Freud de que a transferência age como sugestão "apesar 
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Je tudo", e confere ao analista uma autoridade privilegiada, que lhe pennite 
manejar as interpret.ações a seu gosto. 

Esse surgimento de restos sugestivos da relação transferencial sob a 
fonna de sintoma hipnótico assumiu, no movimento, a fonna de urna discus
são escancarada sobre o ocultismo, que opôs Ferenczi a Jones através da 
pessoa de Freud. Esse conflito "marginal" foi uma das modalidades de um 
debate filosófico e teórico em que �e travou o combate entre a tendência ra
cionalista do estilo anglo-saxão e a versão espiritualista que cultivava os an
tigos valores do magnetismo. Para além dos indivíduos, duas concepções 
radicalmente antagônicas da análise se confrontaram simetricamente. 

A história do "sintoma hipnótico" iniciou-se com uma aventura digna 
de um conto de Maupassant. Um dia, em Viena, no ano de 1909, Jung exibiu 
ante o olhar assombrado de Freud seu t.alento de ilusionista: fez chocalharem 
os objetos colocados sobre os móveis do apartamento da · rua Bergga-sse. 
Após a saída do rapaz, Freud tentou imitá-lo, mas, como não tinha tal, nto 
para mágicas, fracassou e sua credulidade se esvaneceu. Também Ferenczi era 
adepto do espiritismo, da levit.ação, da quiromancia, das mesas giratórias e 
das bolas de cristal. Entretanto, diversamente de Jung, que tinha sempre al
guns coelhos na cartola, o húngaro era um personagem crédulo e um mau 
prestidigitador. Já em 1910, tomou-se por um excelente adivinho e· anunciou 
sua intenção de se apresentar em Viena como "astrólogo da corte dos psica
nalistas". Procurou colaborar com Jung, que estava convencido de que o 
ocultismo era uma terra prometida a ser conquist.ada. Freud autorizou os dois 
companheiros a prosseguirem em sua cruzada, mas se recusou a colaborar 
com essa expedição perigosa. 

Após o rompimento com Jung, Ferenczi tornou-se o espfrita favorito do 
mestre. Sabemos que, na pena de Flaubert, Bouvard e Pécuchet haviam ten
tado, em 1881, curar uma vaca doente prendendo-a a urna árvore imantada 
segundo a técnica de Puységur. A experiência foi selada por um fracasso e 
os dois copistas mudaram de método. Anos depois, Ferenczi lançou-se num 
torneio idêntico. Fascinad9 por um cavalo de nome "Hans, o inteligente", 
que se mostrava capaz de desenhar círculos e fazer subtrações e adições, 
afirmou que a telepatia era um dom primitivo nos animais e que dele encon
trávamos vestígios no homem. 

Passada a guerra, Freud, por sua vez, tomou a defesa da telepatia. Com 
Anna e Ferenczi, "fez as mesas girarem". Entregou-se a experiências de 
transmissão de pensamento nas quais desempenhava o papel de médium, ana
lisando suas associações. Jones e Eitingon tentaram refrear seu ardor, argu
mentando com o fato de que a conversão da psicanálise à telepatia aumenta
ria a resistência do mundo anglo-saxão a sua doutrina e a apresentaria sob o 
aspecto de charlatanismo. Jones sugeriu que todas as pesquisas sobre o 
ocultismo fossem feit.as fora do movimento, para não retardar a assimilação 
da psicanálise como realidade científica. No congresso de Hombourg, Freud 
cedeu e impediu Ferenczi de apresentar uma comunicação sobre suas expe-
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riências telepáticas: "O único elemento novo de sua conferência", escre
veu-lhe, "seriam o elemento e a influência pessoais que dela se desprende
riam. Agindo assim, você estaria lançando uma bomba na mansão psicanalí
tica, que por certo explodiria. Todos estamos de acordo em não querer ativar 
essa perturbação, mesmo que ela talvez seja inevitável. "6º 

No ano seguia.te, Freud deu meia-volta e procedeu a uma revisão da 
Interpretação dos S6nlws, acrescentando-lhe um capítulo sobre a significa
ção ocultista dos sorihos, no qual indicava sua aceitação da telepatia. Jones, 
furioso, lembrou-lhe- que ele estava correndo o risco de alimentar as crônicas 
dos adversários da psicanálise. Fazendo desta um ramo do ocultismo, ele de 
fato conformaria a assimilação da noção de pulsão de vida à do "élan vit.al" 
bergsoniano. Para o galês, os caprichos de Freud punham em perigo a políti
ca praticada pela IPA: "O senhor poderia ser bolchevista", escreveu-lhe, 
"mas não favoreceria a aceitação da psicanálise anunciando isso. "61 Em res
posta a essa explosão, Freud retrucou estreptosamente: "É realmente difícil 
não ferir as susceptibilidades inglesas. Nenhuma perspectiva de apaziguar a 
opinião pública na Inglaterra se abre diante de mim, mas eu gostaria pelo 
menos de explicar a você minha aparente inconseqüência no que se refere 
à telepatia. [ ... ] Quando alegarem em sua presença que mergulhei em peca
do, responda calmamente que minha conversão à telepatia é assunto pessoal 
meu, tal como o fato de que sou judeu, de que fumo com paixão e muitas 
outras coisas, e que o tema da telepatia é essencialmente alheio à psicanáli
se. ' '62 

Esses conflitos mostram que as inconseqüências de Freud eram menos 
um sintoma de rejeição ou aceitação da telepatia em si mesma do que um si
nal de sua resistência impotente à linha jonesiana, que tendia a dominar a di
reção da IP A. Freud brandiu contra os partidários da análise médica o es
pantalho do ocultismo, que comparou a seu judaísmo, ao mesmo tempo que 
defendeu com o mais extremo rigor científico o ponto de vista da análise lei
ga. De um lado, divertia-se no chicote-queimado e, tal corno Victor Hugo, 
exilado em Guemesey, brincava de espírita; do outro, elaborou uma doutrina 
que ia em sentido inverso ao do fenômeno telepático. 

A crise ocultista que atravessou o movimento psicanalítico foi a repeti
ção, sob a form.a de caricatura, dos combates outrora travados pelos magne
tizadores contra o saber médico, mas foi também a versão atualizada de uma 
luta desesperada pela defesa da análise leiga. A incoerência das posições de 
Freud encarnou-se em seu vai-não-vai concernente à publicação de seus pró
prios textos sobre o assunto. Em 1921, redigiu um artigo intitulado Psica.ná
lise e Telepatia. Leu-o para a comissão e sugeriu apresentá-lo no congresso 
de Berlim de 1922. Eitingon e Jones dissuadiram-no disso. No mesmo ano, 
ele publicou então Sonlws e Telepatia, versão corrigida de seu artigo, onde 
demonstrou maior prudência. Finalmente, em 1932, fez uma conferência so
bre O Sonho e o Ocultismo, na qual retomou o materiaJ do texto inicial de 
1921 .  Esta só �ria publicada após sua morte, em 1941. 63 
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As discussões sobre a telepatia, a transmissão do pensamento e o ocul
tismo tiveram, portanto, o sentido de uma atualização do sintoma hipnótico 
pelo qual o movimento reviveu, de maneira traumática, a epopéia original de 
seu nascimento. Entre Jones e Ferenczi, entre o analisando e seu ex-analista, 
rompera-se a "comunicação". Uma ocorrência aborrecida impossibilitara a 
"transmissão" da psicanálise. Estava· cortado o telégrafo e o telefone não 
respondia. Em Viena, Freud procurou obscuramente restaurar os fios des
truídos pela tempestade. Não conseguiu religar Londres e Budapeste, hesi
tando entre o antigo esplendor do sonho húngaro e a modernidade atraente 
do realismo gafês. 

V. Moisés exilado 

Enquanto o nazismo desabava sobre a Europa, Freud, exilado em Londres, 
publicou sua última obra, Moisés e o Mo,wteísmo.64 Desde 1934, estava ob
cecado pela figura ambígua do maior profeta da religião judaica. Em face 
das novas perseguições, perguntou-se como o judeu se transformara no que 
era e porque havia atraído para si um ódio eterno. Encontrou prontamente 
uma fórmula-e redigiu um projeto que guardou em segredo. Procurando de
monstrar que Moisés era egípcio, faltaram-lhe fontes históricas de valor e, 
além disso, ele não queria chocar-se com o catolicismo austríaco, que vinha 
protegendo os judeus do nazismo. No entanto, o profeta ocupava todos os 
seus pensamentos: Moisés criara o judeu, e Freud queria escrever sobre ele 
um "romance histórico". 

O livro, editado em Londres em 1939, apresentou-se, na realidade, co
mo uma contribuição mítica ou metafórica à história do movimento psicana
lítico. Tratava-se de designar o lugar impossível do chefe: Moisés descentra
do era um grande homem deslocado de sua história, exilado, vindo de outro 
lugar. Aquele a quem se tomava por pai fundador não era aquele em quem se 
acreditava. O judeu supremo e celebrado por um povo inteiro era um "falso" 
judeu, pois era egípcio. Era outro, tal como o eu é outro. Era um exilado 
dentro, um estrangeiro, vindo do campo inimigo, desviado em sua identida
de. Moisés em busca da Terra Prometida foi a última etapa da história do he
rói que superara a religião de seu pai. Mas foi também o primeiro texto, na 
história do pensamento ocidental, a teorizar a gênese inconsciente do fenô-
meno anti-semita. 

Apoiando-se nos trabalhos de Rank, Freud resumiu a lenda típica que 
preside a construção do mito do herói nos impérios, nos povos, nas nações, 
nas religiões, na literatura e nas artes. O herói é sempre filho de um rei e seu 
nascimento é precedido por graves dificuldades. Durante a gravidez da mãe, 
uma predição feita por uma fada, uma bruxa ou uma mendiga anuncia que a 
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vinda da criança causará a infelicidade do reino e ameaçará o soberano que é 
seu pai. Em conseqüência disso, este manda matar o recém-nascido ou ex
pô-lo a um perigo grave. Assim, ele é colocado num cesto e abandonado 
numa corrente d'água, mas é salvo por animais ou por pastores e amamenta
do pefa fêmea de um animal ou por uma mulher humilde. Uma vez crescida, 
a criança reencontra seus pais nobres, faz-se reconhecer, vinga-se do pai e 
atinge a glória, ocupando o trono dele. Segundo Freud, o herói, o grande 
homem ou o chefe é sempre um personagem construído com base neste mo
delo: é aquele que se opõe corajosamente ao pai e acaba por vencê-lo ou 
matá-lo. Na lenda típica, a família originária da criança é nobre e rica, e a 
que o recolhe, ao contrário, é modesta ou decaída. No entanto, esse modelo 
conhece variações: no caso de Édipo, a criança é abandonada por uma famí
lia real e adotada por um casal da mesma linhagem; no de Moisés, a farrn1ia 
consangüínea é humilde (são os hebreus) e a fann1ia de adoção, egípcia, é 
nobre. O ponto de vista psicanalítico fornece uma explicação do mito, ip
vertendo sua significação a partir da escuta do romance familiar dos neuróti
cos e promovendo a intervenção do nível da realidade material: a "verdadei
ra" fann1ia do herói não é a que a lenda conta, mas ao contrário, aquela em 
que o menino cresce e recebe alimento e educação. A outra é inventada a 
posteriori para fazer dele um grande homem: portanto, é fictícia e imaginá
ria. 

Em outras palavras, as lendas sempre contam histórias verdadeiras, uti
lizando os artifícios do deslocamento, invertendo as significações e fazendo 
o sentido deslizar de um lugar para outro. O ponto forte de Freud, desde A 
Interpretação dos Sonhos até Moisés e o Monoteísmo consistiu em demons
trar que a veracidade de uma história é enunciada através de uma ficção ou 
um romance. Ora, o romance do povo judeu foi a maneira pela qual esse po
vo se tomou pelo eleito de Deus. Analisar a gênese da lenda de Moisés foi, 
para Freud, despojar um povo de sua pretensão de se tomar por povo eleito. 
Isso equivaleu a introduzir o princípio da castração na história singular da
quilo que comumente se chama o espúito judeu. Freud situou-se, portanto, 
num terreno que exduía qualquer visão de uma psicologia "diferencial" en
tre os povos e as raças. De fato, mostrou que o anti-semitismo é alimentado 
por uma crença generalizada na suposta superioridade do povo judeu, e que 
foi Moisés, ou seja, um egípcio, que ensinou essa crença aos judeus, graças 
à prática da circuncisão. Esta tinha por objetivo enobrecer os judeus e le
vá-los a desprezarem os demais, os não-circuncidados. O que há de inovador 
aqui é que F,reud pensou o anti-semitismo a partir do próprio judaísmo, e não 
mais apenas como um fenômeno exterior a este. Foram as raízes inconscien
tes do judaísmo que ele tentou trazer à luz. 

Para selar a unidade de seu povo, Moisés desmaterializara a noção de 
Deus, "inventando" uma religião fundamentada no estudo dos textos sagra
dos. Num movimento contrário, Freud renovou esse gesto "pelo avesso" e 
"materializou" a religião judaica, reconduzindo-a a fatos históricos reais ou 
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lendários. Piu:a isso, apoiou-se, contrariando a religião, na "ciência" da his
tória: primeiro em Her6doto, historiador "materialista ' por excelência, e de
pois · nos historiadores mais recentes. A religião judaica, dentro dessa pers
pectiva, obedece ao princípio da · lenda do herói: o assassinato original de 
Moisés por seu povo repetiu-se na morte de Deus pelo Cristo. Se o judaísmo 
fora a religião do pai, o cristianismo transformou-se na do filho: ' 'O antigo 
Deus, o Deus-Pai, passou para segundo plano", escreveu Freud, "e seu filho 
Cristo tomou-lhe o lugar, como o quereria fazer, numa época conturbada, 
cada um dos filhos revoltados. Paulo, o continuador do judaísmo, foi tam
bém seu destruidor. Se obteve êxito, foi certamente porque, em primeiro lu
gar, graças à idéia de redenção, conseguiu conjurar o espectro da culpa hu
mana, e depois porque abandonou a idéia de que o povo judeu era 'o povo 
eleito' e renunciou ao sinal externo visível dessa eleição: a circuncisão. A 
nova religião pôde assim universalizar-se e dirigir-se a todos os homens."65 

O povo judeu se obstina em negar o assassinato do pai, e os cristãos não se 
cansam de acusá-los de deicidas: "Pensando bem", escreveu Freud, "essa 
acusação tem fundamento, quando a interpretamos relacionando-a com a 
história das religiões; eis seu sentido exato: 'Vocês se recusam a confessar 
que assassinaram Deus (o protótipo de Deus, o pai primitivo e suas reencar
nações posteriores).' Seria conveniente, no entanto, acrescentar isso.: 'É ver
dade que fizemos a mesma coisa, mas nós a confessamos e desde então nos 
redimimos.' Nem todas as acusações que o anti-semitismo não cansa de le
vantar contra os descendentes dos judeus são igualmente bem fundadas.''66 

Desse modo, Freud retirou o véu que cobria o caráter místico do pró
prio judaísmo, desse judaísmo fanático que presidiu a criação do comitê e 
deu às lutas do movimento o caráter de uma Guerra Santa. O Moisés foi a 
conclusão lógica da postura de Freud frente a seu próprio judaísmo. De fato, 
se não existia povo eleito, a psicanálise podia tornar-se universal, já que seu 
objeto, o inconsciente, era universal. Renunciar à circuncisão, ou seja, ao 
vestígio material de uma diferença, era aceder a um simbolismo da castração 
segundo o qual já não existia superioridade de uma raça em relação a outra, 
estando todos os homens sujeitos à mesma lei. Em outras palavras, para ar
rancar a psicanálise da ancoragem de uma psicologia fundamentada no here
ditarismo e no inigualitarismo, foi preciso desvinculá-la de qualquer pertença 
ao misticismo do povo eleito. E foi possível consumar essa tarefa de univer
salização inscrevendo a psicanálise no campo das ciências. 

Mesmo nas ocasiões em que Freud foi vencido por seu próprio fanatis
mo, no conflito com Jung, ele não renunciou a afirmar o caráter universal e 
"apátrida" de sua descoberta. Antes disso, quando quis desjudaizar a psica
nálise, foi para evitar que ela fosse assimilada a um ramo da religião, e não 
para negar as condições históricas de seu nascimento. Em outras palavras, 
ele "desjudaizou" da mesma maneira que recusou a medicalização ou a capa 
pedagógica. Ao desjudaizar Moisés, portanto, Freud prolongou o combate 
que sempre travara dentro e fora de sua doutrina: tratava-se de inscrever a 
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psicanálise num ideal universalista e científico que escapasse aos pressu
postos do "genius 'loci". Pois bem, a descoberta freudiana deu-se numa épo
ca em que todas as ciências, e notadamente a psicologia e a medicina mental, 
estavam presas à idéia de que existia uma adequação entre o espúito científi
co, o talento artístico, a degenerescência e o território nacional. Assim, se as 
ciências do comportamento podiam mudar de conceitos ou mudar de país, 
era por não terem uma autonomia real. Tendiam a propor uma nosologia que 
reproduzia, sob a forma de tecnologia, uma classificação política e ideológi
ca inspirada pela moral social. Tinham, portanto, um estatuto preciso: o de 
definir os códigos da normalidade e da patologia pelos quais uma sociedade 
concebia para si mesma seus próprios limites, exorcizando supostos perigos 
vindos do exterior. 'A exterioridade pode revestir-se de um caráter geográfi
co, easo em que se estigmatiza o estrangeiro, o bárbaro, o outro, fora das 
fronteiras; mas pode também assumir as cores do vampiro interno, em cujo 
caso se persegue o louco, o alcoólatra, o judeu, o degenerado sexual, o outro 
dentro de si mesmo e do corpo social. 

É fácil compreender por que a recusa da norma, a desjudaização e a 
a:fumação de um "apoliticismo" tiveram um caráter tão pregoante na elabo
tação freudiana. Tratou-se, através da ciência e correndo o risco do cientifi
cismo, de afinnar a autonomia da psicanálise em face dos demônios que a 
cercavam: demônio religioso, demônio psiquiátrico, demônio psicológico, 
demônio da hipnose, ou ainda o demônio suscitado pela própria psicanálise. 

Ao contrário de Freud, Jung permaneceu preso à crença de que cada 
psicologia é a expressão de uma "raça" ou de uma "mentalidade" particula
res. A recusa da etiologia sexual o levou, pelo caminho do arquétipo, a um 
misticismo ainda mais vasto e caracterológico na medida em que era, no fun
do, antiuniversalista. No momento em que o nazismo triunfou é que ele iria 
pagar o preço dessa crença, numa aventura dramática em que se viu subju
gado às raízes inconscientes de sua própria doutrina. 

Em janeiro de 1933, a Sociedade Alemã de Psicoterapia foi reorgani
zada segundo uma nonnatização imposta pelo nacional-socialismo. Seu pre
sidente, Ernst Kretschmer, foi obrigado a se demitir. Constituiu-se uma so
ciedade internacional da qual Jung foi nomeado presidente. Esta era uma 
Dach-Organisarion (uma organização de cobertura), integrando as socieda
des nacionais (dentre elas a alemã) e membros individuais. No primeiro mo
mento, tratou-se de um subterfúgio que devia permitir aos terapeutas judeus 
expulsos da sociedade alemã serem protegidos por uma associação. O pri
meiro número "nazificado" da Zentralblatt für Psychotherapie foi publicado 
em dezembro de 1933, com um artigo de Jung que sublinhava: "As diferen
ças de fato entre as patologias judaica e alemã, há muito conhecidas pelas 
pessoas inteligentes, não mais serão ignoradas, o que é um benefício para a 
ciência. "67 No mesmo número, o professor Goring recomendou aos membros 
da nova associação a leitura de Mein Kampf. 

Em janeiro de 1934, Jung publicou um novo texto onde escreveu, no-
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tadamente: "O inconsciente ariano tem um potencial mais elevado que o do 
judeu; são essas as vantagens e desvantagens de um estado de juventude 
ainda próximo da barbárie. A meu ver, foi um grave erro, por parte das psi
cologias médicas anteriores, aplicar categorias judaicas, que aliás não con
vêm indistintamente a todos os judeus, aos cristãos, aos alemães ou aos esla
vos. Ao agir assim, a psicologia médica qualificou o mais precioso segredo 
dos povos germânicos - a profundeza profética de sua alma criadora - de 
complicação banal da infância, e minhas advertências foram sempre tachadas 
de anti-semitismo. Freud está na origem dessas suspeitas. Ele não conhecia a 
alma alemã, como tampouco o conheciam seus discípulos alemães ... Será que 
o advento do nacional-socialismo, que o mundo inteiro observa com fascí
nio, ensinou-lhes alguma coisa?"68 

Em fevereiro de 1934, saiu na Neue Zürcher Zeitung um artigo do psi
quiatra suíço Gustav Bally, que se surpreendia com o fato de que Jung pu
desse presidir uma associação que tinha por função eliminar os judeus.e to
dos aqueles que não aderiam aos ideais do nacional-socialismo. Jung repli
cou através de dois artigos. Em março de 1934, escreveu: "Vi-me colocado 
diante de um conflito moral ... Deveria eu, prudente e neutro, retirar-me em 
segurança para este lado da fronteira, e viver com toda a inocência sem me 
envolver, ou deveria - como estava perfeitamente consciente - correr o risco 
de ser atacado, arriscar a inevitável incompreensão da qual não escapa quem, 
por - razões de ordem superior, entrou em relação com o poder político na 
Alemanha de hoje? Deveria eu sacrificar a ciência, minha lealdade para com 
meus colegas, a amizade que me liga a tantos médicqs alemães, essa comu
nidade viva que é constituída pela língua e pela cultura intelectual alemãs, 
deveria eu sacrificar tudo isso a meu conforto egoísta, a uma visão política 
diferente? Por isso não tive outras possibilidades senão emprestar a mim 
mesmo, emprestar meu nome e minha posição independente, em benefício de 
meus amigos."69 No final do segundo artigo, Jung sublinhou: "Admito de 
bom grado que é uma infeliz coincidência e uma fonte de confusão que meu 
programa científico tenha sido ligado, sem que eu pudesse fazer nada a res
peito, contra minha vontade expressa, a um manifesto político. "7º 

Ellenberger observou que Bally não respondeu e que, em 1942, publi
cou um artigo elogioso sobre a psicologia analítica de Jung. Persiste o fato, 
entretanto, de que o nome de C.G. Jung aparece como o único diretor da 
Zentralblatt até o fim do ano de 1935. Na edição de janeiro de 1936, Goring 
estava a seu lado como co-diretor. 

A partir desse dossiê, aparentemente desanimador, as acusações de Wl

ti-semitismo desabaram sobre Jung e, iJO término da II Guerra Mundial, ele 
enfrentou a campanha dos que o denunciaram como "colaboracionista" e 
"pró-nazista". Os ataques mais pavorosos vieram dos norte-americanos e, 
sobretudo, de um certo Parelhoff. Em diversas ocasiões, Jung rechaçou as 
calúnias de que foi vítima e procurou explicar que a associação de que era 
presidente tinha por objetivo proteger os médicos judeus do nazismo. Se-
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gundo ele, se os alemães tivessem invadido a Suíça, ele teria sido fuzilado. 
Examinando de perto, a aventura que se deu com Jung foi a conse

qüência lógica e inelutável de sua doutrina psicológica. Jung não foi um 
"pró-nazista", um "massacrador" de judeus ou um colaboracionista como o 
foram, na França, Rebatet, Céline ou Brasillach. Ele foi "sincero" ao afir
mar que fora ••enrolado" pelos nazistas e que procurara realmente proteger 
os terapeutas judeus. Mas por que, então, um psiquiatra tão eminente quanto 
Carl Gustav Jung teria sido enrolado pelos nazistas? Essa é a verdadeira 
questão, e comporta uma resposta que exclui qualquer acerto de contas. É 
evidente que a doutrina junguiana estava teoricamente ligada à que o nazis
mo apregoava em matéria de psicologia dos povos, das raças e das massas, z. 
qual, aliás, inspirara-se igualmente nas teses de Le Bon. Há uma diferença, 
porém: o dogma nazista foi a versão exacerbada, morticida e selvagem das 
hipóteses junguianas, que por sua vez exprimiam um ideal amplamente di
fundido nas ciências daquela época e que encontramos notadamente em 
Groddeck. 

Tal como seus mestres, Bleuler e Flournoy, Jung estava convencido da 
existência de uma psicologia diferencial conforme os povos e as raças. Essa 
crença levou-o a recu�ar a idéia de uma possível universalidade da ciência e 
a confundir a elaboração teórica com un1 sabei' dogmático. Da mesma forma, 
ele perce�u a psicanálise como uma "ciência judaica" feita para descrever 
"mentalidades judaicas", ou um suposto "inconsciente judeu". A atitude 
antiteórica de Jung levou-o a confundir diferença com desigualdade e a fazer 
com que a ciência passasse à categoria da mística: tal homem, tal alma, t.al 
método etc. 

Não foi por ser voluntariamente anti-semita que Jung diferenciou o ju
deu, o ariano, o alemão ou o inglês, mas foi por ter baseado suas hipóteses 
doutrinárias na pretensa existência de uma tipologia psicológica que seu dis
curso foi portador de racismo e judeofobia. O anti-semitismo recalcado de 
Jung manifestou-se em sua adesão a posições inigualitaristas que o conduzi
ram, como não-judeu, e numa detenninada conjuntura histórica, a se tornar, 
à sua revelia, instrumento da polftica nazista. 

Jung afirmou que não existia método psicoterápico universal e que o 
zen ou o ioga, que eram eficazes na Índia ou no Japão, não o eram na Euro
pa. Da mesma forma, sustentou que cada povo possuía uma mentalidade di
ferente da de seus vizinhos, e que; nessas condições, era preciso, pelo bem 
da ciência, construir uma psicologia adaptada à alma coletiva de cada povo. 
Dentro dessa perspectiva, o antiuniversalismo junguiano não é um antietno
centrismo (como o de Malinowski, por exemplo). Ele não privilegiou as no
ções modernas de "terra" ou de "diferença cultural"; sustentou, ao contrá
rio, a autonomia impossível de uma ciência frente a seu objeto. O antiuniver
salismo junguiano funcionou como se uma elaboração teórica não passasse 
de uma ficção, uma construção imaginária, uma visão do espírito, uma místi-

ca, uma religião, ou ainda a expressão de uma mentalidade individual ou 



coletiva. 

a psicanál ise dos notáveis 1 77 

Ainda que Jung. discípulo de Aoumoy e Bleuier, tenha sabido com
preender, na Burgholzli, que a língua fundamental da psicose tinha o ar de 
um dialeto secreto, desconhecido pela linguagem do saber dominante, e 
mesmo que sua atitude antifreudiana talvez tenha sido comandada por uma 
certa recusa a universalizar urna doutrina julgada dogmática e pouco adapta
da às vicissitudes do campo concreto, persiste o fato de que seu rompimento 
com a psicanálise o arrastou para uma psicologia das profundezas, portadora 
de inigualitarisrno, que reinterpretou o antiuniversalismo no sentido de um 
retomo à hipnose. O inconsciente de Jung tem a mesma natureza do incons
ciente à francesa: 71 é o de Le Bon ou o de Léon Daudet, mas também o de 
Janet. É o inconsciente obscuro das multidões mudas. É o automatismo psi
cológico. É à alma dos povos. É a "coisa" coletiva, oculta e demoníaca pela 
qual o homem continua a ser sempre um sonâmbulo. Isso explica porque 
Jung se deixou cair na armadilha da doutrina nazista. Esta confirmava suas 
próprias hipóteses sobre o inconsciente, a hipnose e a onipotência dos che
fes. Atualizava aquilo que constituía a própria essência de seu antifreudismo: 
aceitação da hereditariedade, inigualitarismo, 6dio do sexo e, 'por flPl, a ob
sessão com o judaísmo como representação de uma diiadura imaginária do 
pensamento sobre a alma, da teoria sobre o indivíduo. 

Ao publicar o Moisés, Freud seguiu uma trajetória inversa à de seu an
tigo discípulo. Conseguiu desligar-se da aventura junguiana, mas também 
dos restos místicos de seu próprio judaísmo, dos restos que o tinham arrasta
do a designar Jung como um "inimigo hereditário" ou um "arianismo abomi
nável". Ao abandonar a noção de povo eleito, ele desatou qualquer laço 
possível de pertença da psicanálise a uma psicologia dos povos, das raças ou 
das multidões, e ao mesmo tempo designou o lugar sempre lendário e impos
sível do herói ou do grande homem. Essa obra solitária foi avançada para 
seu tempo, escrita numa época em que o discurso anti-semita era claramente 
enunciado, e redigida num momento em que a psicanálise pendia para o ideal 
da psicologia. Depois de Auschwitz, as coisas se modificariam. O anti-semi
tismo encontraria wn vocabulário mais cuidado, mais favorável ao desprezo 
ou ao jogo de palàvras; tomar-se-ia "inconfessável", ao passo que a psica
nálise tentaria reencontrar seus conceitos perdidos. O Moisés foi o livro 
anunciador dessa nova era, e por isso é que em sua época, bem como ainda 
muito depois, permaneceu amplamente desconhecido. 

Quanto ao anti-semitismo moderno, cujas raízes inconscientes Freud 
decompôs tão magistralmente, veremos, recuando cinqüenta anos, que ele 
teve por corolário o ódio ao sexo, e que este se concretizou, quando do ad
vento da psicologia, numa rejeição da etiologia sexual, rebatizada de panse
xualismo, sob a bandeira dos ideais da hereditariedade-degenerescência. 
Desse modo, não foi por acaso que a teoria generalizada dos estigmas, que 
invadiu as ciências humanas do final do século XIX, ligou-se no território 
francês à explosão do caso Dreyfus. 



TERCEIRA PARTE 

TERRITÓRIOS FRANCESES 

"Matéria eminentemente francesa, e 
quem quereria deixar que se perdes
se? Tudo o que é nacional é nosso. 
Por isso esse p ovo de limpCifÍOres de 
fossas se gaba de ter a melhor pintura 
do mundo, o melhor sebo, a melhor 
cozinha, as melhores putas, a melhor 
finura. [ . .  .] Tendo entrado com o pé 
esquerdo num pouco da espirituosi
dade gaulesa, possui uma história 
sem sombra, das mais galhardas, e é 
em vão que se procuraria o vestígio 
de wn erro, a lembrança de uma in
fâmia .  Elegância e galanteria em na
da excluem o dito espirituoso. Rimos, 
p ortanto, e desde a infância o cida
dãozinho gargalha quando a palavra 
cocó ressoa patrioticamente em seu 
ouvido." 

Louis Aragon 



I 

O Inconsciente "à Francesa" 
(de Le Bon.ao Caso Dreyfus) 

I. O tmiverso dos traços 

Em um ensaio intitulado Crisi delta Ragione, 1 o historiador italiano Cario 
Ginzburg assinalou, em 1979, que por volta do final do século XIX o campo 
das ciências humanas assistiu à emergência de  um modelo epistemológico ao 
qual, até o momento, não se prestou atenção suficiente. A análise -deste, que 
ele chamou de paradigma, pode ajudar a sair dos impasses encontrados pe
los epistemólogos e pelos filósofos no momento em que eles opõem o racio
nalismo ao irracionalismo. 

Foi em tomo da problemática do traçq, do índice, do signo ou da pista 
que se articularam, por volta de 1890, as descobertas fundamentais do pen
samento modemo em matéria das chamadas ciências humanas. No tocante 
a isso, a oposição entre a razão e a desrazão, a norma e a patologia, o verda
deiro e o falso marcou-se na alternância filosófica que pretendia discernir o 
racional do irracional. 

A psicanálise, inventada por Freud em 1896, emergiu de um solo de 
saber e se inscreveu no contexto de uma concepção do inconsciente já pre
sentes no campo de investigação de sua época. Embora o estudioso vienense 
se valesse de uma "metáfora" epistemológica extraída da dupla revolução 
copernicana e galileana, não fundou uma ciência exata, mas conjetural. Seu 
objeto não foi nem a psiquê individual nem a massa coletiva, seu método não 
decorreu de uma classificação hierarquizada dos índices ou de uma tipologia 
das distinções raciais, e sua doutrina não se aparentou com uma visão gali
leana da ciência. Embora procurasse elaborar um modelo específico, a psica
nálise não sacrificou o elemento individual (o sintoma, por exemplo) à gene
ralização abstrata-. Postulou uma universalidade, sem no entanto ceder ao 
princípio de uma formalização de  inspiração físico-matemática. Foi real
mente a Copérnico, e não a Galileu, que Freud fez referência para elaborar 
uma teoria do inconsciente que rompia com todas as teorias propostas em sua 
época. Já vimos que o avanço da "revolução freudiana" foi paralelo ao 
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abandono progressiyÓ de noções como as de hereditariedade, degenerescên
cia, organicismo, ra,ça ou instinto, para marcar a emergência de um novo 
campo onde se enunciaram os conceitos de pulsão, recalcamento, transferên
cia e tópica. Eles surgiram ao lado dos antigos indicadores do arcaísmo bio
lógico, sem apagá-fos, mas fazendo com que funcionassem como detritos 
metaforizados. A uniyersalidade professada por Freud não teve o sentido de 
wna racionalidade universalizante. Sua teoria do inconsciente não repousou 
no pressuposto de que a individualidade humana seria cognoscível até as 
fronteiras de uma animalidade imaginária. Diferenciou-se das outras doutri
nas de sua época pela integração da própria anomalia no cerne de uma com
preensão não-normativa da individualidade. Esta se universalizou, escapando 
aos critérios da psicologia. 

Historicamente, o freudismo é a única doutrina coerente a ter corrido o 
risco de tal salto no desconhecido. Do lado dos artistas, dos poetas e daquilo 
que se convencionou chamar delúio, fantasia ou imaginário, uma abertura 
idêntica se deu a partir do fim do século XIX. No momento em que Freud 
interpelou o sintoma histérico, a arte e a literatura se interrogavam sobre 
suas formas ou suas fronteiras: em suma, sobre as condições próprias de uma 
escrita. 

Em numerosos casos criminais da época, a questão da hipnose perma
neceu intimamente ligada à herança da anatomopatologia. Além disso, a 
Comuna causava medo, assim como a histeria. A sociedade era assemelhada 
a um corpo orgânico abalado por estigmas. Abriam-se cadáveres para identi
ficar os criminosos, pesavam-se cérebros e tentava-se descobrir os falsários. 

Na França, o caso da "mala de Gouffé", transcorrido em 1889 e 1890, 
testemunhou a importância dessa configuração. Na estação de Lyon, encon
traram fechado numa mala o corpo despedaçado de um homem sem rosto. A 
pedido do chefe de polícia, Goron, uma autópsia foi efetuada pelo Dr. La
cassagne, verdadeiro Lombroso francês. Este conseguiu identificar o corpo 
de um homem chamado Gouffé. Graças ao exame dos cabelos e dos dentes, 
percebeu que se tratava de um homem de aproximadamente cinqüenta anos. 
Pesando os ossos das duas pernas da vítima, notou uma diferença sensível, 
devida a um derrame sinovial de origem tuberculosa. Deduziu daí que Gouf
fé devia coxear. Enviou seus resultados ao policial, que então conduziu sua 
investigação e encontrou o sapateiro do morto. O artesão ficou muito aborre
cido, pois jurara a seu cliente nunca revelar o segredo de sua claudicação. 
Conseguira confeccionar para ele um salto grosso que escondia completa
mente sua enfennidade. Após a identificação da vítima, a do assassino: Go
ron teve a idéia de mandar reconstruir nos mínimos detalhes uma cópia exata 
da mala encontrada na estação de Lyon. Deixou-a exposta no Palácio 
da Justiça, e um visitante reconheceu imediatamente que o objeto era de fa
bricação inglesa. Nosso detetive tomou então um navio para Londres e des
cobriu o vendedor de malas. O assassino foi seguido em todas as suas pega
das. Tratava-se de um certo Eyraud, proxeneta devasso cuja cúmplice era 
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uma prostituta célebre por sua beleza: a beb Gabrielle. Goron mandou colo
car nos jornais anúncios e fotografias do criminoso. Este foi preso em Hava
na, Cuba, levado de volta ao Havre, julgado pelo tribunal e guilhotinado. 

Henri Robert salvou a cabeça de Gabrielle Bompart, alegando sua ino
cência. Afumou, de fato, que o proxeneta hipnotizara sua cúmplice para as
segurar seus préstimos. O caso teve repercussão. Depois do horror desperta
do pelo espetáculo do corpo destroçado na mala, foi a história do crime sob 
hipnose que provocou a exaltação do público parisiense. A Escola de Nancy 
cruzou armas com a da Salpêtriere. Liégeois, discípulo de Bemheim, sus
tentou a possibilidade dos homicídios por sugestão. Foi contestado por três 
especialistas, que invocaram a autoridade de Charcot para negar a existência 
de tais atos. Vários anos depois do acontecimento, Bemheim continuava a 
afirmar que Gabrielle Bompart agira sob efeito da hipnose. Mas acrescenta
va, e sem rir, que ela sofria de uma falta inata de senso moral. A tese do 
crime sob hipnose desacreditou a Escola de Nancy, que já causara prej�ízos 
à Escola de Salpêtriere. Era o fim de uma época e do "teatro" da histeria.2 

Conta a lenda que Freud, de passagem por Nancy, comentou o caso do 
corpo despedaçado e que, durante o grande congresso sobre o hipnotismo 
que teve lugar em setembro de 1889, os estudiosos vindos de todos os cantos 
da Europa ficaram tão impressionados com a Torre Eiffel quanto com a his-
tória da "mala de Gouffé".3 

* 

* * 

No fim do mês de setembro de 1894, os serviços de informação franceses, 
então chamados de Seção de Estatística, interceptaram um documento que se 
tomaria célebre sob o nome de "borderô". Tratava-se de uma carta sem as
sinatura, anunciando ao adido militar alemão Schwarzkoppen o envio de do
cumentos franceses confidenciais. Em 15 de outubro, um certo capitão Al
fred Dreyfus, estagiário do Estado-Maior do Exército, foi preso e acusado de 
ter redigido o tal borderô. No fim do mês �e dezembro, o primeiro conselho 
de guerra de Paris julgou o capitão a portas fechadas. A paternidade do do
cumento foi-lhe atribuída por três entre cinco especialistas em grafologia. 

Um deles, Alphonse Bertillon, pertencia a uma família de prestígio 
cujo destino estava ligado ao desabrochar das ciências· humanas e sociais na 
França, notadarnente no campo da demografia. O pai de Alphonse fora mé
dico, amigo de Michelet e ligado aos socialistas. Devera sua notoriedade a 
seus trabalhos sobre os movimentos populacionais nos Estados europeus. 
Seu filho mais velho, irmão de Alphonse, sucedeu o pai, em 1 883, na dire
ção das divisões de estatística de Paris, e contribuiu para a fundação de um 
colégio livre de ciências sociais. Quanto a Alphonse, tornou-se empregado 
da chefatura de polícia de Paris, onde elaborou um método empírico destina
do à classificação racional dos prisioneiros, com base na análise da consti-
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tuição óssea dos indivíduos. Essa inovação foi mal recebida e Bertillon foi 
chamado de louco. Todavia, um chefe de polícia bem-intencionado permitiu 
que ele a testasse: foi assim que nasceu a "bertillonagem", procedimento de 
natureza antropométrica que se difundiu no mundo inteiro. 

Cario Ginzburg sublinhou que o método de Bertillon se aparentava, 
pelo lado do paradigma do índice, com o procedimento concebido pelo histo
riador de arte Giovanni Morelli para estabelecer, na pintura, a distinção entre 
as obras originais e as imitações. Descobrir os falsários: esse era o ohjetivo 
do método morelliano. Sua novidade consistiu no fato de que ele não levava 
em conta as características manifestas ou estilísticas dos quadros, mas, ao 
contrário, entregava-se ao exame minucioso de detalhes desprezíveis, onde 
era menos acentuada a influência das características da escola a que o pintor 
pertencia. Morem saiu à caça de artelhos, das formas dos dedos, das curva
turas das orelhas e das inclinações das unhas, e depois constatou que certos 
detalhes essenciais desses órgãos estavam presentes qos originais e ausentes 

- das cópias. Assim, propôs novas atribuições de obras célebres, demonstran
do que os museus da Europa estavam repletos de quadros erroneamente atri
buídos a autores de renome. 

O método morelliano foi imediatamente combatido e logo caiu no es
quecimento. Mais exatamente, tornou-se clandestino. Anunciou-se oficial
mente que ele decorria de um positivismo grosseiro e rebaixava a .rrte ao ní
vel de seu "íuncionamento mecânico, mas os especialistas continuaram a uti
lizá-lo oficiosamente, por causa de seus resultados incontestáveis. 

Mais ou menos na mesma época, Arthur Conan Doyle atribuiu a Sher
lock Holmes a paternidade de um método de descobrimento de criminosos 
que parecia aproximar-se do de Morelli. O detetive, adepto, como Freud, da 
cocafua, apoiava-se numa pesquisa de indícios que escapavam ao olhar "ce
go" da polícia oficial. Decifrava vestígios de pegadas na terra úmida, obser
vava com a lupa as pontas e cinzas de cigarros, media distâncias, aspirava 
odores e interpretava todas as anomalias que se apresentavam numa topogra
fia delimitada. Falava do real dos aposentos e dos signos com seu compa
nheiro, o Dr. Watson, ao sabor de uma vidência alucinatória da qual ele era 
o herói fetichista e maníaco. Cario Ginzburg citou um exemplo célebre de 
"morellização" inventado pelo detetive inglês: a história intitulada A Caixa 
de Papeúio (1892) começa quando uma solteirona recebe pelo correio duas 
orelhas cortadas. Holmes se detém e examina com singular intensidade o 
perfil da senhorita. Um lampejo de assombro e satisfação cruza sua face, 
mas, quando a mulher ergue os olhos para descobrir a causa de seu silêncio, 
ele está novamente impassível. Mais tarde, explica a Watson o encaminha
mento de suas associações: "Na qualidade de médico, você sabe que não 
existe órgão do corpo humano que apresente mais personalidade do que uma 
orelha. Todas as orelhas diferem entre si; não há duas iguais [ ... ]. Assim, eu 
havia examinado as orelhas na caixa cbm olhos de especialista e registrara 
cuidadosamente suas particularidades anatômicas. Imagine minha surpresa 
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quando, olhando para a Srta. Cushing, percebi que sua orelha correspondia 
exatamente à orelha feminina que eu acabara de examinar. Não podia tratar
se de simples coincidência: a mesma finura da hélix, a mesma curvatura do 
lobo superior,  a mesma circunvolução da cartilagem interna ...  Em essência, 
era. a mesma orelha. Pareceu-me evidente que a vítima era uma parenta do 
mesmo sangue, e provavelmente urna parenta muito próxima. "4 

Já vimos que Freud publicou em 1914, anonimamente, um ensaio sobre 
O Moisés de Miguel Ângelo,5 no período em que o comitê estava compro
metido com o caminho do dogmatismo. Nesse texto, Freud sublinhou que o 
método analítico não deixava de se relacionar com o de Morelli, a propósito 
da interpretação dos traços não-observados, dos detalhes desprezados ou dos 
restos. O historiador italiano era médico, tal como o sábio vienense. A prin
cípio, dissimulou seu nome sob o pseudônimo de Ivan Lermolieff, e publicou 
seus primeiros trabalhos em língua alemã, sob a assinatura de um tradutor 
"imaginário" chamado Johannes Schwarze. Sob essa dupla máscara signifi
cante, o descobridor de imitações dissimulou uma identidade que, na reali
dade, estava enunciando a quem quisesse entender ou olhar. Schwarze signi
fica "negro" e se aparenta, pelo sentido, à palavra italiana "moro",  en
quanto Lermolieff é um anagrama quase perfeito de Morelli. 

Assim, foi sob a capa do anonimato, e numa época dominada pelo fa
natismo antijunguiano, que Freud reconheceu a importância que os trabalhos 
de Morelli tinham tido para o nascimento do método analítico, como técnica 
de interpretação apoiada nos resíduos significantes ou nos "falsos" sintomas 
que a medicina se recusara a levar em conta. 

No final do século, surgiu nas ciências sociais submetidas aos ideais da 
medicina a estranha configuração de um modelo do traço, no qual se veio ins
crever a dupla identidade do falsário e de seu intérprete. A história do nas
cimento da psicanálise foi dominada pela aventura da demarcação impossívei 
entre ciência e magia, rigor e ilusão, médico e charlatão. Frente ao antigo 
magnetizador, o psicanalista fez-se intérprete escrupuloso de uma riova con
ceituação da neurose, mas, diante da ortodoxia do saber médico, reinventou 
o espaço do sonho, a geografia dos magos e dos profetas, com o risco de ser 
catalogado como falsário, impostor ou feiticeiro. O significante da impostura 
colou na pele da psicanálise pelo fato de atribuir ela ao sintoma histérico um 
estatuto de verdade que a medicina lhe recusara, classificando os doentes 
nervosos de simuladores. Ora, esse mesmo significante funcionou como um 
grande sintoma da história do movimento psicanalítico e reaparece periodi
camente (ao lado do sintoma hipnótico) todas as vezes que a teoria entra em 
crise e tem de reafirmar sua identidade segundo os traços da ciência, para se 
diferenciar da magia e da religião. 

Se o método morelliano se aparenta à técnica freudiana, provavelmente 
o faz menos na visão nocional de uma descoberta dos falsários do que na da 
interpretação. Na caça às imitações, Morelli enunciou a verdade das obras 
pictóricas, copiadas ou originais, tal como Freud, através da psicanálise, 
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contou a verdade dfi neurose, partindo dos "falsos" sintomas da histérica e 
fazendo com que o. conjunto da problemática da simulação pendesse para o 
domínio científico. '. · · 

Na França, logo após a morte de Charcot, o significante da impostura e 
da simulação ressurgiu com vigor e não deixou lugar para o encaminhamento 
de outra forma de raciocínio. Na esteira do revisionismo de Babinski, fize
ram do mestre da Salpêtriere um sábio a um tempo mistµicado e mistificador: 
charlatão, por sua crença na validade da sugestão, e impostor por ter sido 
"ingenuamente" embrulhado pelos "falsos" sintomas das simuladoras. 

A título de brincadeira, poderíamos dizer que, em 1894, na emergência 
simbólica do modelo do traço, Alphonse Bertilion foi para a França o que 
Conan Doyle foi para a Inglaterra, Morelli para a Itália e Freud para o pen
samento alemão. Contudo, essa bertillonagem se aparentou menos com a mo
rellização ou com a psicanálise do que com uma espécie de "mistificação" 
que atualizou o ressurgimento da simulação. Com efeito, aqui como na psi
cologia, a identificação das pessoas levou a melhor sobre a decifração dos 
vestígios, e a polícia oficial não tinha o senso de humor do detetive particu
lar. Segundo essa configuração, a criminalística se abateu sobre Dreyfus e 
sobre os anarquistas, a criminologia desabou sobre os tarados e os gênios, e 
o método de Babinski fulminou as histéricas. O "falsário" era, por definição, 
uma "pessoa". Não era o autor "faltoso" de uma obra de arte ou de uma 
neurose cujos sinais convinha interpretar, mas um sujeito completo, o cida
dão de carne e osso de um Estado de direito. Em suma, de Bertillon a Ba
binski, todo homem era um mentiroso "em potencial",  um jud(:u, um anar
quista ou um simulador. Por conseguinte, a identificação dos traços distinti
vos articulava-se com a seleção. Na ordem biológica, havia a luta pela vida. 
Na ordem médica, a batalha entre a norma e a patologia. Na ordem social, a 
seleção pelas raças, pelas classes, pelas elites e pelas multidões. 

Concretizou-se a idéia de um possível reflexo entre a personalidade, o 
caráter, os sinais anatômicos e as marcas raciais. Foi em meio a esse impulso 
que o antijudaísmo tradicional encontrou sua definição moderna e "científi
ca", sob a denominação de anti-semitismo. A palavra surgiu pela primeira 
vez em 1873, sob a pena de um jornalista de Hamburgo, Willielrn Marr, num 
libelo intitulado A Vitória do Judaísmo sobre o Germanismo. Ele estigmati
zou ao pé da letra a transformação de uma situação em que a guerra entre as 
religiões se transformou numa luta aberta entre as raças. O judeu já não era 
somente o adepto de um rito vindo de Moisés, mas o portador de um traço 
distintivo cuja especificidade podia ser autenticada pelas novas "ciências" 
confusamente saídas dos deslocamentos do darwinismo. Já era sabido na 
França, desde Gobineau e L' Essai sur l'Inégalité des Races,6 que o ariano 
era um herói eleito pelos deuses, e agora se saberia que o semita, ou seja, o 
hebreu ou o ãrabe, · era o representante de todas as imundícies que pervertem 
a civilização. Para se tomar um anti-semita conseqüente, o homem moderno 
deveria identificar-se com a antiga nobreza dos conquistadores indo-irania-
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nos de raça branca, que tinham tido a inteligência, séculos antes de nossa 
era, de submeter à sua lei implacável as populações aborígines inferiores, de 
tez ·escura e crânios rechonchudos. Com o anü-semitismo, a burguesia fran
cesa do final do século XIX encontrou enfim, pelo lado da raça, a palavra 
que lhe faltava para conquistar a nobreza de que a antiga aristocracia a tinha 
privado. Uma desforra inaudita da revolução de 1789: contra a nobreza de 
sangue, a burguesia proclàmara a igualdade dos povos, dos homens e das 
nações. Em nome da ciência, retomava agora o que lhe era devido, procla
mando seu culto a uma raça eleita e superior. 7 

Diante do famoso borderô, Bertillon hesitou longamente. Suas primei
ras conclusões foram incertas. No decurso de um segundo estudo, associou
se a Du Paty de Clam, oficial de polícia pretensioso e adepto das ciências 
ocultas, e enunciou seu veredicto bizarro: Dreyfus era não apenas um espião 
pago pela Alemanha, mas também um impostor. Procurava enganar seu 
mundo, mas, felizmente, não conseguira enganar Bertillon. O terrível traidor 
falsificara sua própria grafia, o que explicava as diferenças notórias existen
tes entre o texto do borderô e a grafia das cartas do capitão. Bertillon era 
anti-semita confesso, mas seu erro magistral sobre a paternidade do borderô 
não se explica somente pelo ódio aos judeus. Foi conseqüência de uma cren
ça na onipotência de "sua" grafologia, cujo método era derivado do da an
tropometria. A principal falha .desta última residia no fato de que éla era pu
ramente negativa. Um desvio de alguns milímetros no tocante às mensura
ções corporais podia criar as condições de um erro judiciário. No momento 
da identificação, podiam-se afastar os indivíduos dessemelhantes, mas não se 
podia afirmar com certeza que duas séries idênticas de dados apontavam para 
um único indivíduo: "O caráter elusivo irredutível do indivíduo reentrava 
pela janela", sublinhou Ginzburg, "depois de ter sido expulso pela porta. "8 
Diante da insuficiência de seu método, Bertillon inventara a técnica do "re
trato falado". Tratava-se de uma descrição do rosto que comportava, ao 
mesmo tempo, as particularidades morfológicas e as características cromáti
cas: forma, dimensão, inclinação da fronte, nariz e orelhas, cores e matizes 
da íris esquerda, dos cabelos e da barba. O "retrato falado" só fez agravar a 
complexidade de um método já incerto. Quanto à perícia grafológica, Ber
tillon considerava, sempre segundo a perspectiva antropométrica, que os 
pormenores ou os idiomatismos do original eram índices reveladores da falsi
ficação; o suposto falsário não conseguia reproduzi-los, mas os substituía 
por outros. Foi assim que esse grande estrategista atribuiu a Dreyfus os cál
culos maníacos que eram dele próprio. Presumiu que o "criminoso" havia 
falsificado sua escrita, prevendo um perigo: caso viesse a ser preso, levando 
consigo o borderô, poderia clamar sua inocência e afinnar que algum inimi
go o colocara sub-repticiamente em seu bolso para confundi-lo. O raciocínio 
manipulatório de Bertillon era evidentemente absurdo, pois supunha "de 
antemão" que um inocente fosse um culpado que apagara intencionalmente os 
vestígios de um crime que não cometera. Num panfleto soberbo, redigido em 
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1898 e intitulado Les Preu:ves, Jean Jaures demoliu o "sistema Bertillon", 
afrnnando que este colocara seu raciocínio desorientado em lugar do pensa
mento do "traidor": "Assisti ao depoimento do Sr. Bertillon perante o tribu
nal do júri : como os espíritas que falam com segurança sobre suas revela
ções, mas não têm pressa em nos fazer assistir às experiências decisivas, o 
Sr. Bertillon afrnnou, diante do tribunal e diante da posteridade, a excelência 
de seu sistema, porém hesitou em analisá-lo diante de nós; só deixou escapar 
fragmentos dispersos. E enquanto ele falava, enquanto a defesa lhe arranca
va retalho por retalho a confissão de seu sonho extravagante, a defesa triun
fou. "9 

Bertiilon era justamente isso: o espírita adepto de um sonho extrava
gante; tivera êxito em identificar Ravachol, cujo verdadeiro nome era Koe
ningst.ein e que se ocultava sob o pseudônimo de Léon Léger. Mandara-o para 
a guilhotina em 1892. Este havia morrido aos gritos de "Viva a revolução" e 
agora se via nele o "Cristo da anarquia". Desta vez, porém, Bertillon olhou 
para a grafia de um homem e se enganou, justamente ali onde queria denun
ciar a fraude imaginária de outro. Ele seria desmascarado, mas nunca se re
trataria, preferindo salvaguardar a lógica de seu sistema em detrimento da 
verdade dos fatos. 

Depois da primeira condenação a portas fechadas e da "perícia" de 
Bcrlillon, o Ministro da Guerra entregou ao tribunal militar, sem o conheci-
1 1 1cnlo da defesa, um "dossiê secreto" inteiramente fabricado por um aJsa
d:1 1 10 s i fi l ítico, atacado de paralisia geral: o coronel Sandherr, que dirigia a 
S,·,,:;io de Eslatística. Esse dossiê levou os jurados a declararem Dreyfus cul
p:1<111 por unanimidade e a condená-lo à deportação perpétua numa prisão 
fortificada_ Em janeiro de 1895, ele foi degradado em público, no pátio da 
J •:scola Mili tar, antes de ser enviado para a ilha do Diabo. No mês de julho 
Jo mesmo ano, um novo responsável, o tenente-coronel Picquart, foi nomea
do para chefiar a Seção de Estatística. O homem era um anti-senúta notório. 
Como o capitão Dreyfus, era patriota, germanófobo e estava convencido dos 
valores civilizadores do grande exército francês, derrotado em Sedan, mas 
capaz de uma revanche. Picquart era apaixonado pela justiça e pela dignida
de. No início de março de 1 896, a Seção de Estatística interceptou um tele
grama chamado de "azulzinho", dirigido pela embaixada da Alemanha a um 
certo coronel Esterhazy, oficial de origem húngara, jogador, escroque e far
rista, amigo dos judeus mas desprovido de qualquer j;\Scrúpulo. Picquart, que 
consultara o famoso "dossiê secreto" arquitetado pelo alsaciano louco, ad
quiriu no verão a certeza de que Esterhazy é que havia redigido o borderô 
atribuído a Dreyfus. Entretanto, não conseguiu convencer os dirigentes do 
Estado-Maior a procederem à revisão do processo de 1894. Foi afastado de 
Paris. 

O comandante Henry era um anti-semita confesso, como Picquart. Nas 
colônias, contraíra impaludismo. Estava sujeito a febres terríveis, que o fa
ziam delirar. Desde 1887, era adjunto de Sandherr na Seção de Estatística. 
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Em novembro de 1896, remeteu ao subchefe do Estado-Maior um documento 
em que Dreyfus· era nominalmente mencionado com todas as letras. Acabara 
de fabricá-lo, mas fingiu tê-lo interceptado anteriormente na embaixada da 
Alemanha. Esse texto, o "falso Henry", seria autenticado pelo Estado-Maior 
e pelos sucessivos Ministros da Guerra, até as "confissões" do comandante, 
que acabaria por se suicidar na prisão. Ele acreditara estar fazendo o bem ao 
querer livrar o exército francês de seu "verme" judaico. Em agosto de 1898, 
no entanto, foi renegado por seus superiores, que o acusaram de falsário. Foi 
rejeitado pelos mesmos homens que tinham enviado Dreyfus para a ilha do 
Diabo, seguindo os conselhos "científicos" de Bertillon. 

Entrementes, em novembro de 1896, um certo Bernard Lazare publicou 
em Bruxelas uma brochura intitulada Une Erreur Judiciaire, !,a Vérité su, 
l' Ajfaire Dreyfus. Remeteu-o aos jornais e aos parlamentares franceses. O 
Caso . transfomiou-se no fenômeno mais espetacular da grande civili�ção 
francesa. Todas as classes da sociedade foram afetadas pelo "mal". A nação 
dividiu-se em campos antagônicos; os dreyfusistas e os antidreyfusistas nun
ca se reconciliariam, como o atestou a fúria denunciadora que devastaria a 
França cinqüenta anos depois. 

Bernard Lazare nascera em Ní':mes sob o nome de Lazare Bernard. Era 
judeu assimilado. Seu pai, um negociante modesto, o havia criado no res
peito às tradições judaicas, mas lhe dera uma educação leiga. Em 1886, no 
momento em que Charcot proferia no ouvido de Freud suas famosas palavras 
sobre a libido, o jovem Lazare foi para Paris a fim de fazer cursos na Escola 
Prática de Estudos Superiores. Tomara-se descrente. Como Léon Daudet, 
atirou-se de corpo e alma na vida mundana. Apaixonou-se por Mallanné e 
pela poesia simbolista. "Inverteu" seu nome e; em companhia de Villiers de 
L'Isle-Adam, Maeterlinck e Henri de Régnier, desfechou uma batalha contra 
a literatura em voga, a poesia dos parnasianos e o realismo naturalista de 
Émile Zola. Suas críticas eram agressivas e destrutivas: "O ódio é, na lite
ratura, tal como na política e na arte", escreveu, "uma paixão primordial e 
indispensável; quem não sabe odiar não saberá amar aquilo que é belo para 
ele. "1 0  

Ao contrário de Zola, Bernard Lazare era de opinião que o artista devia 
entregar sua beleza à vida e assim contribuir para transformar a sociedade. 
Tinha grandes simpatias pelo movimento anarquista, admirava Vaillant e 
Ravachol e, se não participaya das ações diretas destes, era para preservar 
sua qualidade de homem de letras. Segundo ele, a causa do anti-semitismo 
residia na confusão que era feita entre os termos judeu e israelita. Afirmava 
que o judeu se conformava à descrição tradicional que dele faziam os cari
caturistas: era um homem dominado "pela preocupação única de fazer fortu
na rápida [ ... ] .  O israelita, ao contrário, é um homem assimilado às tradições 
francesas. É distinto, limitado em seus desejos, amiúde pobre ou mediocre
mente rico. Mora numa cidade onde sua farru1ia se estabeleceu desde longa 
data."1 1  
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Para compreender o sentido da distinção estabelecida por Bernard La
zare, é preciso introduzir diversos elementos constitutivos daquilo que cha
mamos, numa expressão ainda vaga, de "inconsciente à francesa". Ao lado 
do significante "falsário", mais pregoante na França do que em outros luga
res, e que atravessa tie ponta a ponta a aventµra do dreyfusismo e do anti
dreyfusismo, a · diferenciação que se estabeleteu entre o judeu e o israelita 
é igualmente caracte:,;ística e não tem equivalente lingüístico em outros paí
ses. Existem em todas as línguas diversas palavras para designar os judeus, 
mas em parte alguma uma "questão" do vocabulário estigmatizou a esse 
ponto a história do destino duplo do judaísmo e do anti-semitismo. No país 
da gramática de Port.:.Royal e do Código de Napoleão, tudo acontece como 
se as palavras fossem portadoras de uma fixação das coisas e dos aconteci
mentos mais sistemática do que em outros lugares, mais hierarquizada, mais 
autoritária, mais centralizadora e mais dogmática. O percurso dessas duas 
palavras obedece a uma lógica em que se superpõem três heranças princi
pais: a revolução de 1789, o Império e o culto da "Razão Cartesiana". bs 
judeus da Alsácia e de Lorena foram emancipados pela Revolução. Reco
nhecidos como cidadãos franceses, receberam os mesmos direitos civis dos 
não-judeus, com a única condição de que deixassem de constituir um corpo 
político autônomo. A assimilação foi paralela a uma certa perda da identida
de judaica. A política de Napoleão foi animada por posições contraditórias; 
homem do Iluminismo, ele era partidário de uma "regeneração" autoritária. 
Promulgou·, em 1808, decretos "infames" contendo medidas discriminatórias 
que só seriam abolidas em 18 18. 1 2 O termo israelita foi empregado pelos 
próprios judeus emancipados, em lugar da palavra judeu, considerada pejo
rativa e relacionada com uma situação superada de opressão. Judeu e ju
daísmo continuaram a designar o adepto de uma religião, e israelita indicava 
elogiosamente os emancipados em oposição aos primeiros, julgados "inferio
res",  que em outros países continuavam sob o jugo da discriminação. 

Em seu dicionário, Émile Littré fornece uma definição assombrosa dos 
dois termos: entre judeu e israelita existe a mesma diferença que se constata 
entre procurador judicial [avoue1 e procurador [procureur]. A significação é 
a mesma, porém, como judeu e procurador poderiam ser mal interpretados, 
usaram-se as denominações israelita e procurador judicial. Ora, este ultimo, 
segundo o mesmo Littré, é um funcionário ministerial encarregado de repre
sentar as partes diante dos tribunais e de preparar os autos processuais. A 
palavra provêm do latim "advocatus", mas, diversamente do procurador ju
dicial, o advogado [a.dvocat] é aquele que faz a defesa na justiça. Quanto ao 
procurador, originariamente, ele é aquele que tem o poder de agir em lugar 
de outrem. Hoje em dia, é o magistrado que exerce, na qualidade de chefe, 
as funções do ministério publico junto aos tribunais de primeira instância. 
Dentro desse raciocínio, se judeu e procurador são palavras de ressonância 
pejorativa, é porque os indivíduos a quem designam têm o poder de substi
tuir outro e de representá-lo em nome da lei e da ordem (estatal ou religiosa). 
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Ao contrário, se os vocábulos israelita e procurador judicial têm uma con
sonância mais favorável, é porque as pessoas assim denomi.nadas têm a pos
sibilidade de representar "o outro" segundo a categoria da proteção, e não 
da opressão. O israelita protege o judeu tal como o procurador judicial pro
tege seu cliente e, ao mesmo tempo, corre o risco de despojá-lo de sua iden
tidade. O israelita é um judeu "confesso" sob o rótulo protetor ou "assimi
lado" de um outro que tende a "falsificar" sua identidade, sem defender sua 
causa. Em Littré, as "questões judaicas" tendem a se confundir com as his
tórias dos processos e dos falsários. 

A perda da identidade, antecipada pelos próprios judeus, caminhou pa� 
ralelamente a uma progressiva identificação com os ideais elitistas da nação 
francesa, que se considerava, graças ao cartesianismo, à Grande Revolução e 
ao Imperador, como o povo mais evoluído da Europa. No fim do século 
XIX, portanto, a palavra israelita permitiu aos judeus franéeses se afinnarem 
corno a elite do povo judeu em face de seus congêneres "estrangeiros", jul
gados inferiores. A assimilação produziu seus efeitos: onde a burguesia fran
cesa recuperou, através do anti-semitismo, uma nobreza da raça em oposição 
à antiga aristocracia, os judeus do país se impregnaram de um ideal racista 
que se traduziu numa espécie de judeofobia em relação aos "outros judeus", 
bárbaros e inferiores. O caso Dreyfus funcionaria corno um trauma a partir 
do qual a reconquista d a  palavra judeu, através do sionismo, levou à derrota 
do termo israelita e à nova definição de um nacionalismo judaico exacerbado. 

Enquanto, após o Caso, produziu-se na comunidade judaica francesa 
esse movimento de refusão, a palavra "israelita" perdurou na boca dos 
não-judeus hostis ao anti-semitismo. O antigo termo foi conservado para de
signar o judeu sob o rótulo de cidac:fão inteiramente francês. Quanto mais a 
vergonha do antidreyfusisrno pesava na história da França, mais o israelitis
mo tendeu a se transformar no termo pelo qual se enunciava um anti-semi
tismo não mais "confesso" [avoue1 ,  mas recalcado. 

No momento em que o freudismo começou a se introduzir na França, o 
israelita se tomara a versão polida e elegante do judeu. Era um cidadão as
similado e, acima de tudo, "limitado em seus desejos". Era capaz de domi
nar seus instintos e reprimir sua libido perniciosa, a mesma que agitava os 
pensamentos de seus congêneres estrangeiros, alemãys, vienenses, húngaros 
etc. Foi assim que o suposto "pansexualismo" freudiano pôde ser denuncia
do, de maneira ainda mais rude, sob o rótulo tríplice de germanofobia, ju
deofobia inconsciente e cartesianismo. Em outras palavras, o antipansexua
lisrno que pretendeu combater a doutrina freudiana da sexualidade foi sem
pre a expressão viva ou atenuada de uma psicologia da raça que não declina 
seu nome. 

Dentro d a  ótica do racionalismo à francesa, Bernard Lazare afirmou 
que os j udeus franceses eram israelitas, enquanto os judeus alemães ou 
orientais não passavam de judeus. Segundo ele, as acusações levantadas pe
los anti-semitas eram exatas no que concernia aqueles j udeus, os do exterior. 
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Os verdadeiros israelitas, dizia, deviam "repelir qualquer solidariedade aos 
cambistas de Frankfurt, aos usurários russos, aos taberneiros poloneses e aos 
penhoristas da Galícia. " 13 Lazare conclamou seus semelhantes a expulsar os 
"leprosos" que os corrompiam e a expelir a "podridão" que estava prestes a 
se infiltrar. O israelita francês deveria, antes, "afrancesar-se" e denunciar os 
"tártaros predadores, grosseiros e sujos que vêm pastar num país que não é o 
deles". 1 4 Bernard Lazare sublinhou que a Aliança Israelita Universal ajuda
va os refugiados da Europa Oriental e da Europa Central, mas se interrogou 
sobre o sentido dessa política: "Ela tem de acolher entre nós pessoas despre
zíveis, ajudá-las, favorecê-las, implantá-las num solo que não é o delas e que 
não deve nutri-las, e facilitar-lhes a conquist;a. A quem está sendo útil? Ao 
judeu cosmopolita que não tem apego a nação alguma, afeição por nenhuma, 
que é o beduíno que transporta sua tenda com completa indiferença [ . . .  ]. 
Graças a essas hordas com que nos confundem, esquecem que em breve se
rão passados dois mil anos desde que vimos habitando a França ... De qual
quer modo, o que quero proclamar é que não temos nada em comum com 
aqueles que nos atiram constantemente em rosto e que devemos abandoná
los. "15 

O jovem poeta rejeitou as tradições da educação judaica. Fascinado 
pelo personagem de Judas, considerado o próprio judeu típico, delator, trai
dor e deicida, retornou à sua maneira a idéia cristã da responsabilidade ju
daica no assassinato de Cristo. 

Como vemos, o "ódio a si mesmo" dos judeus franceses tinha traços 
em comum com o dos vienenses e fazia pensar em Weininger ou em Nordau. 
Mas possuía uma característica a mais; nele, o assimilacionismo não funcio
nava da mesma maneira; o elitismo judaico francês era menos .suicida, dado 
o fato de que a integração se tornara um valor do Estado. Em Viena, a iden
tidade judaica rumava para o dilema: era preciso matar-se ou se converter 
para transformar-se num outro, já que as diferentes comunidades coexistiam 
com seus ódios e conflitos mútuos. Na França, a conversão se laicizou sob o 
jugo dos ideais republicanos e, ao mesmo tempo, a identidade judaica se apa
gou, "simbolicamente", na promessa cumprida de uma cidadania fusional. 

Na época do Caso, Bernard Lazare conheceu Theodor Herzl. Durante o 
verão de 1896, bateu-se em duelo contra Drumont, autor de La France Juive 
e diretor de La Libre Parole. Desde então, renunciou aos princípios do assi
milacionismo e se "converteu" aos da resistência ativa. Tornou-se uma espé
cie de Ravachol da renovação judaica, recusou o israelitismo e se tomou 
adepto de um nacionalismo revanchista. 

Parte da comunidade judaica, incluindo-se nela a própria fanu1ia Drey
fus, não gostou nada desse novo defensor da causa judaica e defendeu o 
"francesismo" dos judeus do território. Não obstante, Bernard Lazare foi um 
dos primeiros a denunciar o caráter abertamente anti-semita do processo mo
vido contra Dreyfus. Enquanto grande parte dos judeus da França desejava 
apenas o silêncio, ele se empenhou num combate em que a procura de sua 
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identidade se confundiu com a defesa da verdade. Bernard Lazare morreu de 
câncer aos trinta e oito anos de idade. Não deixou qualquer fortuna. Seus 
amigos erigiram-lhe um monumento em sua cidade natal de Nunes, que foi 
danificado pelos membros da Action Française em 1909, depois da cassação, 
e mais tarde destruído pelos nazistas durante a Ocupação. 

No final de junho de 1897, Picquart, em licença em Paris, confiou a 
seu amigo Leblois, sob o selo do �gredo, sua convicção da inocência de 
Dreyfus. Um detalhe a mais nesse universo dos traços: a clandestinidade das 
fugas desembocou numa avalanche de confidências. O assunto "secreto" vi
rou uma bola de neve. Leblois se apressou a advertir o senador Scheurer
Krestner, protestante e alsaciano. A partir daí, o conluio entre o Estado
Maior e o comandante Esterhazy surgiu claramente. Uma carta redigida ao 
Estado-Maior e assinada "Esperança" advertiu o húngaro de que ele seria 
acusado de ser o autor do borderô. Henry e du Paty de Clarn entraram em 
contato com ele secretamente. Fabricaram a fábula de um documento libera
dor de origem alemã, remetido a Esterhazy por un,.a dama oculta e que pro
vava sua inocência. Duas outras "falsificações", dois telegramas, foram en
viados a Picquart pelos comparsas para comprometê-lo. No decorrer dessas 
atividades, Scheurer-Krestner anunciou no Le Temps sua intenção de dar 
entrada num processo de revisão. Mathieu Dreyfus, innão do condenado, es
creveu no Le Figaro wn artigo e� que denunciava o verdadeiro autor do 
borderô. Bernard Lazare conheceu Emile Zola, seu adversário literário, e lhe 
revelou o que estava realmente em jogo no Caso. O escritor era assimilacio
nista à sua maneira. Num artigo de 1896, escrevera: "Se ainda existem ju
deus, a culpa é dos anti-semitas. Eles teriam desaparecido, ter-se-iam fundi
do, se não os tivessem forçado a se defenderem, a se agruparem, a fincarem 
pé em sua raça ... No empenho de mostrar ao povo um espantalho, criaram 
um monstro real. Portanto, não falem mais. No dia em que o judeu for ape
nas um homem como nós, ele será nosso innão . . .  Vamos abraçar os judeus, 
para absorvê-los e confundi-los conosco." 1 6  

No momento em que começou sua campanha em prol de Dreyfus, Zola 
estava no auge de sua glória. Não era judeu, mas italiano de origem. Nova
mente o "detalhe" ou o "traço": o escritor tinha um defeito de pronúncia, 
um "ceceio"; dizia "f" em lugar de "s", e por isso zombavam dele. Era es
trangeiro, espião pago pelos devassos, "tarado" como os personagens de 
seus romances, fascinado pelo reino da hereditariedade. Para o público culto, 
era um homem problemático. O italiano Zola, diziam, o cachorro do Zola, o 
porco do Z.Ola. O autor de La Débâcle era um completo "judeu". Como o 
macaco, ancestral do homem, trazia em si os estigmas da fábula darwiniana. 
Vejamos o que Léon Daudet escreveu sobre ele: "Aquilo a que chamaram 
'glória' desse escritor, a um tempo abundante e vazia, corresponde perfeita
mente a uma publicidade escandalosa, organizada por vinte anos em torno do 
rompimento de um cano de esgoto." E mais: "Foi um cão fenomenal, dotado 
de linguagem e do sensório tão característico do cão. Não há de causar sur-
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presa que a cachoqada democrática se tenha reconhecido e saudado nele. 
Sua visão do ser, do meio, do habitat, das circunstâncias, foi a do cão. O lu
gar preponderante que atribuiu ao instinto, totalmente cru e desenfreado, foi 
o que lhe atribui o :cão. Do cão, tinha o nariz bífido na ponta, numa fisiono
mia mal-humorada ·e presunçosa, e também o nervosismo das extremidades, 
mãos ou pés, com Ji ajuda dos quais ajustava os óculos, escarafunchava as 
orelhas ou cavocava o chão, mal alguém o contradizia. Em contrapartida, 
não tinha do cão nem a fidelidade, nem o olhar afetuoso, nem a gratidão 
simpática." 1 7  

n. A árvore dos ancestrais 

Um ano antes do caso do borderô e no mesmo ano da morte de Charcot, 
Émile Zola publicou um romance intitulado Le Docteur Pascal,1 6  último da 
série dos Rougon-Macquart.* O livro foi apresentado como o resumo e a 
conclusão de todo o edifício zoliano. Tal como o misterioso médico de Du
mas e do velho Liébault, Pascal era médico dos pobres. Vivia retirado numa 
casa de campo e redigiu um livro de memórias sobre as doenças e taras que 
haviam atingido seus ancestrais e condenado a descendência deles à vida er
rante ou à debilidade. Trancafiou suas anotações, registros e manuscritos 
num imenso armário rústico de carvalho, cuja madeira esculpida tinha a for
ma de uma árvore genealógica de fantasias proliferantes. O personagem do 
médico foi o iíltimo herdeiro de uma fann1ia imaginária que compreendia mil 
e duzentas almas, e cuja história natural foi retraçada por Zola no contexto 
social do Segundo Império. 

Se o autor retirou de Claude Bernard o método de sua descrição natu
ralista, foi da "ciência" da hereditariedade que roubou o imaginário que po
voava seu universo romanesco, e a epopéia dos Rougon-Macquart testemu
nha de que maneira o darwinismo se introduziu na França, no terreno de um 
lamarckismo ainda preponderante. 1 9  

Como a doutrina microbiana de Pasteur, o transformismo havia ques
tionado as Escrituras Sagradas, já que a interpretação literal da Bíblia não 
admitia a origem "material" da vida e das espécies e opunha aos trabalhos 
científicos o dogma do criacionismo. 20 

No momento em que Freud publicava a Traumdeutung, inaugurou-se a 
"crise" do transformismo que se prolongaria até a II Guerra Mundial. O apa-

* Série de vinte romances escritos por Zola entre 1871 e 1893, sob o título de Les Rougon-Macquart, 
Histoire Naturelle et Sociale d'une Fami./Je sous te Second Empire. A autora volta ao assunto mais 
adiante. (N.T.) 
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recimento das teorias de Weismann, a redescoberta das leis de Mendel e a 
emergência da doutrina das mutações, de Hugo de Vries, perturbaram pro
fundamente o equilíbrio do pensamento biológico, instaurando o reinado da 
moderna genética "neodarwiniana", mas antes dessa data as teses de Darwin 
introduziram-se no saber científico de maneira diferente, conforme os países. 
Na França, o lamarckismo se implantara como o resultado das diversas cor
rentes existentes no século XVIII. Ele admitia que os seres vivos se distri
buíam ao longo de uma série única, atribuía ao clima e ao meio ambiente 
uma enorme importância e destacava a hereditariedade dos caracteres adqui
ridos. Mostrava, além disso, que o animal que sente uma "necessidade" po
de desenvolver wn órgão que permita satisfazê-la. O motor essencial do 
transformismo de Lamarck não foi outra coisa senão o princípio da evolução 
das espécies, ou seja, a tendência espontânea da vida a desenvolver formas 
complexas de organização. Agindo sozinha, essa tendência produziria suces
sivamente todos os seres da série, do mais simples ao mais elaborado. Mas as 
circunstâncias externas perturbavam esse desenvolvimento linear e, desse 
modo, eram responsáveis pela desordem organizada das formas vivas. 

Lamarck foi barrado por Cuvier, que era partidário da invariabilidade 
das espécies e de sua fixidez, mas as descobertas deste último no campo da 
paleontologia impuseram a idéia de uma historicidade das formas -..:ivas e de 
uma sucessão de espécies diversas através do passado. De fato, a fixidez não 
excluía a noção de evolução. E sobretudo, como o sublinhou Michel Fou
cault, as intuições transformistas de Lamarck, que prefiguraram a biologia 
darwiniana, não se opuseram à idéia de fixidez como uma "ciência revolu
cionária" frente a uma "doutrina conservadora".21 Os trabalhos de Cuvier 
sobre a anatomia comparada das espécies questionaram a idéia da "natureza 
boa" e introduziram a morte e a animalidade no reino da vida, dentro de uma 
configuração idêntica à dos anatomopatologistas: "Ela [a vida]", escreveu M. 
Foucault, "revela-se mortífera no mesmo movimento que a consagra à morte. 
Mata porque vive. A natureza já não pode ser boa. Que a vida não pode mais 
ser separada do assassinato, a natureza, do mal, nem os desejos, da contra
natureza, Sade o anunciou no século XVIIl, cuja linguagem ele esgotou, e 
na idade moderna, que por muito tempo quis condená-lo ao mutismo. Per
doem a insolência (para quem?), mas Les 120 Journées são o avesso avelu
dado e maravilhoso das Leçons d' Anatomie Comparée.. Pelo menos, no ca
lendário de nossa arqueologia, eles têm a mesma idade."22 

Darwin opôs-se a Lamarck, recusando as duas noções, de vitalismo e 
finalidade, presentes nos trabalhos do francês. Mas conservou os fatores da 
influência do clima e do ambiente, e sobretudo o princípio da hereditarieda
de dos caracteres adquiridos, que seria afastado por Weismann. Os dois con
ceitos da luta pela vida e da seleção natural estavam na base de A Origem 
das Espécies, cuja primeira edição datou de 1859. A exposição canônica da 
doutrina residiu na definição que se tornaria célebre: "Os organismos vivos 
formam populações chamadas espécies e apresentam 'variações'. Graças a 
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essas variações, alguns indivíduos são mais bem 'adaptados' a seu ambiente 
e geram uma descendência mais numerosa. A 'seleção natural' designa o 
conjunto dos mecanismos que selecionam os melhores indivíduos. Assim se 
explica que, graças à 'Juta pela vida', as populações evoluam lentamente 
(isto é, se transformem e se diversifiquem), produzindo formas cada vez mais 
complexas. "23 

Não foi sob sua forma científica rigorosa que o darwinismo se introdu
ziu no imaginário da segunda metade do século XIX. Os conceitos darwinia
nos serviram para alimentar o herbário proliferativo de todas as obras dedi
cadas à hereditariedade. Preservou-se, da seleção natural, a idéia de uma de
sigualdade entre as raças e as espécies, e, da noção de luta pela vida, ora um 
ideal próximo do liberalismo econômico, ora uma representação mítica da 
noção de luta de morte. 

Do lado da ciência oficial, o darwinismo introduziu-se na França ao 
sabor de uma resistência tão acentuada quanto a que seria encontrada pelo 
freudismo quarenta anos depois. Assim como a psicologia constituída ao re
dor de Janet, após a morte de Charcot, representou um obstáculo à penetra
ção da psicanálise já "barrada" no campo de um inconsciente hereditário, o 
darwinismo deparou com a figura rígida de um neolamarckismo que mal se 
reabilitava das condenações de Cuvier para ser oposto às teses inglesas. 
Yvette Conry mostra que a introdução do darwinismo na França foi feita em 
diversas etapas principais. De 1859 a 1862, foi a época do desprezo. De 1862 
a 1878, o movimento de resistência não pôde impedir urna certa oficialização 
da doutrina. No decorrer dessa relativa consagração, a ressurreição do pen
samento lamarckiano pennitiu avaliar o darwinismo e afirmar que todo o seu 
sistema já se encontrava em Lamarck. Este último perdeu então sua posição 
de precursor para se converter num rival. A partir de 1890, a vulgarização 
transmudou-se em integração: "Os conceitos darwinianos tornaram-se mo
delos da sociologia, onde o 'darwinismo social' despertou entusiasmo ou 
autodefesa, na medida em que a temática da 'associação' ou da 'solidarieda
de' que com ele contrastava constituiu um paliativo hábil para o socialismo 
ou para o temido comunismo. "24 

Foi nesse contexto, que oscilava do lamarckismo ao darwinismo, que a 
questão da desigualdade viu-se no cerne da questão da hereditariedade. As 
visões científicas produzidas por essa dupla configuração não foram seme
lhantes nos projetos que instauraram. De fato, não foi nem em Darwin nem 
em Lamarck que Zola se inspirou para narrar as desventuras de Pascal Rou
gon, mas numa obra anterior à Origem dos Espécies, publicada em 1847 
pelo Dr. Prosper Lucas. Seu título completo era um romance por si s6 :25 

Traité Philosophique et Physiologique de l' Hérédité Naturelle dans /.es États 
de Santé et de Maladie du Systeme Nerveux, avec f Application Méthodique 
des Lois de la Procréation au Traitement Géfléral des Affections dont Elle 
est /.e Principe [Tratado Filos6.fico e Fisiológico da Hereditariedade Natu
ral nos Estados de Saúde e D0e115;a do Sistema Nervoso, com a Aplicação 
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Met6dica das Leis da Procriação ao Tratamento Geral das Afecções cujo 
Princípio é Constituído por Ela.] 

Ao contrário de Gobineau, _ que extraía argumentos da desigualdade pa
ra pregar a não-miscigenação das raças e a salvaguarda da pureza do sangue, 
Prosper Lucas foi higienista e sua visão era progressista. Ele contemplou a 
possibilidade de remediar os efeitos incômodos da hereditariedade através do 
cruzamento das famílias, e :ZOia re�ve esse aspecto da doutrina. Nesse senti
do, a posição do médico aparentou-se com a postura "liberal" do darwinis
mo, que afinnava que a seleção era feita pelo cruzamento entre as espécies 
mais robustas. Mas o que caracterizou sua mitologia da salvaguarda e da 
saúde foi o paradoxo da patologia. Ele passou da evolução à degenerescên
cia e da hereditariedade dos caracteres adquiridos à transmissão das taras e à 
extinção das raças. Só reteve da hereditariedade a herança mórbida, mons
truosa, marginal. Como se toda descendência tivesse uma origem "defeituo
sa"26 e como se a própria hereditariedade dependesse de uma teratologia que 
só a ciência poderia remediar, com os procedimentos de uma cura restrita ao 
milagre. Essa deriva rumo ao anormal fez com que a hereditariedade funcio
nasse como "uma espécie de anjo exterminador naturalizado, que levava à 
suprema intimidade das famílias a punição implacável e necessária das per-
versões abomináveis e dos desvios insuportáveis."27 

A existência dessas teorias mostra que, a partir de um tronco comum 
onde se articulavam todas as fantasias de um modelo generalizado de sele
ção, surgiram duas tendências cujas implicações políticas, ideológicas e psi
quiátricas eram antagônicas. Do lado do higienismo, ou na visão socialista 
das lutas de classes, admitiu-se o ideal progressista de uma ciência ou de 
uma política capazes de corrigir os erros de uma natureza ruim ou de uma 
sociedade corrompida. Ao contrário, do lado do eugenismo conservador, 
reativou-se a idéia de uma dramática fatalidade dos destinos humanos; acei
tou-se assim o caráter mórbido dos organismos e, para fins de defesa contra 
os perigos gerados pelos maus instintos, propôs-se a única solução infalível 
em matéria de erradicação: o genocídio. Em face do mal absoluto, o bisturi 
absoluto seria a melhor das curas. Se o homem é um degenerado, urge, para 
abolir a degenerescência, matar o próprio homem e recriar inteiramente uma 
humanidade lavada de suas imundícies e sua animalidade. Toda urna fanta
sística da queda e do apocalipse nutriu-se dessa visão desesperada, da qual o 
nazismo seria a forma mais radical. Opondo-se a essa tendência, o higienis
mo "progressista" (Morei, Toulouse etc.) serviria de contexto para a moder
na psiquiatria dinâmica do entre-guerras (L' Évolution Psychiatrique), onde 
reencontramos a hereditariedade e o organicismo purgados de todos os ideais 
do iniguaJitarisrno e da degenerescência. 

:ZOia levou adiante o combate político, literário e científico: seu higie
nismo comandou seu dreyfusismo, já que era preciso reparar os danos cau
sados a um homem pela justiça. Em Drumont, ao contrário, o anti-semitismo 
nutriu-se dos ideais do eugenismo: pouco importava que um culpado fosse 
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inocente, já que era preçiso limpar a nação dos monstros que entravavam sua 
evolução natural. 

No romance zoliano, tudo começa pela história de uma avó histérica e 
maníaca, Adéla'ide Fouque, apelidada de Tia Dide, cujo pai morrera louco e 
que, após ter-se casado,'com seu criado Rougon, um jardineiro camponês dos 
Alpes, tomou por amante um contrabandista beberrão chamado Macquart. 
Dentre os filhos nascidos dessas duas uniões achavam-se, já na segunda ge
ração, um alcoólatra e um tísico, e, na terceira, dentre onze indivíduos divi
didos em três farm1ias, quatro eram doentes ou tarados e dois tinham uma 
constituição fraca. O ódio entre os Rougon legítimos e os Macquart aviltados 
pela bastardia acentuou-se na época da revolução de 1848 e à medida que se 
foram desenrolando os acontecimentos que levaram ao Segundo Império. 
Pierre Rougon, filho legítimo de Adélai'.de, beneficiou-se de seu casamento 
com a füha de um rico comerciante de azeite, Félicité Pech. Eugene, seu fi
lho mais velho, foi para Paris a fim de fazer fortuna. Aristide, o segundo, 
seguiu-o para se tornar jornalista, e o terceiro, Pascal, permaneceu no inte
rior, sem se importar em seguir carreira. 

Os Macquart eram republicanos por ambição, opondo-se aos Rougon, 
que procuravam subir com a ajuda dos nobres e dos padres e eram partidá
rios da restauração da ordem pelo Príncipe-Presidente. Encontramos Jean 
Macquart, filho de Antoine e neto ilegítimo de Alélai"de, na derrota de Sedan 
e nas barricadas da Comuna. Partidário da ordem versalhesa, matou seu 
companheiro de batalha, Maurice Levasseur, filho desmiolado da burguesia, 
um literato "superior, nervoso, tarado e, portanto, desequilibrado".28 Esse 
sacrifício expiatório de um "membro deteriorado" deveria significar, para a 
nação, o advento de uma nova sociedade, baseada na felicidade e na recon
ciliação. 

Pascal Rougon ficara em sua cidadezinha provençal de Plassans, afas
tado dos conflitos que opunham os Rougon aos Macquart. Passava seu tem
po tomando a própria farrn1ia como objeto de sua observação científica. Es
tudou as leis da hereditariedade, que eram a causa da degenerescência dos 
seus e dele mesmo. Desenhou-se no horizonte o imenso imperialismo de sua 
tarefa: ele deveria dominar a hereditariedade para poder dispor dela e, desse 
modo, tornar-se o s<1-lvador da humanidade. Para isso, pregava o ideal de 
uma ciência salvadora, higienista, educativa, capaz de corrigir os efeitos 
patológicos da natureza. Como se sentisse atacado pela mania de grandeza, 
adoeceu de orgulho e medo: "E em seu temor de uma emboscada, em sua 
necessidade de espreitar os inimigos que sentia empenhados em sua ruína, 
reconheceu facilmente os sintomas do delírio de perseguição. Todos os aci
dentes da raça h aviam resultado neste caso terrível: a loucura em prazo cur
to, seguida pela paralisia geral e pela morte. "29 

Paradoxalmente, foi ao cometer um incesto magistral que Pascal renun
ciou a suas ambições salvadoras e aceitou a lei natura] da vida. Ele vivia na 
companhia de sua sobrinha Clotilde, fiJha de seu irmão Aristide, e de sua fiel 
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criada Martine. As duas mulheres o admiravam, mas consideravam-no des
crente por causa de suas experiências. Pouco a pouco, Pascal seduziu Clotil
de, que se recusou a desposar o Dr. Ramond, discípulo favorito de seu tio. 
Ela se tomou sua amante, o ich1io transformou-se em escândalo e o médico 
explicou à jovem toda a complexidade de suas pesquisas. Assim, os dois as
sistiram juntos à realização das previsões, e depois, na embriaguez do amor 
incestuoso, onde se concretizou o ª!º final dessa epopéia, os dois amantes 
não perceberam a aproximação da miséria: um tabelião fraudulento que ad
ministrava a renda deles praticou malversações que os arruinaram. Chamada 
a Paris para ficar à cabeceira do pai agonizante, Clotilde, que sabia estar 
grávida, voltou ao interior para assistir à morte de Pascal. Este exaltou a 
ciência, da qual se sentia precursor, e a jovem senhora resolveu criar seu fi
lho na serenidade da casa da fanu1ia. 

Para Pascal Rougon, o amor foi redentor. No momento em que fez para 
a sobrinha o comentário sobre a árvore, designou a si mesmo como um mar
ginal: "Vês claramente o que está escrito ali: 'Pascal, nascido em 1813. Ina
tismo. Combinação onde se confundem as características físicas e morais dos 
pais, sem que nenhuma delas pareça ser reencontrada no novo ser.' Minha 
mãe me repetiu, tantas vezes que eu nem entendia, que não sabia mesmo de 
onde eu podia ter vindo!"3º 

O inatismo, cujo tema Zola retomou de Prosper Lucas, foi o meio utili
zado por Pascal para se desviar das filiações hereditárias e acrescentar uma 
anomalia à patologia reinante. Renegado pela mãe, ele não tinha nome e não 
vinha de parte alguma. Pensava em si mesmo sob o signo de .um demiúrgo 
sem história, monstro entre os monstros, dotado de uma "tara a mais" no 
quadro das degenerescências: "Alguma vez me ouviste ser chamado de 
Pascal Rougon na cidade? Não, o mundo sempre disse o Dr. Pascal, pura e 
simplesmente. É que sou diferente ... E talvez isso não seja nada delicado, 
mas me deixa radiante, porque existem mesmo heranças que são pesadas de
mais para se carregar . [  . . .  ] Não ser, não ser, meu Deus do céu ! É uma lufada 
de ar puro .. .  "31 

Aceitando amar Clotilde, Pascal voltou atrás na linhagem imitativa da 
rede familiar e renunciou a ocupar o lugar do demiúrgo. Abriu mão de seu 
higienismo "artificial" para voltar ao regaço da Grande .Natureza. Por meio 
de seu incesto, curou-se da doença do saber absoluto. Em vez de se trans
formar no redentor de uma humanidade degenerada, regenerou a si mesmo, 
aceitando ser o herdeiro mortal de uma fanu1ia tarada: "Não compreendes 
que querer curar tudo, regenerar tudo, ·é uma falsa ambição de nosso egoís
mo, uma revolta contra a vida que declaramos ruim [ ... ]."32 

Assim, o ciclo dos Rougon-Macquart encerrou-se com a morte de um 
herói que renunciou a sua missão salvadora; ao mesmo tempo, o mito da he
reditariedade patogênica se inverteu: a mulher, na qualidade de mãe nutriz, 
resgatou as falhas do homem através de sua fecundidade. Garantiu a função 
redentora no lugar de uma ciência enferma, enquanto a natureza reencontrou 
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os seus e o higienismo recobrou forças na amplitude de um ventre incomen
surável. Com Fécondité, primeiro romance de um novo ciclo de quatro "e
vangelhos", Zola, seguindo Michelet, fez-se poeta de wna "terra-mãe que 
alimenta com seus regatos de leite os incontáveis lactentes de uma raça pa
triótica e guerreira" .33 Essa defesa natalista foi acompanhada de um lirismo 
"colonial" que convidava o homem à conquista dos férteis desertos do Ní-
ger. 

A árvore proliferadora do Dr. Pascal evoca os quadros clfuicos dos 
alienistas e de Charcot. Faz pensar nos personagens de miséria e sujeira que 
povoam a temática da etiologia hereditária e da patologia nervosa. As avós 
alcoólatras, os maridos sifilíticos, os filhos débeis, os burgueses perversos, 
os adeptos da prostituição, os desastres da tuberculose e o flagelo do sexo: 
não faltou nada nessa descrição barroca das representações da farm1ia e de 
seus venenos. Não obstante, ao contrário de Maupassant, Zola permaneceu 
subjugado à concepção de um inconsciente ancorado nas profundezas Iíere
ditaristas. Sem dúvida, por seu próprio cientificismo, ele ultrapassou os 
ideais científicos de sua época, mas seus personagens são submissos diante 
do saber médico, sem superação possível rumo a um outro horizonte. No to
cante a nossa historicidade, Zola foi contemporâneo de Charcot e Morei; foi 
parte integrante de uma das principais configurações do inconsciente à fran
cesa, enquanto Maupassant já transpusera a barreira que separou a Trawn
deutung da idade áurea do alienismo clássico.34 

Émile Zola iniciou sua campanha dreyfusista no Le Figaro em novem
bro de 1897. No mês de dezembro, Esterhazy foi levado a julgamento pe
rante o primeiro tribunal militar de Paris e unanimemente absolvido. No co
meço do ano de 1898, o autor do Docteur Pascal publicou seu célebre Eu 
Acuso no L'Aurore, o jornal de Georges Clernenceau.35 Tratava-se de uma 
carta aberta ao Presidente Félix Faure, antidreyfusista confesso. Aquele que 
mais tarde seria o artífice do Tratado de Versalhes, tão denunciado por Freud, 
"considerou de altíssima qualidade literária o sonoro título desse panfleto. 
Zola historiou o processo e mostrou que, se o tribunal militar que julgou 
Dreyfus tinha sido pouco inteligente, o segundo, ao absolver Esterhazy, foi 
necessariamente criminoso. Tenninou sua tese de defesa com urna série de 
acusações, todas iniciadas pela fórmula incansavelmente repetida que desig
na os culpados. Pediu que ousassem intimá-lo a comparecer perante os tribu
nais e concluiu com estas palavras: "Estou aguardando." 

O efeito dessa carta foi considerável. Trezentos mil exemplares do jor
nal foram vendidos em poucas horas. O conde de Mum intimou o governo a 
processar Zola, mas, para não reacender o Caso, as pessoas se limitaram a 
incriminar o autor pela difamação de Esterhazy. No processo, o escritor foi 
defendido por Femand Labori, advogado de V aillant* e dos anarquistas, só-

* Auguste Vaillant, nascido em Mézieres e. 186 1 ,  anarquista que jogou uma bomba na Câmara dos 
Deputados em dezembro de 1893 e, condenado à morte, foi executado em 1894. (N.T.) 
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lido inimigo da bertillonagem, mas foi condenado. Violentas manifestações 
anti-semitas e nacionalistas devastaram a França. As multidões desenfreadas 
reclamavam o linchamento do italiano aos gritos de "Viva o exército e morte 
aos judeus".  Diante do sórdido depoimento do General de Pellieux, Zola ex
clamou: "Há muitas maneiras de servir à França. Podemos servi-la pela es
pada e pela pena. O Sr. General de Pellieux sem dúvida conquistou grandes 
vitórias. Eu ganhei as minhas. Através de minhas obras, a língua francesa foi 
levada para o mundo inteiro. Lego' à posteridade o nome do General de Pel
Jieux e o de Émile Zola: ela escolherá. "36 

Em julho de 1898, o Ministro da Guerra, Cavaignac, divulgou perante 
a Câmara as provas, segundo ele "decisivas", cjue o Estado-Maior detinha 
contra Dreyfus. Foi então que Jaures publicou Les Preuves37 em La Petite 
République. Redigido em dois meses, esse livro sobre a história imediata é 
um documento admirável. Trouxe à baila os "esquecidos" do grande Caso: 
oficiais de todas as patentes, peritos em grafia, juízes de nomes bizarros. 
Jaures, aliás Freud ou Sherlock Holmes, vasculhou os signos, comentou as 
frases, decifrou as palavras e interpretou os sonhos. Denunciou os verdadei
ros "falsários", desvendando o sentido da máquina de guerra montada contra 
Dreyfus. Jean Jaurês foi apoiado em sua luta pelos germanistas do Partido 
Trabalhador Socialista Revolucionário, dreyfusistas de primeira -hora, com 
quem firmara estreitas relações depois da grande greve dos vidraceiros de 
Albi. Começou a surgir como líder de um socialismo que procurava superar 
suas divisões para se constituir como força política. Acreditava que a união 
era possível pela fusão das organizações existentes. O combate dreyfusista 
não lhe foi favorável. O Partido Trabalhador Francês, o partido de Jules 
Guesde, recusou-se a levar-lhe seu" apoio. E Jaures redigiu sozinho seu gran
de livro das provas. 

Sabemos que Marx pintara o judeu sob a hedionda figura do deus Di
nheiro. Entretanto, em um dos fundadores do socialismo à francesa, Prou
dhon, o ódio aos judeus tomou-se verdadeiramente selvagem. Redobrou-se 
de particular animosidade contra o autor judeu e alemão da Misere de la 
Philosophie, que Proudhon acusou de tê-lo pilhado para melhor denegri-lo. 
Um dia, o francês anotara em seu caderninho: "Marx é a tênia do socialis
mo. "38 

À metáfora animal e médica veio acrescentar-se- a idéia do genocídio. 
Para se livrar dos judeus, Proudhon preconizou as seguintes soluções: "Ju
deus. Fazer um artigo contra essa raça que tudo envenena, metendo-se por 
toda parte sem jamais se misturar com povo algum. Pedir sua expulsão da 
França, com exceção dos indivíduos casados com franceses; abolir as sina
gogas, não aceitá-los em nenhum emprego, perseguir, enfim, a abolição des
se culto. Não foi à toa que os cristãos os chamaram de deicidas. 9 judeu é o 
inimigo do gênero humano, é preciso mandar essa raça para a Asia, ou ex
terminá-la [ . . .  ] .  O ódio aos judeus, bem como aos ingleses, deve ser um arti
go de nossa fé política. "39 
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Zeev Sternhell sublinhou que essa foi a visão do judeu que Proudhon 
iria transmitir a duas ou três gerações de socialistas franceses. Ela veio "for
talecer, no espírito deles, a visão de que as insinuações, as estocadas e as 
acusações de Marx contra os judeus haviam começado - senão quase termi
nado - de se instaJar."4º 

Se Zola era um cão de nariz bífido e Marx uma tênia, Dreyfus era um 
rato pestilento que infestava a terra fértil da pátria francesa. A fala microbia
na seguiu seu curso e reforçou os ideais anti-semitas tanto de direita quanto 
de esquerda. Do lado do nacionalismo chauvinista, a verdade judiciária não 
tinha importância. Não havia "verdade absoluta", e Maurice Barres susten
tou que era preciso ensinar aos franceses uma verdade francesa, a mais útil 
para a nação: "Só existe justiça dentro de uma mesrQa espécie." Dreyfus en 
"o representante de uma espécie diferente". Seu caso era da alçada "de um� 
cadeira de etnologia comparada". Barres ficava revoltado quando "a Lei nã< 
é a Lei de minha raça" .41 Do lado dos socialistas, o princípio da luta' de elas 
ses era pensado em termos de um funcionamento similar. A burguesia e o 
proletariado faziam parte de uma configuração fixa, na qual cada grupo hu
mano era assemelhado a urna categoria zoológica portadora de seus valores e 
suas taras. 

Em janeiro de 1898, oito meses antes da publicação das Preuves, o 
grupo parlamentar socialista, do qual participavam Jaures, Viviani, Guesde, 
MilJerand e Rouanet, editou um manifesto pelo qual se recusou a se empe
nhar numa luta entre duas facções rivais da burguesia, luta esta que afirmou 
ser financiada por capitalistas judeus que estariam tentando, ao reabilitar 
Dreyfus, obter para si o apoio do país, para tentar apagar seus próprios mal
feitos e "lavar todas as sujeiras de Israel". 42 A essa argumentação Jaures 
opôs a de que Dreyfus era inocente e, nessa categoria, "já não é oficial nem 
burguês: está privado, pelo próprio excesso, do infortúnio de qualquer ca
racteristica de classe; não é mais do que a própria hµmanidade, no mais alto 
grau de miséria e desespero que se possa imaginar". 43 

Além do caráter humanista dessa tomada de posição, Jaures combateu 
profundamente a própria noção de traço hereditário. Opondo-se à desigual
dade das raças, das espécies e das classes, apregoou o princípio de uma 
identidade do homem com o homem, radicalmente alheia aos ideais da pato
logia. Nessa perspectiva, o conceito de luta de classes pôde escapar à noção 
de guerra entre as raças e desembocar no princípio dialético de uma anterio
ridade da luta em relação às classes. À doutrina fixista e quase racista de 
"classe contra classe" já se opunha, em Jaures, a alternativa não-simetrizá
vel de um movimento em perpétuo recomeço.44 

Jaures seria seguido pelos dirigentes socialistas, por razões pragmáti
cas, no momento em que estes se convenceram de que o domínio das ruas 
lhes escapava, em benefício das ligas direitistas que começavam a controlar 
as massas urbanas. Foi com o apoio de Kautsky, e em oposição a Rosa Lu-
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xemburgo e Karl Liebknecht, que Jaures impôs sua linha ao movimento 
francês. 

No momento da publicação das Preuves, a situação penr;lia em favor do 
dreyfusismo. Um conselho de investigação foi reunido e emitiu um parecer: 
favorável ao afastamento de Esterhazy por "procedimento incomum". Este 
saiu d& França, enquanto o comandante Henry fez sua confissão antes de sd 
suicidar. Ao final de setembro de 1898, a vara criminal do Tribunal de Cas-, 
sação foi finalmente encarregada, por ordem do Ministro da Justiça, do pedi
do de revisão proposto por Lucie Dreyfus. Três Ministros da Guerra se de
mitiram. Em fevereiro de 1899, nos funerais de Félix Faure, uma tentativa de 
golpe de Estado nacionalista fracassou. Paul Déroulede e sua liga de patriO..: 
tas ficaram agitados. 

Logo depois do acórdão de revisão que cassou a sentença de 1894, o 
novo presidente, Émile Loubet, foi atacado a bengaladas por um barão na-' 
cionalista . Um Ministério da Defesa republicano foi constituído sob a presi
dência conservadora de Waldeck-Rousseau, que procurou apoiar-se nos 
dreyfusistas moderados, chamando para si os socialistas. Foi nesse ,clima dl1 
preservação dos valores da nação francesa que um novo tribunal militar reu
nido em Rennes deu seu veredicto: Dreyfus foi novamente declarado culpa
do de relações secretas com o inimigo; mas com circunstâncias atenuantes, e 
condenado a dez anos de detenção. Entrementes, Esterhazy reconhecera sei 
o autor do borderô e dissera tê-lo redigido por ordem de seus superiores, pa; 
ra fornecer-lhes a prova material da traição de Dreyfus, da qual tinham 
"certeza moral". Dez dias depois do veredicto de Rennes, Dreyfus recebeu d 
perdão de Loubet. Durante o processo, Labori, ferido num atentado, de-1 frontou-se com seu colega Demange. Este fora convocado por Mathieu 
Dreyfus, a conselho de Waldeck-Rousseau, para fazer com que fosse ratifi, 
cada a sentença de Rennes, em troca de uma promessa de perdão. Natural
mente, Labori era partidário, com Zola e Jaures, de uma firme não-aceitaçãC: 
da tese da culpa "atenuada", e queria bater-se pelo reconhecimento absoluto 
e total da inocência. 

Jaures reiniciou o combate em 1 903, um ano depois da morte de Zola, 
e foi somente em 12 de julho de 1906 que o Tribunal de Cassação suspendeu 
irrevogavelmente a sentença de Rennes. Dias depois, o capitão Dreyfus for 
reintegrado no exército com a patente de comandante, e recebeu as insígnia� 
de Cavaleiro da Legião de Honra. 

IH. Estigmas e doença mental 

Às vésperas da prisão de Dreyfus, um estranho soldado se alistara no exér
cito da França. Seu comportamento se afigurava bizarro a seus superiore'. 
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hierárquicos. Ele quebrava objetos, falava usando palavras obscenas, andava 
aos saltos sobre as pedras em caminhos esburacados e atirava nos pássaros. 
Insultava os cães, agredia seus companheiros, clamava pela anarquia e não 
largava seu velho acordeão. Tinha o rosto largo, as carnes balofas e a tez 
marcada pelo rigor dos ventos. Seus membros eram alongados e ele tinha 
a testa estreita e o nariz achatado. Um dia, foi internado num hospital militar 
por distúrbios mentais, e depois liberado em 1893. 

A história se passou em Franche-Comté, em meio a pastagens povoadas 
por pastores, onde os rios caudalosos enchiam o ar de murmúrios. O homem 
se chamava Joseph Vacher, "o maior criminoso de todos os tempos". So
nhava com as brumas do Tâmisa e seguiu a carreira de outro assassino famo
so - Jack, o Estripador, assassino de prostitutas. Este último abria as vísce
ras de suas vítimas, regalava-se com seu sangue, contemplava seus órgãos 
ainda em movimento, observava, perscrutava, apalpava, ouvia ... 

Na infância, Joseph Vacher fora mordido por um cão enraivecido que 
deixara em seu corpo a marca do diabo. Recolhido pelos irmãos maristas de 
Saint-Génis-Laval, foi violado por um jovem seminarista a quem tomou por 
um animal perigoso. Mais tarde, foi expulso, e o Exército se tornou, depois 
da Igreja, seu grande lugar de refúgio. 

Em Besançon, Vacher apaixonou-se por uma camponesa que se recu
sou a desposá-lo. Nessa ocasião, rezou longamente à Virgem Maria no topo 
das montanhas e depois pensou na palidez de uma mãe morta, deitada em sua 
mortalha. Desiludido pela moça, meteu-lhe uma bala na cabeça e virou a ar
ma contra si mesmo. O cérebro explodiu e o homem ficou desfigurado: seu 
rosto permaneceria atravessado por um ricto diabólico. Vacher sobreviveu, 
com suas duas balas no fundo do crânio, enquanto a camponesa se recuperou 
de seus ferimentos. Internado, ele urrava seu sofrimento, berrava a miséria 
de seus órgãos degenerados, falava de sua doença na linguagem do grito, do 
estremecimento e do soluço. Tomava-se pelo anarquista de Deus, que viera 
salvar a humanidade da conjuração do mal. Vacher falou aos alienistas de 
sua inocência, mas ninguém o escutou e ele foi liberado como "normal" e 
"curado". Errante no crime, passou então a ensangüentar a mãe-pátria. Em 
Beaurepaire, na província de Isere, degolou sua primeira pastora. Depois 
disso, as vítimas se sucederam, vindo de ambos os sexos. O assassino viola
va, sodomizava e eviscerava. Surgiu como um monstro devorado pelo estig
ma de seu antigo ferimento. Seu ritual era sempre o mesmo: decapitação se
guida de profanação. Lavava-se na água corrente dos riachos e depois se 
acalmava ao som de seu acordeão. 

Em 1897, foi preso e fez confissões delirantes. Não falou em seus 
crimes, mas se proclamou encarregado de urna missão divina, invocou Joana 
d' Are e entoou antigas canções de ninar. Um dia, quebrou a cabeça batendo
ª contra as paredes do presídio e deplorou a besta que reinava em sua carca
ça. O juiz instrutor, Émile Fourquet, empenhou-se em demonstrar que o ho
mem era um simulador. Entrava freqüentemente na cela dele para obter 
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"confissões verdadeiras", razoáveis, "detalhadas". Como resposta, Vacher 
brandia o punho fechado em seu catre e o ameaçava aos gritos de "Viva a 
anarquia!". A justiça recebeu então o apoio da medicina psiquiátrica: três 
peritos examinaram o criminoso e o declararam simulador, lúcido e respon
sável por seus atos. Pouco depois, os jornalistas se amontoaram no tribunal 
de Bourg-en-Bresse. Vacher contou pela última vez a história de seu calvá
rio e pediu para ser tratado. Condenado à morte, foi guilhotinado na praça de 
Greve em 31 de dezembro de 1898� Um dos peritos foi o célebre Lacassag
ne, que identificara o corpo decepado no c�o da "mala de Gouffé". 45 

A execução de Vacher decorreu de uma história do discurso psiquiátrico que 
remonta ao início do séc�o XIX e às transformações da penalidade no con
tragolpe da revolução de 1789. Essas mudanças, contemporâneas do desen
volvimento científico do saber médico, instauraram uma ortopedia que visava 
menos a reprimir o corpo do que a corrigir os defeitos da alma. Michel Fou
cault sublinha que o sistema penal que herdamos punia, mas pretendia tam
bém readaptar os delinqüentes. Nesse sentido, aproximava-se das ciências 
humanas e participava de uma tecnologia em que a sanção já não tinha por 
objetivo apagar a ofensa do crimê, mas corrigir um desequilíbrio do qual um 
dado indivíduo se tomara culpado, ao optar por seu interesse em detrimento 
do da sociedade. 46 

A tutela da loucura pelo saber psiquiátrico passou, na França, por duas 
disposições fundamentais. O artigo 64 do Código Penal Napoleônico foi o 
resultado de uma luta complexa a respeito da mendicância e da necessidade 
de interditar os insanos. Assim se enunciava: "Não há crime nem delito nos 
casos em que o réu se acha em estado de demência no momento da ação, ou 
em que é compelido por uma força à qual não pode resistir."47 Dentro dessa 
perspectiva, o debate sobre o papel da perícia psiquiátrica generalizou o 
problema da simulação, cujo vestígio fomos encontrar, ao final do século 
XIX, nas ciências humanas, na polícia e na neurologia. Se o louco era irres
ponsável, o criminoso "lúcido" podia, por conseguinte, "simular" a loucura 
para escapar à penalidade; quanto ao crime, passava-se então a supor nele 
uma racionalidade calculista originária. Ao proteger o demente da prisão, fi
zemos a história da loucura penetrar na da razão: "Não há responsabilidade 
sem racionalidade do ato, e portanto, não há nenhuma sanção, nem tampouco 
delito, sem responsabilidade."48 

A aprovação da lei de 1838 sobre a internação voluntária e a interna
ção obrigatória dos alienados foi a segunda etapa dessa evolução. Resultou 
de uma política que transformou, ao mesmo tempo, o estatuto da loucura e a 
visão clfuica da doença mental. Partindo de uma atomização da fanu1ia bur
guesa, a máquina sancionou o alienado, administrando seu ser, sua existên
cia e seus bens. A colocação sob tutela acentuou, por conseguinte, a orienta
ção do saber psiquiátrico rumo a um corte maior entre a norma e a patologia: 
os loucos eram completamente loucos, e os normais, completamente normais. 
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No quadro dessa refusão, onde a prestação de assistência à loucura foi sepa
rada da relativa à criminalidade, à vadiagem e à mendicância, o louco foi re
conhecido em sua diferença a partir das características do aparelho que o 
tomou em tratamento, e através de uma nosografia que fez dele um doente 
privado da linguagem e da fala. Vimos que, com Freud, abriu-se uma nova 
fase do debate dinânúco que tentou restituir ao "psicotizado", assim como à 
histérica, o sentido de seus enunciados, fora da alternativa da norma e da 
patologia. Nesse aspecto, Freud foi contemporâneo de Nietzsche e de Mau
passant. Sua descoberta produziu-se no instante em que a loucura transgre
diu as proibições da clínica para pender para a perigosa região das lingua
gens que implicam elas mesmas: "Freud não descobriu a identidade perdida 
de um sentido", escreveu M- Foucault, ·'mas delimitou a figura disruptiva de 
um significante que não é, em absoluto, como os demais. Aquilo que deveria 
ter bastado para proteger sua obra de todas as interpretações psicologizantes 
em nosso meado de século encobriu-a com o nome (derisório) de ciências 
humanas e de sua unidade assexuada. "49 

O que separou Esquirol e a lei de 1838 do tratado de Morei sobre a de
generescência foi a configuração que constituiu um esquema fundamental do 
inconsciente à francesa, através do qual a hereditariedade, com seus estig
mas, invadiu o campo das ciências, da psicologia, da medicina mental e da 
literatura, Daí este paradoxo: o reformismo pineliano e esquiroliano pareceu 
transformar-se, no final do século, �m seu oposto. Partiu-se de uma liberali
zação dos quadros da nosografia para chegar a uma reformulação baseada no 
tratamento social e moral da loucura, e assistiu-se a um retorno revitalizado 
do organicismo, que parecia corroborar a tese da incurabilidade das doenças 
mentais. Ora, o corte que separou o século em duas épocas antagônicas não 
foi o que aparentou ser. As mudanças sobrevindas depois de 1860 mantive
ram uma relação de continuidade lógica com a revolução anterior. Foi a 
doutrina que se transformou, e não a visão do alienismo sobre a loucura. Isso 
explica a contradição pela qual um organicismo extremista pôde ter como co
rolário imediato, ao mesmo tempo, o fatalismo da incurabilidade das "raças 
malditas" e a visão educativa de uma humanidade feliz. 

A noção de monomania protegia o louco da penalidade criminal, mas 
começou sua carreira junto aos tribunais sob a forma ambígua da própria 
criminalidade. Robert Castel sublinha que Esquirol encerrou esse termo na 
represent;ição intelectualista tradicional da alienação mental. A mania é um 
delúio generalizado, ao passo que a monomania.é uma "micromania" que se 
manifesta quando o delírio concerne a um objeto particular, deixando intac
ta, em outros aspectos, a faculdade <l:e raciocínio. Foi justamente essa mono
mania, sob sua forma instintiva, que provocou a grande controvérsia de 1830 
no campo da medicina legal. Juristas e juízes criticavam, nessa noção, o álibi 
que ela fornecia aos criminosos "simuladores": "Rechacemos esses adulado
res da humanidade", escreveu Élias Regnau]t, "que fingem honrá-la fazendo 
do crime uma doença e, do assassino, um louco."5º 
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Essa mesma problemática se abateu sobre Joseph Vacher e sobre Drey
fus, setenta anos depois, numa época em que a loucura criminosa era ampla
mente reconhecida como doença mental. Que aconteceu? Na "teoria", Va
cher não poderia ter sido guilhotinado; mas, nesse caso, Dreyfus não deveria 
ter sido reconhecido como culpado. O vadio se reconhecia enfermo e pediu 
para ser tratado. Se foi possível acusá-lo de simulador, foi porque a herança 
esquiroliana e a doutrina moreliana não poupavam o louco da sanção penal. 
Em sua demência, Vacher afirmou ser o anarquista de Deus, o sodomita da 
civilização. Como Dreyfus, encarnou o mal absoluto. Pouco importava, as
sim, a "doença mental", se o discurso da loucura fazia a racionalidade da 
ordem estatal balançar: falava-se em simulador, Ravachol, judeu, psicopata 
ou perverso. O higienismo inverteu-se na impotência terapêutica e passou 
a tender ao extermínio. O saber psiquiátrico ficou prisioneiro da máquina 
administrativa para a qual o louco era suspeito, "por antecipação", em nome 
de um cogito calculista. 

Édouard Toulouse fez campanha por Vacher e pleiteou o perdão em 
nome da irresponsabilidade. Invocou o artigo 64, porém, mais ainda, o hi
gienismo de seu mestre Morei e o respeito devido à nova psiquiatria, que 
procurava corrigir as taras.51 Édouard Toulouse era alienista dos criminosos 
e dos miseráveis. Era também médico desses outros assassinos a quem cha
mamos criadores ou artistas, gênios ou degenerados superiores. Tratava de 
Zola, Mallarmé, Rodin e Berthollet. 

Em 1920, o poeta Antonin Artaud conheceu esse médico mental, her
deiro de Morei. Édouard Toulouse acreditou-o sifilítico: ,;um caso selecio
nado", como ele mesmo lhe disse. Aplicou-lhe injeções e o contratou como 
colaborador da revista Demain, cuja publicação dirigia. Incentivou-o a es
crever poemas, críticas de livros e de teatro. Pediu-lhe até que burilasse tra
duções de artigos de medicina alemães feitas por sua mulher. Essa dama le
vou-o a Paris e lhe mostrou os museus. Familiarizou-o com os salões litérá
rios e lhe facultou conhecer atores, autores e editores. Maternalizou-o, en
quanto seu marido cuidava dele. Inicialmente instalado no hospital onde li
derou uma campanha ativa pela melhoria da seleção dos doentes mentais, 
Toulouse foi em seguida nomeado para o Sainte-Anne, onde seus esforços 
em matéria de profilaxia levaram a um começo de setorização: uma parte do 
centro psiquiátrico foi entregue aos cuidados dos doentes mentais não�inter
nados. Artaud seguia as pegadas do casal, continuando a ser tratado pelo 
alienista até aproximadamente os anos trinta. Enquanto suportava tratamen
tos anti-sifilíticos dolorosos e inúteis, sua "medicina" pessoal, o ópio, era
lhe proibida: tratava-se de uma droga perigosa, criminosa.52 

O paradoxo fornecido pelo homem Zola não é insignificante na aventu
ra nascente da psiquiatria moderna: Dreyfus inocente foi um pouco o Zola 
culpado. Com efeito, se em sua obra o autor do Docteur Pascal foi mensa
geiro dos ideais da hereditariedade-dçgenerescência, na aventura dreyfusista 
tornou-se um personagem de seus próprios romances. Da condição de clíni-
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co, passou à de doente, e seu "caso" passou a depender da medicina e dos 
tribunais. De resto, o Caso fez dele um "insano": pois então não dizem que 
encontrou a morte de maneira sumamente bizarra, esquecendo-se de limpar 
sua chaminé? Com Dreyfus, o escritor conheceu a história da loucura na 
loucura convertida em história. 

Para compreender como se constituiu, através de Dreyfus, Vacher, 
Zola, Maupassant ou Artaud, a figura do alienado moderno, é preciso re
montar a Bayle, a um momento de radicalidade em que a doença sifilítica se 
transformou no sintoma de uma sexualidade vergonhosa, mas enfim reconhe
cida em seus ares proliferativos. 

"E então, seu sangue deu uma volta só e ele ficou pregado no chão 
pelo horror. Aquela figura ambígua, sem sexo, era verde e exibia, dentro das 
pálpebras violáceas, olhos de um azul claro e frio, terríveis; havia nódulos ao 
redor de sua boca; braços extraordinariamente magros, braços esqueléticqs e 
nus até os cotovelos, saíam de mangas esfarrapadas, tremendo de febre, e as 
coxas descarnadas tiritavam dentro das botas de cobre, largas demais. [ ... ] E 
no mesmo instante compreendeu o sentido da visão assustadora. Tinha diante 
dos olhos a imagem da Sífilis."53 Sessenta e dois anos separam esse pesade
lo, narrado por Huysmans em A Rebours, em 1884, da tese de Bayle sobre a 
paralisia geral, datada de 1822. Entre esses dois momentos, a sífilis se trans
formou na figura maléfica da sexualidade. Obcecou a literatura, impregnou o 
conjunto dos discursos sobre a hereditariedade, vulgarizou a imagem da lou
cura de origem venérea e se apoderou dos lares. Na arte, remeteu ao repertó
rio sistemático de todas as formas mentais que designamos pelo nome de de
cadência. 

O herój de A Rebours, Des Esseintes, é o último descendente de uma 
farm1ia ilustre. Seu sangue está empobrecido e seus nervos são sensíveis. Ele 
procura acalmar sua inquietação através do vício e da desordem. Em casa, 
instalou uma estufa repleta de flores raras, obtidas com a ajuda de estranhos 
cruzamentos. Com seu "órgão dos licores" compõe bebidas exóticas. Suas 
visões delirantes resistem aos tratamentos dos médicos e sua única saída é o 
caminho da Fé: entre a cura e o suicídio, o herói escolhe a Igreja, e Huys
mans, depois desse romance, converteu-se. A Rebours é a história de uma 
queda em que o destino do "nervoso" se cumpre no fervor atormentado de 
uma visão de salvamento. 

Em 1822, as idéias de Bayle foram unanimemente rejeitadas. Desiludido, ele 
abandonou a psiquiatria e, vinte anos depois, sua descoberta foi reconheci
da. 54 Ainda seriam necessários dez anos para que ela provocasse uma com
pleta reviravolta na ciência das doenças mentais. Foi buscando o substrato 
anatomopatológioo da loucura de Pinel que Bayle identificou a paralisia ge
ral, da qual fez uma doença mental específica. Nesse ponto, divergiu dos 
alienistas de sua época, sobretudo de Esquirol: "Esses autores estudiosos 
contentaram-se, em geral, em observar os fenômenos sem buscar remontá-los 
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a sua origem, em descrever os fatos sem querer ligá-los a nenhuma causa 
produtora. "55 A doutrina de Bayle arruinou parte do edifício dos alienistas. 
Com ela, o mal sifilítico se enxertaria na doutrina da degenerescência, e a 
grande bexiga se converteria no lugar privilegiado de uma sexualidade não 
desvinculada de seu substrato genital. De fato, Bayle, como posteriormente 
Morei, não opôs uma etiologia física a uma etiologia moral: "Por exemplo", 
escreveu Robert Castel, "ao const.atar que os antigos soldados dos exércitos 
napoleônicos eram freqüentemente atacados por ela, ligou esse fato às con
dições traumatizantes da vida militar e, entre outras, à decepção causada pela 
queda do Império. O papel da sífilis foi discutido como uma de suas causas 
possíveis. "56 

Toda a obra de Bénédict Augustin Morei pode ser compreendida como 
a conseqüência da descoberta de Bayle. Se o mal, sozinho, era um grande 
flagelo da sociedade moderna, era preciso, para vencê-lo, conceber uma pro
filaxia que não fosse apenas defensiva. Não nos deveríamos contentar em 
isolar os loucos ou os indivíduos perigosos, mas faríamos uma profilaxia 
preservadora, tentando modificar as condições morais, intelectuais e físicas 
dos contaminadores em potencial. Morel construiu sua concepção da degene
rescência a partir da observação do proletariado da região de Rouen e das 
populações agrícolas miseráveis das periferias. Em seu Traité dés Dégéné
rescences, publicado em 1857, situou sua teoria sob a autoridade do Gênese, 
já que a queda original do homem é que acarretara sua perda do rumo. As
sim, a degenerescência foi ligada ao pecado; apresentou-se como o desvio 
doentio de um tipo primitivo normal de humanidade. Todo desvio era uma 
degradação causada no homem por circunstâncias externas. A essência do ti
po primitivo residia no domínio do moral sobre o físico, ou seja, na aceita
ção, pelo sujeito, da lei moral ou da convicção do dever. Este último se 
submeteria para realizar seu destino social, de maneira livre e racional, não 
sendo o corpo mais do que o instrumento da inteligência. Na doença mental, 
produzir-se-ia uma inversão dessa hierarquia, tendo por conseqüência rebai
xar o homem à categoria de animal e alienar seu espírito no organismo en
fermo. Na trilha de Lamarck, Morei observou que a degenerescência era 
transmissível pela hereditariedade e ameaçava a descendência. O "germe" 
era progressivo e proliferativo, à imagem da loucura sifilítica. Quando uma 
patologia é transmitida, seus efeitos se agravam e os herdeiros são afetados 
por uma decadência física sempre mais acentuada: esterilidade, imbecilidade, 
idiotia, cretinismo. Para preservar a raça, Morei preconizou impedir 
os casamentos entre degenerados. 

Foi a partir dessa terminologia que se edificaram os temas retomados 
pela psiquiatria e psicologia dinâmicas para desestabilizar a concepção clás
sica da alienação, mesmo correndo o risco de tomar de empréstimo parte de 
seus tratamentos e de seus ideais. 

Sempre dentro da perspectiva higienista, Morei publicou grandes pes
quisas sobre a condição dos trabalhadores. Procurou mostrar como o alcoo-
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!ismo havia acarretado a degeneração do povo sueco. Constatou as devasta
ções trazidas pelo abuso do ópio e do álcool nas populações chinesas, estu
dou uma colônia de portugueses e se ocupou dos esquimós. A história conta 
que, depois de sua morte, os empregados do asilo de Saint-Yon se divertiram 
dando tiros de pistola nos moldes que ele fabricara para estudar a fisionomia 
de seus pensionistas. Essa brincadeira de massacre pennitiu destruir as ima
gens de uma assimetria patológica que assegurava a nonnalidade dos corpos 
sadios. Os estigmas que voaram em pedaços nesse dia eram pouco comuns: 
distrofias faciais, lábios leporinos, bocas-de-tapir, anomalias dentárias, mal
formações cranianas, estrabismo congênito, tartamudez, dedos e artelhos 
palmados, pés aleijados, hermafroditismo etc. 

Na década de 1880, foi o psiquiatra Valentin Magnan, amigo e colabo
rador de Charcot, que fez a síntese das correntes de idéias centradas na figu
ra da hereditariedade-degenerescência. Vindo de Roussillon (corno Pinel, 
Esquirol e Falret), trabalhou durante quarenta e cinco anos no asilo Sainte
Anne e se ligou a tal ponto a seus doentes que renunciou a qualquer vida so
cial. 

Um passo definitivo foi dado nesses anos, e até o fim do século, pela 
integração dos trabalhos de Morei aos de Darwin e Weismann. Assim, em La 
Familie Névropathique, publicado em 1894, o Dr. Féré reformulou a questão 
da degenerescência, sublinhando que ela era uma dissolução da hereditarie
dade. Nessa época, eram menos levadas em conta as transformações dramáti
cas da descendência do que a forma híbrida de sua evolução, e mais uma vez 
foi possível opor a norma à patologia dentro da ótica da intrusão ou da in
quietante estranheza, espécie de signo precursor da doutrina das mutações. A 
visão reeducativa perpetuou-se com a idéia de uma correspondência "racial" 
entre a hereditariedade sadia e a beleza física ou intelectual, oposta à morbi
dez, que evocava a feiúra. Essa evolução dos ânimos não foi estranha à re
valorização da noção de simulação. De fato, era preciso pôr as fanu1ias em 
guarda contra os alienados, tão mais perigosos quanto mais inofensivos pa
reciam. Jã em 1861, Ulysse Trélat, discípulo de Esquirol, propusera a con
cepção do "louco lúcido" para salvaguardar a pureza da raça contra o san
gue degenerado daqueles que "tinham um ar" nornml. Encontramos um eco 
dessa problemática no Zola dos textos finais. O autor redigiu Fécondité no 
exato momento em que se tornava o personagem principal da cena dreyfu
sista: "No interior da obra", escreveu Jean Borie, "deu-se wna transforma
ção dos Rougon-Macquort nos Évangiles, homóloga à que separou o discur
so sobre a degenerescência dos anos cinqüenta e aquele que, a partir de 
1880, concernindo a temas aparentemente idênticos, mesclados de uma ho
menagem ritualizada ao fundador Morei, marcou, não obstante, o advento de 
urna nova era. "57 

No centro da questão da hereditariedade-degenerescência mantinha-se 
a figura de uma sexualidade tecida de sífilis, ocultismo e histeria: por meio 
dela, os monstros geravam bastardos. A despeito da penetração do conceito 
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de neurose, a suspeita uterina fo i  conservada no fantasma vigoroso da sífilis. 
Esse substrato iria entravar, na França, a penetração do conceito freudiano 
de libido. Favorecendo u m  paradoxo inaudito, a oposição ao "pan-sexualis
mo" teve como avesso a esplêndida ostentação de todas as formas patológi
cas da sexualidade hwnana. O que se recriminava, exatamente, na doutrina 
"alemã"? Recriminava-se o que ela não era. As pessoas se insurgiam contra 
Freud porque sua teoria não era.suficientemente perversa, mórbida ou feti
chista. Condenavam-no porque, nele, o sexo não era a raça, a hereditarieda
de ou a patologia, mas um verdadeiro "lugar-comum" que definia a própria 
essência da humanidade. Rejeitavam a psicanálise menos por recalcar o mo
delo do sexo do que por pensá-lo sob o signo da exuberância sifilítica. Como 
explicar de outra maneira o protesto geral da consciência francesa ante o fla
gelo do pensamento vienense? 

A temática desse inconsciente à francesa é reencontrada no Traité de 
Sexologie publicado em 1933 por Angelo Hesnard e prefaciado por Édouard 
Toulouse.58 Esse manual educativo propunha dar ao público conhecimento 
do sexo, suas figuras e seus estigmas, para que ele pudesse situar tanto suas 
práticas perigosas quanto seus hábitos sadios: "Como o comenta o Dr. Hes
nard", escreveu Toulouse, "o estudo racio.nal da biologia sexual sofreu so
bretudo com a cisão arbitrária que se praticou entre o comportamento sexual 
exteriorizado e os estados psíquicos que o dirigem ou que ele suscita. Cabe, 
portanto, estudar a sexualidade e m  seu conjunto biológico, não dissociar a 
sexualiáade humana da sexualidade animal que a explica. Este livro provém 
de um médico psiquiatra que foi u m  dos primeiros introdutores da psicanáli
se na França; e por isso, será Lido com mais curiosidade ainda. O Dr. Hes
nard, discípulo independente de Freud, deu à psicanálise uma grande cola
boração, que se esforçou por julgar de um ponto de vista objetivo. ·  ·59 

Vemos, portanto, que em 1933, na mesma ocasião em que a teoria da 
hereditariedade-degenerescência se transformava no fantasma de uma época 
ultrapassada, sendo reabsorvida na corrente dinâmica, a doutrina freudiana 
era pensada por um psicanalista sob o ângulo de um biologismo educativo 
que associava a libido à animalidade.60 

Que dizer da posição freudiana com respeito à hereditariedade? Num 
artigo de 1896, publicado em francês em La Revue Neurologique sob o título 
de L' Hérédité et l' Étiologie des Névroses, 61 Freud dirigiu-se expl icitamente 
aos discípulos parisienses de Charcot, apontando algumas objeções à teoria 
etiológica do mestre. À tese da hereditariedade nervosa opôs a do trauma e 
do distúrbio sexual, afirmando que haviam limitado sua influência na origem 
das neuroses. Assim, distinguiu do substrato orgânico a lembrança traumáti
ca precoce de uma experiência sexual e propôs que esta fosse colocada no 
lugar atribuído por Charcot à hereditariedade nervosa. Isso pernútiu conferir 
um sentido diferente à noção de "fanu1ia patogênica" : "Admito que sua pre
sença [da hereditariedade nervosa] seja indispensável nos casos graves; du
vido que seja necessária nos casos brandos, mas estou convencido de que, 
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por si só, ela não pode produzir as psiconeuroses, caso falte sua etiologia 
especffica, a irritação sexual precoce."62 

Freud deixou o campo livre para a avaliação do papel da hereditarieda
de na etiologia das neuroses, mas distinguiu-se da noção de origem sifilítica 
ao relacionar a neurose à experiência do sexo como tal. O afastamento do 
peso da hereditariedade seria feito, em sua obra, através de etapas sucessi
vas, e notadamente no decorrer do debate travado com Jung e Bleuler. Aqui, 
como em outros pontos, não haveria "corte radical" entre um solo anterior e 
um novo continente. Na análise de Dora, publicada em 1905, ele fez refe
rência, numa nota de rodapé, a seu artigo de 1896, e assinalou que a infec
ção sifilítica poderia ser uma predisposição hereditária importante na etiolo
gia da histeria: "Mencionei que o pai contraíra sífilís antes do casamento. 
Ora, em meus doentes psicanalíticamente tratados, uma percentagem muito 
grande veio de pais atingidos pela tabes ou pela paralisia geral. "63 

Em Freud, portanto, a noção de etiologia sifilítica separou-se radical
mente, desde 1896, da visão demoníaca e racial que lhe era atribuída pelo 
discurso médico dominante. O substrato existia como um fator entre outros, 
mas, acima de tudo, a degenerescência estava ausente. O organicismo foi 
"deslocado" de sua função legisladora: em vez de comandar a organização 
do psíquico, tomou-se o refugo instintivo de uma animalidade fantasística. 
Estava ligado ao recalcamento, ou seja, a uma concepção do inconsciente 
desvinculada do atavismo das profundezas. 

IV. O medo das multidões 

Em 4 de maio de 1897, surgiram chamas nu terreno vazio da rua Jean-Gou
jon onde se instalara a catolicíssima instituição do Bazar da Caridade, fun
dada em 1895 por membros da alta burguesia e da aristocracia tradicionalis
tas. A catástrofe se abateu sobre uma Idade Média de papel mâché, no calor 
sufocante de uma primavera demasiadamente ensolarada. Esperava-se pelo 
sucesso de um novo aparellio de projeção chamado cinematógrafo, mas o in
cêndio começou nessa sala escura. As películas derreteram; os plissados em 
forma de favo de mel, os debruados de galões, a palha dos chapéus, a mus
seline, os tafetás, os guarda-sóis, os véus curtos, as plumas, tudo se incen
diou de uma vez só, enquanto as caines brancas transformavam-se em cadá
veres assados. 

A morte havia escolhido cabeças nobres, e a catástrofe foi sentida, em 
pleno Caso Dreyfus, como um supremo castigo. Acusou-se indiscriminada
mente a decadência dos costumes, a entropia da inteligência e a fatalidade. 
Pensou-se nos suplícios ancestrais e evocaram-se a balsa do Medusa, a 
violação, o assassinato, o incesto� o parricídio e o canibalismo. A curiosida-
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de ma1sã do jornalismo deparou com a frieza da visão médico-legal. Foram 
voluptuos�ente numerados os crânios escalpelados, os fragmentos de rou
pas, os �aços de cabelo, as pernas carbonizadas. As farm1ias disputavam 
entre si os despojos, procurando nas mandíbulas alguma obturação e, nos 
corpos, fragmentos de ouro ou diamantes identificáveis. 

O burburinho converteu-se em divagação. Falaram numa Azincourt* 
das mulheres e acusaram a covardia dos homens da alta sociedade, que ha
viam fugi.do. Do lado dos republicanos, frisaram que o salvamento dos ricos 
fora obra do povo. Traçou-se o famoso retrato de um bombeiro anônimo que 
voltou a seu local de trabalho, depois de ter arrancado vinte pessoas das 
chamas, sem ver que seu rosto estava sulcado por queimaduras. 

Os antagonismos ressurgiram sob a cinza dos cadáveres. A intervenção 
de Albert de Mun na Câmara provocou a hostilidade da extrema esquerda: 
lembraram-lhe que os filhos dos participantes da Comuna que ele mandara 
massacrar eram hoje capazes de salvar do incêndio a elite da nação. As clas
ses dirigentes fustigaram a imprensa e suas campanhas de calúnias, invocan
do uma reconciliação hugoliana entre os homens.64 

Surgiu então o terror das massas e das noites de gala. As pessoas recor
davam a Comuna, o magnetismo, as mulheres da Salpêtriere. Isso nos faz 
lembrar que a doutrina da histeria começou a vir à luz na tempestade da 
guerra civil, e que o medo das massas gerou uma psicologia que serviu para 
nos defendermos delas. 

Tão logo passou a repressão versalhesa, a opinião pública burguesa quis 
apagar os vestígios de suas idéias fixas, e os homens de letras imitaram-na à 
risca. Com exceção de Valles, Rimbaud, Verlaine, Villiers de L'lsle-Adam e 
Victor Hugo, todos os notáveis da literatura atacaram abertamente a Comu
na, uns com moderação, outros com virulência. A "coisa" foi descrita como 
uma besta imunda, histérica e patológica. Demonstrou-se que não decorrera 
de causas objetivas, mas fora um acidente na harmonia universal da História. 
O acontecimento fora htbrido, um desvio, uma degenerescência. Seus "che
fes" foram qualificados de loucos ambiciosos, de fracassados, peões estúpi
dos, colarinhos sebosos, cabelos reluzentes, criadores de lesmas incapazes. 
Um lugar especial foi reservado à figura obscena da petroleira,** mulher ig
nóbil, prostituta fanática. Ela era desgrenhada por baixo de seu quepe aga
loado, e tinha seios fartos e o traseiro arredondado, erecta e vociferante. 

Quanto aos estrangeiros, eram agentes provocadores, maquinadores de 
complôs da Internacional. Os "falsários poloneses" foram associados aos 

* Localidade à margem do estreito de Calais onde, em outubro de 1415, os franceses foram derrota
dos pelos ingleses. (N.T .) 
** Petro/.euses foi o nome reservado pela imprensa de Versalhes às mulheres que, na Comuna de 
1871, haviam utilizado petróleo para acelerar os incêndios provocados. (N .T .) 
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"gatunos ianques", e os "bravi [combatentes] garibaldinos" aos "bruta
montes eslavos", todos responsáveis pela decadência das civilizações. Os 
innãos Goncourt, e ainda Alphonse Daudet, Flaubert, Taine e Anatole Fran
ce, empenharam-se em denunciar o governo do crime, em reclamar penas 
sanguinárias contra os "cães raivosos". 

O Grande Pavor obcecava as noites dos literatos e dos notáveis. Pe
diam o genocídio da gentalha, sua deportação maciça; apelavam para o ex
purgo, denunciavam os archotes de Belleville, reclamavam a submissão dos 
subúrbios invictos. Pintou-se um quadro "racial" da tipologia proletária: ao 
lado do mau operário, Iatagão preguiçoso que ainda admitia trabalhar, er
guia-se o terrível vadio, um l,,x> vil, pequeno e mesquinho, parecido com 
uma víbora. Complementava o mau operário, de quem possuía os vícios sem 
ter as qualidades. 6_5 

Um quarto de século separou o dilúvio verbal suscitado pela Cotl]-una 
da catástrofe do Bazar da Caridade. Nesse meio tempo, entre os dois mo
mentos, veio à luz uma ciência das multidões que fez a síntese dos diferentes 
modelos do inconsciente à francesa, desde a hipnose até o organicismo. Essa 
ciência foi La Psychologie des Foules, de Gustave Le Bon. Não se tratava 
de uma ciência, mas de um guia político ou um manual higienista a ser usado 
pelos tiranos que procuravam livrar-se do povo e do medo despertado pela 
existência, do povo, 

Gustave Le Bon nasceu em 1841 e fez seus estudos de medicina no pe
ríodo do Segundo Império. Publicou, a princípio, trabalhos sobre a cólera, a 
higiene dos soldados e a asfixia. Após uma missão arqueológica na Índia em 
1884, fundou, na editora Flammarion, a Biblioteca de Filosofia Científica, 
na qual publicaria suas obras. Estas foram mal acolhidas nos meios univer
sitários, mas conheceram grande sucesso popular, devido ao fato de que se 
agarravam aos ideais da psicologia das raças e dos povos, nascida de Taine e 
Gobineau e retomada, em prol do Caso Dreyfus, pelos anti-semitas Drumont, 
Barres e Daudet. Embora fosse excluído da ciência oficial, Le Bon obteve 
um prestigioso sucesso nos círculos literários e filosóficos que representa
vam, não obstante, a corrente da qual ele fora rejeitado. Ribot, Bergson, 
Henri Poincaré e Paul Valéry reconheceram seu talento. Marie Bonaparte fi
cou fascinada por esse mestre, que ela igualou a Freud. 

Quanto mais Le Bon era oficialmente desacreditado, mais sua obra era 
atuante e vinha testemunhar a conivência que existia, na França, entre as 
teorias da hereditariedade-degenerescência, o ódio da Revolução, a hipnose 
e o anti-semitismo. La Psychologie des Foules foi a síntese política mais 
doutrinária do inconsciente à francesa. 

Em 1901, Le Bon foi atacado por Gabriel Tarde, criminologista reno
mado e professor do Colégio de França, que desenvolvia pesquisas idênticas 
às dele. Este fazia parte de uma corrente oposta ao biologismo, que colocava 
ênfase (como Binet e Janet) nos dados puramente psicológicos da individua
lidade humana. Elaborou um esquema social baseado nas noções de imitação 
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e invenção. A primeira designava, segundo ele, a essência da vida em 
sociedade, que residiria na produção de uma similitude comunicativa. A se
gunda, causa de mudanças, possuiria a característica de ser individual e re
tomar os elementos anteriores. Assim, "o inventor" era o homem que inova
va a partir do passado. Tarde opôs-se a Le Bon no campo da raça e da here
ditariedade, mas seu simplismo psicológico, que seria duramente criticado 
por Durkheim, fez parte de um ideal da ciência das massas e do indivíduo 
que não questionava a doutrina da multidão. 

O interesse da obra de Le Bon reside nos "sintomas" que ela trouxe à 
baila, e o sucesso de que se beneficiou testemunha a maneira perturbadora 
como a obra de Freud se implantaria no duplo rastro da hipnose e da heredi
tariedade. 

La Psychologie des Foules foi inicialmente publicada em 1895, Em 
1925, estava em sua trigésima primeira edição. Em 1963, na quadragésima 
quinta. A obra de Gustave l..e Bon, em seu conjunto, foi um dos maiores su
cessos científicos de todos os tempos. 66 Todavia, imediatamente após a 
morte do autor, um silêncio voluntário somou-se ao ostracismo universitário: 
as simpatias de Le Bon pelo fascismo se haviam afirmado. Ele fizera o elo
gio de Mussolini e este favorecera sua obra, aplicando as teses dela a sua 
política. Da mesma forma, Hitler escreveu Mein Kamp/inspirando-'.se em sua 
doutrina. 

Os vocábulos estruturadores da Psychologie des Foules recendem ao 
discurso médico. Dir-se-ia que o velho conceito de hereditariedade partejara 
o conceito mais "moderno" de inconsciente. Nessa mudança de designação, 
a multidão se transformou num conjunto bárbaro, numa espécie de substrato 
orgânico em que o indivíduo desaparecia para se fundir na massa de um cor
po perigoso e unificador. Aí se exprimiu o antigo tema da subordinação da 
pessoa à coletividade e da integridade da alma nacional. A multidão era pe
rigosa por ser cega; movimentava-se como uma medusa perpassada por ins
tintos irracionais; estava sujeita a todos os "contágios"; era "imitadora", 
"sugestionável" e capaz de obedecer aos tiranos mais sanguinários. O indi
víduo na multidão era o naufrágio da razão na loucura, da consciência na in
consciência, da vida na morte, da saúde na doença. A multidão muda e car
niceira não ficava apenas paralisada pelo poder dos chefes, mas "hipnotiza
da" pela onipotência dos ditadores cuja autoridade pleiteava. A multidão era 
a entropia, a decadência, a morbidez. Reagia através de "automatismos". Pa
ra conhecê-la e saber dominá-la, o homem político deveria transformar-se 
num estudioso, ou seja, num psicólogo. Para isso, deveria menos construir 
uma teoria do que se adaptar ao inconsciente das massas e tomar-se seu in
térprete, seu profeta. Dominar, classificar e compreender os comportamentos 
era assemelhar-se ao objeto estudado, identificar-se com suas paixões, e de
pois manipulá-las "racionalmente". 

No momento em que a psicologia dinâmica, depois da Salpêtriere e da 
Escola de Nancy, abandonou a técnica da hipnose por causa do barbarismo, 
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Le Bon a reinjetou no pensamento político e fez dela o eixo de sua doutrina. 
Se Charcot inventara o conceito de neurose histérica, se Bemheim transfor
mara o de sugestão, o doutrinário das multidões tomou-se o .. teorizador" da 
histeria revolucionária, assemelhando as massas a uma mulher epiléptica que 
o grande homem deveria subjugar para fazer dela sua escrava: era a única 
maneira de extirpar da alma coletiva qualquer "instinto" de revolta. 

Toda psicologia social ou individual traz em seu bojo urna política, e 
vice-versa. Nesse sentido, a doutrina da sugestão hipnótica proveniente de Le 
Bon foi, para o fascismo, o que a tese pavloviana do condicionamento foi 
para o stalinismo. Elas tiveram como papel teorizar o imaginário de um po
der nos termos da submissão dos cidadãos à coletividade, dos escravos a 
seus senhores. Podemos fazer uma aproximação idêntica entre o behavioris
mo e a democracia à americana, e mostrar que a noção watsoniana de com
portamento exprime o ideal adaptativo e não-introspectivo da sociedade do 
Novo Mundo frente à antiga consciência cartesiana ou hegeliana das filoso
fias européias. 

A doutrina nazista do Chefe, da Raça e do Sangue apoiou-se na tradi
ção da psicologia de Le Bon, da qual pôde fazer um símbolo. A hipnose 
evocava o mito do Mago oculto, já que impunha ao sujeito a ordem de re
nunciar à "livre" verbalização de seus sintomas. Exprimia, pelo menos, a 
profunda aversão à democracia, que seria "esclarecida", na França, pelo ra
cionalismo maurrasiano, e, ao contrário, "obscurecida" na Alemanha pelo 
culto wagneriano dos deuses do paganismo. O personagem mais representa
tivo dessa corrente de hipnotismo "político" foi o Dr. Mabuse, inventado 
por Fritz Lang, um vienense tão célebre quanto Freud. 

Num filme mudo de 1922, que teve um sucesso estrondoso, Lang des
creveu o ambiente corrupto da sociedade da República de Weimar. Mabuse, 
o Jogador, era um homem diabólico, que colocara seus dons de hipnotizador 
a serviço da destruição e reinava sobre um proletariado explorado, que lhe 
servia de arma secreta e que, sob suas ordens, cometia crimes. Sob múltiplos 
disfarces, o sábio louco controlava a política e a economia do Estado. Domi
nava a Bolsa e a imprensa, dirigia espiões na polícia e ganhava enormes so
mas nas casas de jogo, hipnotizando os jogadores que se arriscavam a desa
fiá-lo. Além disso, era famoso na alta sociedade por seus talentos de psica
nalista e curandeiro. No final do filme, é capturado e internado num asilo de 
loucos. Nessa primeira obra, Fritz Lang mostrou a anarquia de uma socieda
de exposta à ascensão das forças do mal, e a pintura de um charlatão mega
lomaníaco permitiu-lhe estabelecer um elo entre o princípio da hipnose e as 
modalidades de um poder fundamentado na prevalência de wna visão abarca
dora de tudo. 

Em 1932, Mabuse se transformara num mito e Lang repetiu a dose com 
um filme falado: O Testamento do Dr. Mabuse. Dessa vez, as intenções do 
autor foram explícitas. Ele denunciou os métodos terroristas dos nazistas. As 
doutrinas do Terceiro Reich foram colocadas na boca de criminosos declara-
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dos. Mabuse afirmou querer precipitar a humanidade num abismo de terror, 
a fim de empurrar o povo para os braços de seus perseguidores. A parábola 
política tomou-se um manifesto contra a ditadura fascista. O herói do filme 
estava subjugado ao hipnotizador, que se encontrava no hospício; cumpria à 
distância as vontades do mestre. A referência a Hitler, que redigiu Mein 
Kampf na prisão, era tão evidente que o filme foi proibido por Goebbels. 
Mas o tema da hipnose fascinava.os nazistas, e o universo de Lang lhes ofe
recia o espetáculo de sua própria concepção do poder. Isso explica por que 
Goebbels, depois de ter censurado o filme, ofereceu ao inventor de Mabuse 
o cargo de produtor oficial do cinema hitleriano. A resposta de Lang foi cla
ra e nítida: na mesma noite, tomou o trem para a França e, algum tempo de
pois, emigrou para Hollywood. 

Do lado norte-americano, o taylorismo de Ford67 era igualmente uma 
doutrina psicológica que tinha por função essencial dar ao capitalismo os 
meios de se apropriar dos conhecimentos monopolizados pelo know-how 
operário. Havia nele uma maneira de psicologizar o trabalho despersonali
zando o trabalhador, como no behaviorismo, e ao mesmo tempo adequá-lo ao 
instrumento que ele já não dominava. Como sujeito "livre" da empresa, ele 
era, além disso, o agente manipulado de uma "ciência" experimental. 
Quanto à teoria psicofisiológica do condicionamento, oriunda de· Pavlov e da 
reflexologia de Bekhterev,68 ela mantinha com o socialismo soviético uma 
relação de contingência manifesta. O fascínio exercido em Lenin pelo taylo
rismo, e depois, os exageros do stakhanovismo sob o governo de Stalin, en
contraram seu esteio nessa tradição, muito prontamente designada pelo poder 
oficial como teoria materialista por excelência do sujeito humano. 

Pavlov serviu, na URSS, como antídoto ao freudismo, assim como o 
behaviorismo e a hipnose. Fizeram dele um ideólogo declarado, uma espécie 
de Le Bon do proletariado "liberto". Convém dizer que, partindo da eviden
ciação dos r�flexos condicionados no cão, ele apresentara como tendência 
hereditária a submissão das massas humanas ao czar. O condicionamento não 
deixou de ter relação com a doutrina do culto da personalidade e da adora
ção do Deus operário. Stakhanov bem poderia ser o herdeiro de um taylo
rismo sob o domfuio do reflexo fisiológico. 

A última encarnação da tese hereditarista em que se ligavam o mito de 
um inconsciente irracional e a obsessão dos acidentes sifilíticos encontrou
se, na França, no livro de Léon Daudet intitulado L'Hérédo, publicado em 
1917.69 Já em 1885, em La France Juive, Drumont utilizara alguns comentá
rios das Leçons du Mardi sobre os judeus russos para justificar suas conclu
sões anti-semitas sobre a instabilidade mental dos judeus.70 Daudet, discí
pulo de Charcot à sua maneira, construiu uma teoria psicológica do incons
ciente baseada no combate do si mesmo contra o eu. Na visão dele, a essên
cia da personalidade residia na vontade de escapar às servidões hereditárias. 
O eu era uma galeria de ancestrais que esperavam ser despertados pelo ins
tinto para tomar posse, fraudulentamente, do campo da consciência. Era feito 
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de um "instinto genésico" e de automatismos herdados. O si mesmo opunha
se ao eu e constituía a parte sadia, criativa e racional da personalidade. 
Quando o eu predominava, ele perdia sua unidade e se fragmentava em 
"personimagens", que eram vestígios dos antepassados esquecidos e se apo
deravam do sujeito por um processo de autofecundação. Daudet chamou de 
hérédo ao indivíduo ou à época que sucumbiam às tendências maléficas do 
eu. Exemplos: Jean-Jacques Rousseau e a Revolução Francesa. O hérédo era 
nervoso, atormentado e irritadiço, enquanto o si mesmo era senhor em sua 
casa, capaz de coragem e perspicácia. O objetivo essencial da vida humana 
era superar o eu e atualizar o si mesmo. Daudet chamou sua nova ciência de 
' 'metapsicologia' '. 

Existem vínculos entre as teses de Le Bon e as de Daudet, sobretudo a 
propósito da irracionalidade das forças inconscientes. A analogia com a 
doutrina junguiana é ainda mais evidente e concerne ao domínio das repre
sentações, das imagens mentais e dos símbolos. O inconsciente é vivido,· não 
sob a forma de uma tópica provida de dualismos, mas como um demônio in
terno, patologicamente sexualizado, cujos efeitos devastadores a consciência 
moral deve superar. Entretanto, diversamente de Jung e de Le Bon, Daudet 
excluiu a existência de um inconsciente coletivo como tal. Este foi substituí
do por um campo "romanesco" que tinha a ver com a transmissão da heran
ça. Devemos ver nesse deslocamento a integração, por Daudet, do cartesia
nismo maurrasiano que fez com que entrasse em consideração um cogito, um 
si mesmo "racional" e voluntarista, que iríamos reencontrar nos importado
res do freudismo na França. 

De fato, a "psicologia" de Daudet foi uma construção neurótica que 
visou a exorcizar os demônios ancestrais de que o escritor se acreditava her
deiro. Sua doutrina foi feita para lhe permitir escapar à obsessão da heredita
riedade sifilítica e às forças do mal, cuja expansão ele projetava numa pátria 
contaminada pelos judeus e pelos estrangeiros. Nesse ponto, ele se aproxi
mou de Le Bon, que também erigiu sua psicologia sobre o ódio às massas, e 
não sobre uma análise rigorosa dos processos imaginários que atuam nas lu
tas de classes. 

Quanto a sua metapsícologia, ela nada teve em comum com o homôni
mo freudiano. No caso de Daudet, tratou-se de uma espécie de método de 
Coué,71 ao passo que, no de Freud, estamos diante de uma teoria das instân
cias do aparelho psíquico, desligada de uma visão neurótica da coisa incons
ciente. Resta dizer que as palavras utilizadas por Le Bon, Daudet e também 
Barres são idênticas às de Freud e constituem uma espécie de substrato se
mântico cujo sentido varia de maneira ambígua, conforme os usos e as tradi
ções. 

Foi no contexto da grande reformulação teórica do pós-guerra que 
Freud se apoiou no livro de Le Bon para redigir um texto intitulado Psicolo
gia das Massas e Análise do Ego.72 Se Daudet "corrigira" Le Bon com Des
cartes, Freud "corrigiu" a psicologia das massas com a ajuda da segunda tó-
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pica e de acordo com seu novo dualismo pulsional. Tomou o cuidado, em 
uma nota, de distinguir sua concepção de inconsciente da do autor francês: 
"Uma certa diferença entre a concepção de Le Bon e a nossa resulta de que 
seu conceito de inconsciente não coincide totalmente com o adotado pela 
psicanálise. O inconsciente inclui, antes de mais nada, todas as característi
cas mais profundas da alma da raça, que na verdade não entra em considera
ção na psicanálise individual. Não, negamos, certamente, que o núcleo do 
ego (o id, como o designei posterionnente) a que pertence 'a herança arcai
ca' da alma humana seja inconsciente, mas distinguimos, fora dele, o 'recal
cado inconsciente' nascido de parte dessa herança. O conceito de recalcado 
está ausente em Le Bon. "73 

Depois de se distinguir de uma visão racial e hereditarista do incons
ciente, Freud apressou-se a demolir a elaboração do francês. Afirmou que 
esta não levava a nada, que as teses propostas já tinham sido expressas por 
outros e que, finalmente, a psicologia das massas não existia fora da psico
logia individual, que, por sua vez, não tinha sentido fora do esclarecimento 
psicanalítico. Por que, então, Freud teve necessidade de situar seu próprio 
trabalho no rastro do de um autor que, ao mesmo tempo, admirava e dene
gria? De fato, para ele, tratava-se de proceder a uma interrogação, não sobre 
a hipnose propriamente dita, abandonada há muito tempo, mas sobre aquilo a 
que chamamos sintoma hipnótico. Freud não fundou uma nova orientação 
para a psicologia social, mas reatualizou a problemática do conflito com 
Jung, e a obra de Le Bon serviu-lhe, simultaneamente, como antídoto, pre
texto e canteiro de obras para efetivar sua reformulação doutrinária. 

Ao se separar de Le Bon, Freud tornou a separar-se de Jung. Trouxe à 
tona a história do movimento psicanalítico, com seus grupos e seus compor
tamentos, tal como apareciam no seio das diferentes sociedades reunidas na 
IPA. Da psicologia das massas, preservou algumas constatações, em parti
cular a noção de herança arcaica, que llie permitiu repensar o conceito de in
consciente na categoria do id extraído de Nietzsche e Groddeck. Além disso, 
a analogia estabelecida por Le Bon entre as massas e os comportamentos 
primitivos ou infantis foi retomada por Freud para reafirmar o princípio da 
libido ampliada. Assim, ele se inspirou nas doutrinas em vigor para mellior 
"desconstruir" seus fundamentos e realizar, com a psicologia coletiva, a 
mesma ruptura que começara a instaurar com a psicologia individual, ou se
ja, com a própria essência da elaboração psicológica. 

Muitas vezes se disse que Freud se inspirou nas teses de Tarde para 
criticar Le Bon e, notadamente, que seu conceito de identificação foi a ver
são modernizada do de imitação ou sugestão. 74 Entretanto, com respeito a 
esse aspecto, Freud é de uma clareza exemplar: a imitação entra na sugestão 
e é conseqüência dela; dito de outra maneira, a psicologia social acha-se 
num círculo vicioso, do qual a psicanálise saiu ao abandonar a terapêutica da 
hipnose: "Minha resistência orientou-se então, posteriormente, para a revolta 
contra o fato de que a sugestão, que tudo explicava, tinha de ficar, ela pró-
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pria,. dispensada de explicação. Repeti, a propósito dela, a antiga quadrinha: 
Cristóvão carregava Cristo/Cristo carregava o mundo inteiro/Dize-me: onde 
Cristóvão/finha os pés nesse momento?"75 

Sair do círculo vicioso da psicologia era, para Freud, romper com wna 
formulação que tentava construir uma doutrina dando um conteúdo "racio
nal", por "imitação", à suposta "irracionalidade" da coisa descrita. É nesse 
sentido que o conceito de identificação diverge do de imitação, que preserva 
a idéia de simulação, reflexo e sugestão. Se toda psicologia traz em seu bojo 
uma política, e vice-versa, o texto de 1920 foi, realmente, a tradução da tese 
freudiana do descentramento. Foi, para a política, o que a nova conceituação 
do inconsciente era para a psicologia: uma nova maneira de enunciar a pri
mazia do inconsciente sobre a consciência e de exprimir a posição de "mes
tre sem mando" que obcecou Freud até o Moisés, e que serviu de contra
ponto à visão medicalizante pela qual se implantou a doutrina da psicologia 
do ego. 

Essa tese do descentramento foi reafirmada pela introdução do conceito 
de identificação, que, juntamente com o de pulsão de morte, foi o elemento 
motor de uma nova elaboração tópica. Freud desenvolveu sua argumentação 
a partir da análise de duas multidões convencionais, o exército e a Igreja. 
Esses dois corpos institucionais não foram escolhidos ao acaso. Os desastres 
da guerra tinham revalorizado as neuroses específicas, a questão da discipli
na das tropas, do estúnulo, do chauvinismo e do fanatismo nacional.  Quanto 
ao fenômeno religioso, ele estava no centro do conflito com Jung e do pro
jeto freudiano de desjudaização da psicanálise. 

Se o inconsciente de Le Bon não conhecia o recalcamento, a noção de 
identificação era estranha à de inútação. Esse termo se aparentava com o fa
moso paradigma do índice, que se generalizou no final do século. Com efei
to, identificar era reconhecer um criminoso ou um traço. Era inserir um indi
víduo, um objeto ou um detalhe numa classificação. Pela nomenclatura, o 
sujeito era idêntico a si mesmo ou ao outro. Essas duas significações foram 
integradas por Freud no como se do trabalho do sonho, no qual uma imagem 
substitui outra. A identificação, portanto, era o processo ativo que substituía 
uma identidade parcial por uma identidade total. Progressivamente, o conceito 
foi tomando uma nova extensão e passou a designar o mecanismo pelo qual a 
personalidade humana se constitui, inconscientemente, em sua identidade 
subjetiva. No contexto da segunda tópica, Freud explicou o funcionamento 
dás massas pelo fato de o objeto ser colocado no lugar do ideal de ego e, por 
conseguinte, os indivíduos poderem identificar-se entre si e assegurar a coe
rência de uma organização. Essa concepção de identificação inverteu a pro
blemática da imitação. Com efeito, Freud introduziu no seio da relação dual 
entre as pessoas a dissimetria do objeto em sua realidade fantasística. Atra
vés desse lugar terceiro, o ego não imita seu alter ego, mas se apropria dos 
traços do objeto desejado ou odiado. A divisão tópica em ego e ideal de ego 
permitiu essa despsicologização, que fez a identificação pender para o lado 
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de urna construção psíquica independente da realidade imitativa. Esta deixou 
de ser considerada como causa da fonnação da personalidade·, passando a ser 
vista como sua conseqüência: acreditamos imitar alguém quando nos identi
ficamos com um ideal, que provém do ego e é transferido para uma pessoa. 
Na perspectiva freudiana, trata-se, de fato, de uma teoria que traz à baila as 
modalidades de um poder imaginário e que toma a psicologia das massas de
pendente da análise do ego. A fascinação, a similitude, a intimidação e a se
dução são efeitos manifestos de um processo inconsciente mais complexo, no 
qual a identificação é o elemento determinante. 

Foi preciso esperar pelo ano de 1982 para que o texto de Freud rece
besse, na França, uma tradução correta. A palavra alemã Massenpsycholo
gie, que remete sem ambigüidade à psychologie des foules de Le Bon, fora 
transcrita em 1951 ,  na pena de S. Jankélévitch, como psicologia coletiva. 
Esse tenno fora depois autenticado ,por A. Hesnard, em 1966, antes de ser de
finitivamente abandonado pela equipe de tradutores atuais. Estes deram 
à Massenpsychologie o sentido de psicologia das massas [ou das multidões], 
excluindo o termo psicologia de massa, que remete a W. Reich e ao freudo
marxismo. 

Podemos ver, na tradução de 1951, um processo de apagamento das pa
lavras e de sua história. Separar Freud de Le Bon na tradução de um título, 
cujo sentido passou então a remeter à psicologia coletiva de Jung ou a uma 
sociologia profunda, foi suprimir toda e qualquer referência à noção de 
"multidão", tão característica de urna aventura francesa cujo triunfo foi mar
cado por uma profunda arnbigüidade. Acaso devemos ver no travestismo 
instaurado por Jankélévitch uma ignorância ou uma fraude? Nem uma nem 
outra, sem dúvida. E isso não tem importância. Não se pode fazer um co
mentário sério a partir de um pressuposto de intencionalidade. Resta o pró
prio texto: apagando uma palavra, talvez se afastasse a vergonha que pesava 
sobre uma doutrina caída em desuso, que servira ao fascismo e lhe dera 
mostras de sua simpatia. 

Agora, portanto, podemos definir o inconsciente à francesa como o surgi
mento de uma geografia particular da "irracionalidade". Seu advento cuhni
nou com o Caso Dreyfus e com a prática generalizada da perícia como de
terminação das competências e desvendamento da simulação. No cerne dessa 
configuração particular, a "racionalidade" dos métodos pretendeu exorcizar 
os demônios internos de uma nação. As razões dessa emergência foram múl
tiplas: o fim da crença no privilégio social favoreceu a ascensão de um ideal 
"biológico", enquanto o culto da raça, o anti-semitismo, a degenerescência, 
o inigualitarismo e o ódio às multidões se associaram a urna teoria geral das 
relações entre os organismos. Assim, já estava constituído um terreno em 
que tropeçaria a conceituação freudiana, assemelhada a urna cultura bárbara. 
O enxerto do germanofobismo funcionou como um tomo suplementar. Como 
contraponto a essa "gramática mental", horrorizada com a Comuna e com a 
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Salpêtriere, outra filiação veio à luz a partir da histeria. Constituiu-se numa 
psicologia clínica bas�ada no automatismo, na subconsciência, no associa
cionismo ou na deficiência. Passando por Ribot, Janet e Binet, ela foi pro
gressista e distante de qualquer determinismo da raça. Seus representantes, 
tal como Freud, foram alunos de Charcot. Mas seguiram um caminho diverso 
do do vienense. Seus conceitos iriam confundir-se com os dele e servir de 
peneira na implantação da psicanálise na França, de modo que já não sabe
mos se agiram como um obstáculo ou, ao contrário, favoreceram um triunfo. 
Da mesma forma que o darwinismo se introduzira na França no terreno de 
um lamarckismo preponderante, o freudismo fez sua entrada no campo de um 
janetismo donúnante, por sua vez enxertado no solo de uma conceituação 
nascida com Daudet, Drumont, Barres, Le Bon e Taine. 

Em outras palavras, o inconsciente das massas, das profundezas, da he
reditariedade e da hipnose constituiu, no final do século XIX e início do sé
culo XX, a primeira vertente de um território francês em que a psiguiatrià al
çou um novo vôo. Duas tendências contraditórias ali se desenvolveram a 
partir dos princípios da hereditariedade-degenerescência. Urna, higienista e 
"progressista", levou a uma reformulação dinamicista do antigo quadro no
sológico; a outra, nitidamente inigualitarista, desapareceu temporariamente 
antes de se converter nas diversas correntes do nacionalismo chauvinista, 
anti-semita e xenófobo. Na segunda vertente desse território, o advento da 
psicologia transformou os ideais da hereditariedade, abandonou a degeneres
cência e encontrou o dinamismo. No centro dessa configuração, a batalha em 
tomo do "pansexualismo" renovou a da histeria, mantendo oculto, no seio 
da psicologia, o ideal da "raça".  



D 

Psicologia ou Pansexmilismo? 

I. Intiroo:mmdo Freud 

A primeira fase da introdução da psicanálise na França desenrolou-se entre 
1895 e 1914. Nessa época, as principais sociedades freudianas já estavam 
constituídas na maioria dos países da Europa e nos Estados Unidos. O con
flito entre Jung, Freud e Bleuier tornou-se claro no exato momento em que 
os psicólogos, os psiquiatras e os pámeiros psicanalistas franceses tornaram 
igualmente o tema do pansexualismo como leitmotiv. Em Zurique, Freud era 
lido no texto e a nova teoria do inconsciente era conhecida; recusou-se a 
etiologia sexual em nome de uma moral calvinista. Bleuler inventou a noção 
de pansexualismo para caracterizar pejorativamente a doutrina freudiana, e 
fabricou a de autismo para exorcizá-la . .  Após o malogro do encontro entre 
Viena e a Burghõlzli, os protagonistas se comprometeram com caminhos di
vergentes. Na França, a resistência à psicanálise organizou-se em tomo dos 
mesmos temas, mas não assumiu a mesma aparência. Isso se prendeu a uma 
condição diferente do saber psiquiátrico, bem como a um avanço considerá
vel da psicologia, que permanecia ligada� a despeito de sua autononúzação, 
aos ideais de urna filosofia baseada no primado da consciência e pouco per
meável à concepção de um inconsciente "dinâmico". O progresso feito por 
Bleuler com a esquizofrenia apoiara-se numa nova concepção da psicose, na 
qual o "doente" foi considerado como um indivíduo inteiro, dono de um 
discurso próprio. O interesse pela "língua fundamental", pelo delírio ou pe
las glossolalias nascera nwn país marcado por urna tradição poliglota. F. de 
Saussure ou Flournoy, procedentes de Genebra, foram, na mesma categoria 
dos de Zurique, os criadores de uma nova escuta da linguagem, do sonho e 
da loucura, que se desenvolveu paralelamente à aventura freudiana. Na 
França, ao contrário, continuava-se ligado a urna tradição psiquiátrica hie
rarquizada, autoritária e dogmática, ainda que sua visão fosse progressista. O 
espírito médico dominava o conjunto das ciências humanas. A norma era es
clarecida a partir da patologia. Construíam-se sistemas antes de ouvir os dis-
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cursos e se estava convencido de que a latinidade era a garantia de uma 
compreensão "natural", racional, clara e precisa da psicologia humana. 
Contra a obscuridade do pensamento germânico e em face dos supostos de
mônios do romantismo, invocava-se o espírito cartesiano como uma evidên
cia. Os estudiosos franceses, psicólogos ou psiquiatras, matavam dois coe
lhos de uma s6 cajadada: ora utilizavam a Suíça para introduzir a doutrina 
vienense, ora valorizavam a "peneira latina" para fabricar uma teoria freu
diana conforme a seus ideais. 

Assistiu-se, portanto, a uma estranha epopéia: os suíços, tendo Maeder 
e Jwig à frente, insurgiram-se contra a resistência francesa à psicanálise, re
criminaram seu atraso histórico, condenaram o espúito latino e a rejeição do 
sexual, ao mesmo tempo que a divisão entre Viena e o solo suíço se produ
ziu a propósito dos mesmos temas: o pansexualismo, o hereditarismo e a mo
ral. O exemplo mais surpreendente desse conflito de distensão dupla é ilus
trado pela posição de Jung diante de Janet e pela de Alfred Binet em relação 
à psicanálise. 

Numa carta de junho de 1907, enquanto ribombava o conflito entre 
Viena e a Burgholzli a propósito da libido ampliada, Jung escreveu a Freud 
dizendo ter a intenção de visitar Paris e interrogar Janet sobre a psicanálise. 1 

Freud assim lhe respondeu: "Suas intenções de viagem a Paris e Londres me 
mostram, para minha satisfação, que o tempo em que você produzia um tra
balho excessivo já passou. Desejo-lhe um complexo parisiense interessante, 
mas também não gostaria de saber que o complexo vienense foi recalcado 
pelo outro. O obstáculo com os franceses é, sem dúvida, essencialmente de 
natureza nacional; a importação na França sempre envolveu dificuldades. Ja
net é urna inteligência apurada, mas começou sem a sexualidade e agora não 
pode mais avançar; sabemos que em ciência não existe retomo. Mas certa
mente você ouvirá muitas coisas bonitas. "2 

Que Viena não seja recalcada por Paris: eis o desejo aqui expresso 
por um mestre a um discípulo já inclinado, como Janet, a recusar a etiologia 
sexual. Nessa frasezinha, onde $e · repete wn mal-entendido presente desde 
Charcot, Freud designou uma situação histórica e teórica em que a posição 
francesa podia servir para ilusµ-ar a de Jwig, enquanto o contexto suíço era 
comparável à paisagem parisiense. Que Jung não se beneficiasse de seu en
contro com Janet para rejeitar Freud, ou que Zurique não estivesse na origem 
de um eixo com Paris, mediante o qual Viena seria afastada e o sexual, re
calcado: foi essa a confusão transferencial e doutrinária pela qual se prepa
rou, em 1907, a primeira campanha francesa da psicanálise. Voltando de 
viagem, Jung estava decepcionado com seus encontros franceses: "Minhas 
experiências são pobres", escreveu. "Falei com Janet e fiquei muito desa
pontado. Ele só tem conhecimentos inteiramente primitivos sobre a demência 
precoce. Das coisas mais recentes, inclusive o senhor, não entende absolu
tamente nada. Está enterrado em seus esquemas e, diga-se de passagem, ele é 
apenas uma inteligência, e não uma personalidade, um interlocutor chato e o 
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tipo do burguês medíocre. Uma piada de péssimo gosto: o esplendor do tra
tamento por isolamento feito por Déjerine na Salpêtriere. Tudo isso me cau
sou uma impressão indizivelmente pueril, e o menos pueril não é a bruma 
das alturas que enevoa todas as cabeças daquela clínica. Essa gente está cin
qüenta anos atrasada! Isso me deu nos . nervos, de modo que renunciei a 
Londres, onde há ainda bem menos a procurar. Em vez disso, dediquei-me 
aos castelos do Loire. Logo, não há Qenhum complexo parisiense em jogo."3 

Jung traçou um quadro bastante verídico do "atraso francês". Fulgence 
Raymond sucedera Charcot no ensino de neurologia na Salpêtriere. Não se 
interessava pelas neuroses, mas mantivera o laboratório de psicologia e dera 
sua aprovação aos trabalhos de Janet, que aparecia como o único herdeiro da 
doutrina da histeria. O neurologista suíço Déjerine lhe era hostil e, quando 
da morte de Raymond, em 1910, dirigia o serviço da Salpêtriere onde Janet 
lecionava e o afastou de seu laboratório. Janet emigrou para o serviço de· ou
tro neurologista do hospital, Nageotte, que lhe permitiu acolher alguns 
doentes. Entre Janet, que rejeitava a psicanálise, Babinski, que desmantelara 
a histeria, a psiquiatria, que ainda estava ligada à tradição da hereditarieda
de-degenerescência, e a psicologia, que, com Alfred Binet e Théodule Ribot, 
ganhava um espaço considerável, a herança de Charcot na França ficou re
duzida a uma ninharia. Podemos compreender o susto de Jung ao · visitar a 
Salpêtriere vinte e dois anos depois de Freud. 

Reconfortado pela atitude de seu discípulo, o mestre lhe respondeu 
prontamente: "Você pode imaginar que eu teria lastimado muito que o com
plexo vienense tivesse que se acomodar a um complexo parisiense na parti
lha do investimento disponível. Felizmente, portanto, isso não aconteceu, e 
você saiu com a impressão de que o tempo do grande Charcot já passou e que 
é em nós, entre Zurique e Viena, que bate no momento o pulso da nova vida 
da psiquiatria. Assim, teremos superado alegremente um primeiro perigo."4 

Entretanto, ao final do ano de 1908, uma nova interferência do "complexo 
francês" veio perturbar a relação afetuosa, mas já conflitiva, entre Zurique e 
Viena. Alfred Binet acabara de pedir a Jung um artigo destinado a apresentar 
ao público francês a doutrina freudiana da interpretação dos sonhos: "Já fa
briquei uma coisinha para Binet, alguns exemplos de sonhos com pequenas 
análises. Não passa, naturalmente, de uma orientação superficial, mas escrita 
de tal maneira que um francês também possa compreender, desde que o quei
ra. Infelizmente, apena:s os psicólogos terão a coisa nas mãos. Ela estará, 
portanto, sendo mal guardada. Pois então os franceses já não atordoaram 
selvagemente o nosso Maeder? Binet extrai seu preconceito favorável a meu 
respeito, até aqui inabalado, da fonte Larguier de Bancels, Privat-Dozent em 
Lausanne e infectado via Claparede. "5 

O artigo saiu em L'Année Psychologique em 1909. Terminava com a 
análise de um sonho segundo o método freudiano, mas remetia à técnica do 
teste associativo de Zurique. Jung deixou o silêncio pairar sobre as relações 
entre o sonho e a sexualidade. Analisou o mecanismo do recalcamento, mas 
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deixou de lado o conteúdo sexual do recalcado.6 Freud recebeu o artigo, que 
qualificou de "presente-surpresa", sem maiores comentários, e agradeceu a 
Jung.7 Quanto a Alfred Binet, preferiu passar pela Suíça para divulgar na 
França as teorias vienenses. Não escreveria nenhum texto específico sobre 
Freud e a psicanálise, mas abriria as colunas de sua revista aos partidários da 
nova psicologia. Já em 1908,8 ele providenciara a publicação de um texto de 
Jung que apresentava a técnica do teste associativo. Estava em contato com 
Jean Larguier de Bancels, secretário de L' Année Psychologique que o levou 
a conhecer o psicólogo e pedagogo Édouard Claparede, co-editor, com 
Floumoy, dos Archives de Psychologie, publicados em Genebra. Este se ha
via iniciado junto a Jung na técnica das associações. Quanto a Alphonse 
Maeder, publicara nos Archives, em 1906, um texto introdutório9 à Inter
pretação dos Sonhos, no qual os franceses se apoiaram para travar conheci
mento com a obra freudiana, que não tinham lido. Maeder foi "aturdido" por 
haver apresentado o sonho numa perspectiva distante da de Bergson.· Em 
1910, publicou, sempre na revista de Claparede, um artigo intitulado La 
Langue d'un Aliéné, Analyse d'un Cas de Glossol,alie.1 0  Seguindo a ótica de 
Bleuler e Flournoy, demonstrou a existência de um sentido oculto por trás da 
"algaravia" de uma língua delirante, fabricada por um esquizofrênico. Re
tomou a noção de autismo, sem mencionar sua origem "auto-erótica", e 
chamou-a de curvatura sobre si mesmo, comparando-a com a designação 
francesa de autofilia: 

Depois de pedir a Jung que apresentasse ao público francês as teorias 
freudianas, L' Année Psychologique dirigiu-se a Maeder para fazer um novo 
elogio da posição vienense. Um ano após a morte prematura de Binet, surgiu 
o artigo intitulado Sur le Mouvement Psychanalytique, un Point de Vue 
Nouveau en Psychologie.1 1  Maeder virou pelo avesso a tese clássica do atra
so latino e afirn10u que a França era o "país mais bem preparado" para com
preender a psicanálise, por ser a "terra clássica do ponto de vista psicológico 
em medicina". Não sem uma certa dose de hipocrisia, o autor sublinhou que 
Freud ampliara as "belas pesquisas da escola francesa (Azam, Binet, Féré, 
Guinon, Janet), estudando as formas rudimentares ·da dissociação". Depois 
de relembrar uma concepção da dissociação mais próxima de Jung que de 
Freud, fez um histórico sumário da histeria e do recalcamento. Em seguida, 
comparou o inconsciente dinâmico freudiano com o subconsciente estático 
de Janet, sem tomar partido por nenhuma das doutrinas e sem insistir em 
seus antagonismos. Assinalou a contribuição da psicanálise no campo das 
psicoses e reafinnou o caráter lúdico do sonho. O elemento mais sintomático 
desse artigo destinado à França residiu no fato de que ele não continha ne
nhuma alusão à sexualidade e silenciou sobre qualquer referência à libido. 
Falou da histeria em termos de norma e patologia. Situou o recalcamento em 
relação ao conceito janetiano de estreitamento da consciência, não disse wna 
única palavra sobre a transferência e enunciou que o scinho continha "a rea
lização mais ou menos oculta de um desejo inconsciente". A única alusão ao 
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caráter sexual do recalcado se encontra nesta frase ambígua: "Se, no início 
do sono, nossos pensamentos e fantasias, recalcados por seu conteúdo 'tabu', 
conseguissem romper os diques, sua irrupção no consciente, acompanhada 
por emoções vivas, tomaria o sono impossível. "12 

Um contelido tabu: esse foi, em 1912, o modo pelo qual um discípulo 
de Jung apresentou a doutrina freudiana a um público de psicólogos france
ses. Teria sido para não esbarrar de novo nos preconceitos cartesianos de 
seus leitores que Maeder apresentQu Freud como um discípulo da escola 
francesa, e sua doutrina como uma teoria sem referência à libido? Não inte
ressa imputar a esse artigo uma intenção estratégica deliberada. Mesmo que 
Maeder estivesse tentando, ao preço de algumas concessões, introduzir a psi
canálise num terreno hostil, fê-lo a partir de uma posição que era, em si 
mesma, pouco favorável à doutrina "estritamente" vienense da libido am
pliada. Diversamente dos franceses, ele tinha perfeito conhecimento das ,ino
vações freudianas. Não era cartesiano nem germanófobo, nem estava imbuí
do de uma certeza da "superioridade latina", mas, em vez de abordar de 
frente a questão espinhosa do "pansexualismo", preferi� �ilenciar sobre ela. 
Às vésperas do conflito público entre Freud :e Jung e numa época em que a 
França se interessava pela psicanálise de maneira ambivalente, entre a resis
tência e o fascfuio, Maeder forneceu da teoria vienense uma versão perfeita
mente aceitável pela escola francesa de psicologia: esta fez de Freud um 
continuador de Janet e Binet. Deu uma imagem psiquiátrica da histeria e, fi
nalmente, livrou o sonho de suas "escórias libidinais". Dentro dessa ótica, a 
psicanálise foi higienizada e se tornou wna "nova psicologia" da dissocia
ção, capaz de levar socorro a uma psiquiatria aflita.13 No momento da ruptu
ra entre Viena e Zurique, Maeder seguiu Jung. Anos depois, desenvolveu 
wna técnica de análises curtas e se juntou ao movimento de Oxford. Morreu 
em 197 1, aos oitenta e nove anos de idade. 

Entre 1895 e 19 14, a psicologia obteve na França um avanço conside
rável. Enquanto a psiquiatria evoluía, depois da apoteose da hereditariedade
degenerescência, para um ponto de vista organodinâmico, e enquanto o caso 
Dreyfus corroborava o culto de um inconsciente "racial", assistimos, no to
cante à psicologia, a wna difusão das tendências oriundas do ensino de 
Charcot. Alfred Binet e Pierre Janet, seus dois alunos, desenvolveram teorias 
que iriam servir de filtro na penetração da psicanálise na França. Antes de
les, Théodule Ribot desempenhara um papel preponderante ao lado de Henri 
Bergson. A tradição universitária e duas instituições, a Escola Normal Supe
rior e o Colégio de França, ocuparam um lugar importante nessas transfor
mações. Em 1876, Ribot fundou com Hyppolyte Taine e Paul Janet (tio de 
Pierre) La Revue Philosophique de France et de l'Étranger. Em 1885, por 
iniciativa de Charcot, seus membros se reuniram numa Sociedade de Psico
logi.a Fisiológica, que organizou em Paris, em 1889, um primeiro congresso 
sobre esse tema. Através dessa intitulação, os filósofos deram autonomia à 
psicologia, desligando-a da filosofia e aproximando-a da fisiologia, ou seja, 
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de uma visão "científica" .14 Charcot foi, portanto, o iniciador de uma des
cendência dupla: aquela que, com Babinski e a neurologia, desmembraria 
sua concepção da histeria, e aquela que, num movimento contrário, instaura
ria uma psicologia e reafumaria que a histeria era ''uma doença absoluta
mente psfquica".15  Janet teve um lugar central nessa configuração. Foi, ao 
mesmo tempo, o herdeiro francês de Charcot e o discípulo de Théodule Ri
bot, cuja cadeira no Colégio de França ocupou durante dois anos (entre 1895 
e 1897), ao mesmo tempo que dirigia, na Salpêtriere, o laboratório de psi
cologia. 

Enquanto, na Alemanha, com Wundt, as pessoas se orientavam para 
uma psicologia experimental que media as funções, na França se dava prefe
rência à abordagem psicopatológica. A palavra fisiológico foi suprimida em 
1896, por ocasião do congresso de Munique que assumiu o título de Con
gresso de Psicologia. Nesse mesmo ano, Freud utilizou pela primeira vez a 
palavra psico-análise, tomada de Breuer. Em pouquíssimo tempo, o tepno 
experimental passou a garantir a existência de um vínculo entre a fisiologia e 
a experimentação. Pierre Janet qualificou seu Automatisme Psychologique, 
publicado em 1889, de "estudo de psicologia experimental". Seu rival, Al
fred Binet, retomou a mesma denominação para chegar a um sistema de men
suq1ção da inteligência. Nele, o elo com o patológico passou por um fascínio 
para o "gênio criador". Em 1895, Binet fundou a primeira revista francesa 
de psicologia, L'Année Psychologique, que acolheria os artigos de Jung e 
Maeder. 

Quanto a Ribot, continuou no caminho do estudo fisiológico dos esta
dos afetivos, inspirando-se nas teses associacionistas da escola inglesa e, 
notadamente, na neurologia de H. Jackson, na qual Freud também foi be
ber.16  O vínculo com o patológico esteve presente no estudo do caráter defi
citário ou "doentio" das diferentes funções psíquicas: vontade, memória, 
sensações. Embora o filtro da psicologia constituísse um obstáculo, tal como 
o da psiquiatria, à introdução das idéias freudianas, foi através dele que a 
psicanálise se difundiu. Aqui, como em outros lugares, a resistência à dou
trina vienense foi-se tomando mais forte na medida em qúe sua implantação 
"deformada" progredia. Binet, Ribot e Janet contribuúam para tomar co
nhecida uma teoria, ao mesmo tempo que a criticavam abundantemente. Es
se movimento foi constante em toda a história da psicanálise na França antes 
de 1914. 

Seria pouco confonne à realidade dos fatos sustentar que a psicanálise 
não teve eco no solo nacional e foi simplesmente defonnada, aviltada, des
viada, invalidada ou rejeitada como uma "impostura" vinda do estrangeiro. 
Essa tendência existiu, mas coabitou com urna tendência inversa, que con
sistia em reconhecer o objeto denegrido. Uma doutrina em via de introdução 
é sempre apreendida, como aconteceu com o darwinismo e o hegelianismo, a 
partir de sua forma historicizada, fragmentada, desconhecida ou diversifica
da, ao sabor de wna geografia temporal e espacial sujeita a um movimento 
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incessante. Com Freud, podemos afirmar que foi na e através da denegação 
que se reconheceu justamente aquilo a que se resistia. 

Se a psicologia de língua francesa ligou-se com tanta fidelidade à pa
tologia, foi para corroborar, em confronto com a tradição filosófica, uma 
pertença médica ao espúito normativo. Vimos que o elitismo patriótico per
passou tanto os ideais da comunidade judaica quanto os dos socialistas ou 
dos defensores de um inconsciente hereditário. No campo da psicologia, essa 
posição se articulou em tomo do culto da noção de inteligência. Os grandes 
pensadores do século representavam os interesses de uma república burguesa 
cujos bastiões eram a escola leiga, a universidade e a faculdade de medicina. 
Os psicólogos franceses eram, antes de mais nada, literatos, mandarins, aca
dêmicos, titulares de cátedras, médicos, juristas ou filósofos. Ensinavam um 
saber que tinha, por conseguinte, o ar de uma fala evangélica. Eram doutri
nários, eficazes e cuidadosos com suas carreiras, imbuídos de sua notorieda
de e convencidos, acima de tudo, de que a inteligência francesa designava a 
própria essência de qualquer inteligência. Pretendendo ser corretiva das de
ficiências ou profilática, a psicologia servia os interesses de uma nação que 
se considerava a elite de todas as outras nações. Tinha por objetivo estudar 
aquilo que constituía o objeto de um culto. Cabia-lhe medir, compreender, 
explicar, repertoriar e classificar a inteligência, que se afirmava ser "france
sa" antes de qualquer outra coisa. Da mesma forma que o discursá psiquiá
trico se constituiu a partir de uma dominação racional da loucura, o saber 
psicológico se atribuiu como objetivo definir a inteligência como a vertente 
de uma normalidade suprema, da qual a burrice seria a forma patológica ex
tremada, quer se chamasse deficiência, cretinismo, psicastenia, insuficiência 
ou debilidade. 

A imbecilidade, a hereditariedade, as multidões e os degenerados fo
ram, para Flaubert, Daudet, Le Bon ou Morei, o que as "doenças" da cons
ciência foram para Taine, Ribot, Janet e Binet. O culto da inteligência foi a 
parte brilhante, teórica, emersa de um continente afundado cujas raízes eram 
inconfessáveis. 

Théodule Ribot foi, sem dúvida, menos um discípulo de Charcot do 
que um aluno de Taine, a quem dedicava uma admiração sem limites. A pri
meira vocação de Taine, que exerceu considerável influência em sua época, 
foi a filosofia: "Tendo ingressado em primeiro lugar na Escola Normal", es
creveu A. Thibaudet, "- o cacique, segundo a linguagem da casa -, ele con
tinuou sendo o cacique da formação universitária francesa, à maneira como 
Hugo seria o cacique da poesia e Bossuet, o do episcopado." Durante dez 
anos; trabalhou em seu grande livro De l' Intelligence, publicado em 1870. 
Essa obra marcou uma reviravolta e deu a uma geração inteira o gosto pela 
psicologia. Inspirando-se em Espinosa, Taine procurou desenvolver, em 
oposição ao espiritualismo, uma teoria "científica" da inteligência, a partir 
da leitura dos alienistas franceses e dos psicólogos ingleses. Segundo seu 
sistema, era preciso dar ao pensamento dois suportes fundamentais: a inteli-
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gência e a vontade. Taine foi "Stuart Mill repensado por um cérebro carte
siano" .17 Passando para a critica literária, elaborou seu famoso lema: "A ra
ça, o meio, o momento." A genialidade do escritor se mediria por esses três 
fatores, aos quais se somaria a predominância de uma "faculdade mestra". 
Assim, La Fontaine era gaulês (sua raça), champanhês (seu meio) e cortesão 
(o momento de sua história). Sua faculdade mestra era a imaginação poética. 
Essa doutrina, hoje caída em desuso, encontraria um eco fayorável na cor
rente maurrasiana e orientaria Ribot para uma renúncia à filosofia em prol da 
psicologia. A reviravolta da Comuna veio corroborar, em Taine, um sólido 
medo das multidões. O filósofo-psicólogo voltou-se para a história, ingres
sando na Escola de Versalhes. Em 1875, publicou o primeiro volume das 
Origines de ln France Contemporaine, dedicado ao Antigo Regime. Proje
tou seu ódio das massas no passado, chamando o povo de 1793 de "besta 
espojada num tapete de sangue". Preocupado em defender a ordem social, 
tomou o partido da nobreza contra o da burguesia, considerada "cobiçosa e 
avara". Depois, defendeu a burguesia contra o proletariado, cujas aspirações 
revolucionárias comparou a "instintos sanguinários". Segundo essa "análise 
psicológica", Taine fez de Marat um "louco", de Danton um "bárbaro", de 
Robespierre um "pedante" e de Napoleão um "co,ulottieri". * Nessa noso
grafia, a Revolução foi mostrada como "um ataque de delúio alcoólico". 

Hippolyte Taine morreu no mesmo ano que Cbarcot, quando Théodule 
Ribot já havia publicado a essência de seus trabalhos sobre a memória, a 
personalidade, a vontade e a atenção. Nas pegadas do mestre, ele procurou 
autonomizar o campo da psicologia. Aluno da Escola Normal Superior, e 
depois professor de filosofia em 1865, contestou o espiritualismo e dedicou 
sua tese à hereditariedade psicológica. Apoiado por Renan, uma espécie de 
"irmão gêmeo" de Taine no pensamento de língua francesa, Ribot foi encar
r�gado, na Sorbonne, de um curso de psicologia experimental, até a criação 
espécia! de sua cátedra no Colégio de França. Não sendo médico nem clínico, 
nem realmente um experimentalista, ficou como o teorizador de urna psico
logia distinta da filosofia, mas completamente subordinada à medicina e à 
clínica psiquiátrica. Através de Ribot, a escola francesa de psicologia ficou 
marcada pelo paradoxo que foram os filósofos que autonomizaram uma dis
ciplina a partir de um rompimento com o campo filosófico e de um encontro 
com o campo médico. Daí o fato de as categorias da filosofia impregnarem 
uma elaboração que pretendia distinguir-se dela. Como Taine, porém numa 
visão desprovida dos ideais da raça, Ribot enveredou pelo caminho de uma 
crítica "materialista" dos princípios da psicologia. Para isso, introduziu na 
França os trabalhos dos alemães Fechner e Wundt e os dos ingleses Hobbes, 
James e Jackson. Apoiou-se sobretudo nas noções de dissolução e evolução, 

• Termo italiano que, no passado, era reservado aos chefes dos soldados mercenários na Itália. {N.T.) 
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com a discriminação dos sintomas positivos e negativos na doença ·nervosa. 
Aplicou esse princípio jacksoniano à psicologia da memória, e depois elabo
rou a lei que leva seu nome e segundo a qual, na amnésia senil, a& lembran
ças mais recentes desaparecem antes das mais antigas. Da mesma forma, nas 
doenças da vontade, ele constatou que as atividades voluntárias se extin
guiam antes das atividades automáticas. A partir desse ensinamento, Janet 
construiu o conceito de psicastenia. 

Em 1896, em La, Psychologie des Sentiments, Ribot definiu o incons
ciente corno uma noção fisiológica relacionada com a parte oc11Jta, profunda e 
subconsciente da consciência,, Distinguiu-o do conceito freudiano de Unbe
wusste e sustentou a idéia de uma dupla natureza do indivíduo, com dois es
tados da personalidade. Assim, foi sob a determinação da consciência que 
Ribot apreendeu o inconsciente. Este era a face oculta, que faltava à psico
logia e à qual era preciso atribuir um estatuto: "A tese que chamei de 'fisio
logista", escreveu ele, "liga todos os estados afetivos a condições biológicas 
e os considera como a expressão direta e imediata da vida vegetativa. Foi ela _ 
que se adotou neste trabalho, sem nenhuma restrição. Para ela, os sentimen
tos já não são uma .manifestação superficial, uma simples eflorescência, mas 
mergulham no que há de mais profundo no indivíduo; têm suas raízes nas 
necessidades e nos instintos, ou seja, nos movimentos. A consciência revela 
apenas parte de seus segredos, nunca· podendo revelá-los completamente; é 
preciso descer abaixo dela. Sem dúvida, é lamentável ter de evocar uma ati
vidade inconsciente, fazer intervir um fator obscuro, mal determinado. Que
remos reduzir os estados afetivos a idéias claras e Iúnpidas, e imaginar que 
com esse procedimento podemos fixá-Ia é desconhecer completamente a natu
reza e, de antemão, nos condenarmos a fracassar."1 8  

Em 1913, no prefácio de sua obra La. Vie Inconsciente et les Mouve
ments, Ribot citou os trabalhos de Freud e da psico-análise, sublinhando que 
a natureza do inconsciente não deveria ser deduzida da atividade consciente, 
mas se éncontrava na atividade motora atual ou conservada em estado laten
te. Contrariamente à visão freudiana, ele preservou a idéia de uma redução 
sucessiva dos graus de consciência e de uma descida nas profundezas ocul
tas. Segundo ele, o inconsciente era "um acumulador de energia" que "acu
mula para que a consciência possa despender". 1 9  

A obra de Ribot assemelha-se a uma "peneira". Forma um caldeirão 
onde se encontram todas as correntes científicas, teóricas e ideológicas de 
uma época. Não possui a força da de Taine, que permaneceu como um histo
riador da menWidade, e não constitui uma posição doutrinária capaz de fa
zer face à psicanálise, como ocorre com a de Janet. É o reflexo de uma con
juntura particular em que o saber filosófico pendeu para a psicologia, abrin
do as janelas para hipóteses vindas do exterior. Isso explica, ao mesmo tem
po, sua difusão inusitada e sua rápida queda em desuso. Sob esse ponto de 
vista, ela é comparável à de Le Bon, mas dentro de uma perspectiva dife
rente. Ribot foi o iniciador de uma "ciência da alma à francesa" que come-
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çou com Taine e acabou em Janet. Esta serviu de substrato a um duplo mo
vimento de penetração e rejeição das teorias freudianas. 

Em 1914, num artigo intitulado La Logique Ejfective de la Psycho
analyse, nosso autor diferenciou o método freudiano da análise psicológica 
de Janet: "Ainda que o termo psico-análise seja bastante difundido há alguns 
:mos", escreveu, "é bom notar sucintamente, para evitar qualquer confusão, 
o que a distingue da análise propriamente dita: observação interior, intros
pecção. Ela é um método que tem por objetivo mergulhar no inconsciente 
e trazer fragmentos dele à luz da consciência. Na maioria das vezes, trata-se 
de um choque emocional que fonna um complexo afetivo, inconsciente, resí
duo de um acontecimento que às vezes data da primeira infância, mas que, 
apesar de esquecido, nem por isso é menos atuante. O choque emocional é 
equivalente a. urna tendência natural inata, com a única diferença de que é 
adquirido e tem uma história. Para descobri-la, o psicanalista institui wna in
vestigação minuciosa, paciente, que às vezes dura anos ... Como vemos, não 
se trata de uma observação que o próprio indivíduo faça; é uma observação 
feita de fora e por outro. "2º 

Ribot retomou, portanto, os argumentos de Janet enunciados no con
gresso de Londres, em 1913, pru-a estigmatizar o "dogmatismo freudiano".21 

Ao distinguir a psico-análise da análise propriamente dita, ele sublinhou im
plicitamente que a verdadeira elaboração analítica não era a de Freud, mas a 
janetiaria da introspecção livre. O método vienense foi comparado a uma 
investigação policial que o sujeito sofria desde o exterior, sem dela partici
par. Essa I temática, que desconhece a inversão freudiana, é constante no dis
curso médico-psicológico francês. A psicanálise é tachada de dogmatismo 
por aqueles que, no tratamento, conservam o saber médico na posição de 
dominação e afinnam que Freud procurou dominar de fora o destino do neu
rótico. 

Nessa trilha, associou-se o dogmatismo freudiano ao caráter germânico 
de seu pensamento, e foi o "pansexualismo" que serviu de bode expiatório. 
Se Ribot não era gennanófobo e se sua resistência à psicanálise era modera
da, sua rejeição da libido ampliada fez-se acompanhar da recusa do ptirnado 
do inconsciente sobre a consciência e levou a uma contestação ào simbolis
mo do sonho, considerado como uma simbolização abusiva e universalizante; 
num artigo publicado em 1915 e intitulado La Pensée Symbolique, ele escre
veu: "Nos últimos anos, os psico-analistas retomaram a questão do símbolo 
sob wna fornia nova e se apoiaram sobretudo na patologia. Sabemos que eles 
têm uma lamentável tendência a generalizar até o nível da extravagância. 
Sustentam uma teoria do pansexualismo que explica toda a atividade humana 
por meio da libido. Uma teoria do panpsiquismo consciente ou inconsciente, 
sobretudo afetivo; por fim, mas de forma menos radical, a teoria da simboli
zação uni versai. "22 

Há uma diferença entre a recusa suíça da sexualidade e o rechaço fran
cês. Em Zurique e Genebra, mantiveram-se as noções de hereditariedade, or-
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ganicismo e "psicologia das mentalidades", mas por intennédio de um saber 
psiquiátrico menos autoritário e de um discurso psicológico mais flexível, 
onde a idéia de uma estrutura lingüística da psicose se tomara uma realidade 
conceituai. Dentro dessa ótica, o simbolismo foi aceito e até mesmo reivindi
cado, por vezes num ritual místico. A recusa do sexual residiu menos em seu 
desconhecimento do que num distanciamento fóbico de seus efeitos subver
sivos. Na França, essa mesma recusa assumiu o aspecto doutrinário de uma 
recusa categórica. Relacionou-se t:om uma posição que buscava libertar a 
psicologia da filosofia apoiando-se na medicina, ao mesmo tempo que con
servava a dominação da consciência cartesiana sobre a apreensão do psíqui
co. Por conseguinte, a resistência à psicanálise foi reforçada pela existência 
de doutrinas solidamente implantadas, a um tempo pemieáveis e refratárias 
às perspectivas vindas do estrangeiro. Isso explica como os franceses utiliza
ram a "peneira suíça". Serviram-se de Jung, Maeder e Bleuler para atenuar 
os efeitos subversivos da doutrina freudiana e, num movimento retroativo, 
criticaram as teses dos suíços assimilando-as às dos vienenses. Desse modo, 
puderam resistir duplamente aos perigos do suposto '.'pansexualismo". 

Do lado do discurso médico, o antifreudismo era mais feroz. Num arti
go de La. Gazette des Hôpitaux datado de 1914, M. J. Laumonier tomou o 
mesmo rumo que Ribot. Sublinhou mais uma vez que a teoria do recalca
mento vinha de uma tese francesa "mais antiga e mais clara [que á de Freud] 
e que não tivera necessidade de invocar a existência de forças hipotéticas 
como a censura e a resistência". Repetiu-se o tema <;to · antipansexualismo: 
"O pansexualismo de Freud, do qual só pude indicar os pontos essenciais, 
encerra uma parcela de verdade, mas também alguns erros, a despeito da fa
ma de que ele goza nos países de língua alemã. Por essa falta de crítica, tal
vez a vaidade étnica seja responsável em alguma medida. Seja como for, a 
aparente profundeza do método psico-analítico parece ter mascarado o artifi
cialismo das concepções a que ele conduziu. "23 

Em 19 15, o Dr. Farez aceitou o método vienense, mas pleiteou a cons
tituição de urna "psicanálise francesa, eclética, de uma precisão lógica e 
metodológica . que se oponha à psicanálise dogmática e arbitrária de 
Freud."24 No mesmo ano, o biólogo Yves Delage julgou que a teoria freu
diana era apresentada sob uma forma abstrata e desenvolvida, apreciada pelo 
espírito alemão. Quanto à sexualidade, ela era "a obsessão de um cérebro 
afetado pela erotomania". 25 

Bem antes dessa data, dois outros médicos, Schmiergeld e Provotelle, 
tinham feito uma exposição sobre La. Méthode Psychoanalytique et les Ab
wehr-Neuropsychosen de Freud [O Método Psicanalítico e as Neuropsicoses 
de Defesa de Freud).26 Esta fora publicada em 1908, acompanhada por uma 
bibliografia das obras de Freud. Os autores desconheceram a existência dos 
artigos de Freud redigidos em língua francesa e fizeram um exame completo 
do caso Dora. Assinalaram uma rejeição da etiologia sexual, das neuroses e 
do simbolismo do sonho. 
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Em 1911 e 19 12 surgiram os artigos de Nicolas Kostyleff, mestre de 
conferências na Escola Prática de Estudos Superiores. Também eles citaram 
a análise de Dora, evocaram a técnica suíça das associações e preferiram o 
termo psiquiatria a psico-análise. Mais tarde, nwna obra de 1914 intitulada 
Le Mécanisme Cérébral de la Pensée,27 o autor enveredou pelo caminho de 
uma introdução da . doutrina pavloviana dos reflexos cerebrais na França e 
abandonou o campo da psicanálise. 

Logo depois, um jovem psicólogo de origem romena, Nicolas Vaschi
de, publicou a propósito do sonho artigos que se distinguiam singularmente 
do discurso dominante. 28 Ele era diretor-adjunto da Escola Prática de Estu
dos Superiores e se empenhou em demonstrar o papel desempenhado pelo 
sonho na realização de um desejo "reprimido". Esses termos raramente eram 
empregados nas publicações francesas dessa época. 

Foi com quatro artigos publicados por Pierre Ernest René Morichau
Beauchant (1873-1951) que a psicanálise fez sua entrada "oficial" no solo 
pátrio. De fato, esse médico de Poitiers foi reconhecido por Freud como o 
primeiro francês a .aderir abertamente à "causa". Personagem solitário, ele 
colaboraria como "amador" com a Zentralblatt e participaria dos trabalhos 
do grupo de Zurique. Em dezembro de 1910, Freud anunciou o aconteci
mento a Jung: "Nosso movimento de fato parece ampliar-se energicamente", 
escreveu. "Recebi a primeira carta da França (!), de um certo Dr. Morichau
Beauchant, professor de medicina em Poitiers, que lê, trabalha e está con
vencido. Essa carta lhe mostrarã que você também tem, na França, discípulos 
que acompanham seus trabalhos apaixonadamente. A Interpretação dos So
nhos encontrou leitores em Paris e em Madri, como o provam cartas prove
nientes, é verdade, de pessoas de sobrenome alemão. "29 

O ponto de exclamação diz muito sobre a maneira como Freud recebia 
a resistência francesa à psicanálise. Em 1910, ele não estava preparado para 
nenhuma concessão. A ruptura com Jung ainda não tivera lugar e a "causa" 
estava em plena expansão. Freud surpreendeu-se com a acolhida favorável 
de um habitante isolado de Poitiers. Dez anos depois, em suas relações com 
Laforgue, ele poria "água na fervura" sem nada ceder quanto ao essencial. 
Onze meses depois dessa primeira carta, dirigiu-se a Jones para constatar o 
alto nível do trabalho de Morichau-Beauchant: "Nosso francês de Poitiers, 
que não escrevia desde janeiro, enviou-me hoje uma carta e uma contribui
ção para a Zentralb/att (sobre a homossexualidade e a paranóia) ... E uma se
parata de um artigo admirável publicado em La Gazette des Hôpitaux. Inti
tula-se 'Le Rapport Affectiv dans la Cure des Psychonévroses'. É de alto ní
vel. "30 

A .  postura do professor de Poitiers abriu um rombo no contexto do anti
freudismo francês. Ele foi o primeiro a inverter a problemática que dominava 
essa época e a criticar as teses de Janet à luz das de Freud. Reconheceu ex
plicitamente o papel da sexualidade nos vínculos que uniam o paciente a seu 
médico: "Janet não deu nenhuma explicação sobre o fenômeno tão particular 
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que lhe pareceu depor contra a origem sexual desses sentimentos. É à luz 
dos trabalhos de Freud que convém interpretá-los. "31 

Morichau-Beauchant leu os textos de Freud em alemão e fez surgir pela 
primeira vez o conceito de transferência, que traduziu por "relação afetiva", 
sublinhando, todavia, que o termo Übertragung era mais próximo da palavra 
francesa "report'' ("transporte"] que de "rapport" ["relação"]: "Essa 
questão de tradução não deixa de ter importância", escreveu J. P. Mordier, 
"já que, no correr dos anos subseqüentes, o conceito de Übertragung seria 
evocado e trabalhado sob sua forma 'morichauana', aliás muito curiosamente 
deturpada, pois os autores falariam ora da 'relação afetiva' ['rapport affec
tif ] ,  ora do 'transporte afetivo' [ 'report affectif] ;  'report' evoca mais a no
ção de transporte que se encontra no conceito freudiano."32 

Em "L' lnstinct Sexuel avant la Puberté", Morichau-Beauchant inspi
rou-se nos Três Ensaios para contestar a suposta inocência dos paraísos in
fantis. Assim� passou do reconhecimento da sexualidade ao da libido am
pliada. Em seguida, elogiou a concepção não-nonnativa de Freud: "Freud 
teve o mérito de mostrar que, em matéria de sexualidade, como aliás em ou
tros campos, o normal e o patológico só diferem entre si por transições im
perceptíveis. "33 

Num terceiro texto também datado de 1912, Les Troubles de flnstinct 
Sexuel chez les Épileptiques, percebemos uma mudança nas posições de Mori
chau-Beauchant. Ele se inspirou simultaneamente nas teses de Maeder e do 
grupo de Zurique, bem como nas de Lombroso, para fazer do epiléptico um 
delinqüente.34 Foi em 1922 que publicou um último arti�o, a propósito do 
auto-erotismo, cuja tônica pedagógica era evidente.35 

Em 1966, o filho do médico de Poitiers enviou ao professor André 
Bourguignon a seguinte carta: "Meu pai, talvez mais filósofo do que médico, 
não atribuía importância suficiente a seus trabalhos pessoais para conservar 
arquivos. É por isso que, infelizmente, não disponho do documento para lhe 
remeter. Ele nunca me falou sobre essa correspondência mencionada por Jo
nes, mas é certo que foi o primeiro a traduzir Freud e a divulgá-lo na França. 
Muitas vezes me repetiu que via na psicanálise a primeira tentativa de uma 
abordagem da personalidade, e essa semiologia o apaixonava. Quanto à prá
tica terapêutica, ele era mais reservado, e sua orientação de clínico geral não 
lhe pennitia dedicar-se totalmente a ela. Não creio que se tenha feito psica
nalisar pessoalmente. "36 

Curiosa aventura a desse jovem médico de trinta e sete anos, que, no 
alvorecer da introdução da psicanálise na França, foi o único a captar, numa 
intuição fulgurante, os pontos essenciais que estavam em jogo no avanço 
freudiano. Desapareceu do cenário histórico sem conhecer o destino habitual 
dos pioneiros que se transformaram em notáveis ou que, ao contrário, foram 
a vida inteira solicitados a sustentar, contra todas as intempéries, o grande 
escândalo de uma descoberta. Freud lhe rendeu homenagens, e a Sociedade 
Psicanalítica de Paris atribuiu-lhe o título de membro honorário durante seu 
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primeiro ano de existência. Tudo se deu como se Morichau-Beauchant tives
se morrido em combate por volta de 1923, ao passo que, pela duração de sua 
vida real, ele teria disposto amplamente de tempo para ver se desenrolarem 
as peripécias de uma história que já não lhe dizia respeito. 

Como Théodule Ribot, Alfret Binet foi herdeiro de uma tradição inau
gurada por Taine, na qual se encontravam os ideais da hereditariedade-dege
nerescência. Esse psicólogo dedicaria a essência de sua vida a estudar o me
canismo da inteligência. Fascinado pela "desigualdade" através dos gênios, 
dos artistas, dos indivíduos superiores ou dos grandes jogadores, empenhou
se numa polêmica com Krafft-Ebing sobre a natureza das perversões sexuais. 
Este último publicara a PsyclUJpathia Sexualis em 1886 e se interessava pe
los aspectos médico-jurídicos das grandes anomalias sexuais. Binet lhe re
trucou privilegiando o aspecto puramente psicológico do problema e intro
duzindo o termo fetichismo como objeto principal de sua argumentação.37 

Sustentou que a referência à hereditariedade não era suficiente na compreen
são dos processos de aquisição das aberrações pelos àncestrais do "enfer
mo". Segundo ele, a tara hereditária, invocada pelos alienistas, não podia 
explicar a forma específica de cada caso de fetichismo. Perguntou-se por que 
um dado indivíduo investia um objeto particular em detrimento de outro: 
uma cor precisa dos olhos, este ou aquele odor corporal ou pedaço de tecido. 
Binet viu a origem desse mecanismo na infância e na lembrança esquecida 
de uma experiência sexual traumática. De fato, como a maioria dos psiquia
tras de. seu tempo, como Magnan, Morei ou Charcot, permaneceu ligado à 
noção de substrato hereditário, mas procurou compreender as diferenças en
tre a norma e a patologia. Assim, deslocou a problemática de Krafft-Ebing. 
Segundo ele, a maioria dos indivíduos teria tido experiências infantis mar
cantes, mas nem todos se tomavam fetichistas. Binet admitiu, portanto, que 
havia a intervenção de uma morbidez congênita nesses casos patológicos. Ao 
mesmo tempo, sublinhou que eram difusas as fronteiras entre as anomalias e 
os outros comportamentos. A novidade de sua teoria proveio de mostrar ele 
que o amor normal não passava da conswnação de um fetichismo complexo e 
que cada sujeito trazia em si o princípio de um investimento perverso. A re
cusa da explicação congênita simples levou-o a uma postura corretiva e edu
cacional. Em oposição a Krafft-Ebing, ele era adepto de uma terapêutica ati
va, e em 1892 escreveu: "Quanto mais cresce o número de casos em que se 
obteve uma cura duradoura, mais diminui, a nosso ver, a proporção daqueles 
em que se pode invocar uma predisposição hereditária para explicar essas 
anomalias. "38 

Essa tese "associativa" foi criticada por Krafft-Ebing, que sustentava 
que a influência do meio podia desempenhar algum papel na aquisição de 
certas perversões e preservava a essência da argumentação em favor do con
gênito. Como muito bem sublinhou Frank J. Sulloway, "os dois campos fa
ziam suas teorias antagônicas repousarem sobre um mesmo postulado fun
damental: a manifestação de impulsos sexuais espontâneos na primeira in-
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fância é um sinal típico de degenerescência neuropática. Para os defensores 
do congênito, como Krafft-Ebing, a sexualidade precoce significava que o 
indivíduo era tarado, e portanto, que sua perversão era inata. Para os que 
acusavam o rneio, como Binet e Schrenck-Notzing, a atividade sexual preco
ce teria permitido o mecanismo mórbido pelo qual passava uma grande va
riedade de perversões para que fossem adquiridas em tenra idade. "39 

O interesse de Binet pelas �rversões se transfo_rmaria e acabaria le
vando à sua famosa doutrina da medida da inteligência. Esta partiu do prin
cípio de que os processos superiores do intelecto e do raciocínio eram mais 
reveladores de diferenças do que os processos inferiores. Era preciso, por
tanto, compreender e corrigir as inferioridades, a partir de um modelo dedu
zido dos processos superiores. 

Antes de se interessar pela psicologia experimental, Binet recebera 
formação como jurista. Travara relações com Ribot e Charcot para examinar 
doentes na Salpêtriere. Conduzira pesquisas similares à de Janet e surgiu, a 
princípio, como seu rival. Através do hipnotismo, destacou a existência de 
um processo de raciocínio permanente e "automático" subjacente a qualquer 
atividade consciente. Estudou a histeria, bem como o magnetismo animal. 

Entretanto, o destino dos dois estudiosos não se assemelhou: ·  Janet 
pouco falou em Binet e não publicou nenhum artigo em L' Année Psycholo
gique. Fez uma carreira brilhante e teve vida longa, ao passo que seu alter 
ego sofreu uma série de fracassos e morreu prematuramente em 191 1 ,  aos 
cinqüenta e três anos de idade. 

Em 1902, quando Ribot deixou sua cátedra no Colégio de França, Bi
net era candidato, ao mesmo tempo que Janet. Na assembléia de professores, 
Bergson defendeu a candidatura de seu amigo Janet, enquanto a de Binet era 
defendida pelo fisiologista Marey. Este fez a apologia de seu pupilo, enalte
cendo sua competência e a extrema originalidade de seus trabalhos. O filóso
fo chamou a atenção para a importância considerável das novidades trazidas 
por seu favorito. O Ministro da Educação então escolheu Janet em detri
mento de Binet. Este não teve mais nenhuma chance na Sorbonne, onde foi 
preterido por um janetiano convicto, o Dr. Georges Dumas. A partir daí, 
pôs-se a evitar o convívio dos professores e se refugiou nwna água-furtada da 
Sorbonne que lhe servia de laboratório. 

Segundo a lenda, Binet era um grande tímido, o que explicaria sua re
cusa a participar de congressos. Em seu Étude Expérimentale de l'Intelligen
ce, publicado em 1903, entregou-se a uma exploração minuciosa das funções 
intelectuais de suas duas filhas, com o auxílio de testes psicológicos. Evi
denciou dois tipos caracterológicos distintos, um centrado na objetividade e 
outro na subjetividade. Esses termos seriam retomados por Jung na definição 
da introversão e da extroversão e abundantemente criticados por Freud em 
1914, em seu artigo sobre o narcisismo. 

Com base nesse lançamento e após o encontro com o Dr. Simo1,1, Binet 
criou a Livre Sociedade para o Estudo da Psicologia e da Pedagogia da 
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Criança, bem_ como o laboratório de Grange-aux-Belles, onde inventou o fa
moso teste de mensuração da inteligência que lograria êxito a partir de 1905 
para definir a natureza do quociente intelectual. 

Em 1910, publicou em sua revista um longuíssimo artigo sobre a histe
ria, co-assinado por seu colega Simon.40 Após um histórico coerente das 
metamorfoses do conceito, fez alusão às idéias de Freud. Sublinhou que elas 
ainda eram desconhecidas do público francês e definiu a "psico-análise", à 
maneira de Ribot, como wna verdadeira técnica de investigação judiciária: 
"Essas perguntas pacientes, essas escavações do passado, que na maioria das 
vezes tomou-se 'subconsciente', a princípio são feitas sem resistência por 
parte da enferma; enquanto permanecemos na superfície ou perto da superfí
cie, a coisa ainda se assemelha a uma conversa banal; à medida que vamos 
penetrando, porém, as disposições se modificam. A enferma se defende; ri, 
nem sempre com muito gosto, e logo experimenta um sentimento de \llal
estar, uma dificuldade em responder. Insistimos, insistimos sempre. Não ra
ro, a doente põe-se a chorar; enxerga-se melhor do que antes, compreende o 
que lhe havia escapado e, acima de tudo, faz aos médicos confissões precio
sas. Eis no que consiste o método de psico-análise."41 

Sem utilizar diretamente o argumento do pansexualismo, Binet e Simon 
recusaram a etiologia sexual, enganando-se quanto ao sentido que lhe era 
dado por_ Freud. Para nossos autores, o vienense não fizera mais do que re
gredir a wn estágio da ciência anterior às inovações de Charcot e ligara a 
histeria ao útero. Em suma, eles criticaram o fato de Freud não ter desbatiza
do o nome de um conceito para dessexualizá-lo: "Armados com esse méto
do, Freud e Breuer não deixaram de reconhecer que há nas histéricas muitas 
lembranças dolorosas recalcadas; e foi esse recalcamento de lembranças do
lorosas que se converteu n:i pedra angular de sua teoria. Eles foram levados 
a retomar a velha idéia de que a histeria merece seu nome quando lhe damos 
como ponto de partida o útero; trata-se de um dos mais singulares retroces
sos que conhecemos. "42 

Em 1910, portanto, Binet e Simon continuaram amplamente subordina
dos a uma concepção biologista e organicista da sexualidade, já que desco
nheceram a separação efetuada por Freud, desde seus artigos em língua fran
cesa, entre o plano anatômico e o plano psíquico. Enquanto eles próprios 
dessexualizavam a histeria, sem perceber que o trem mudara de estação com 
Charcot, puderam acusar Freud de ressexualizar a neurose a partir do órgão 
uterino. Cometeram, assim, um erro epistemológico, em perfeito acordo com 
o clima dominante dos anos do pré-guerra. Após o duplo argumento do "in
terrogatório" e da pressuposição uterina, seguiu-se, como não poderia faltar, 
o elogio ao "grande" Janet. Informaram-nos que Freud sofrera a influência 
dele e que os trabalhos do francês eram mais conhecidos que os do vienense. 
Em suma, a história da histeria foi resumida na aventura única de uma filia
ção em que se reuniam Charcot e Bernheirn, e depois Janet e Babinski. Den
tro desta, alguns estrangeiros haviam contribuído com comentários pertinen-
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tes, mas mesmo assim contestáveis. A partir daí, podemos compreender por
que Binet preferiu apresentar a psicanálise ao público francês através de Zu
rique, e não partindo de Viena. 

Do estudo da perversão ao da infância, Alfred Binet havia seguido uma 
trajetória que não era estranha à de Freud. Mas as analogias cessam nas pa
lavras. Com efeito, estamos errados em supor que a noção de medida do 
quociente de inteligência seja algo além de uma invenção francesa. Esse 
método, destinado a corrigir as taras intelectuais das classes desfavorecidas, 
levando aos bancos da escola republicana as crianças débeis ou despajadas, 
foi aperfeiçoado por um estudioso "tímido", rejeitado pelas altas instituições 
da elite francesa. Pobre Alfred Binet! Seu teste conquistaria a América, tal 
como a psicanálise, e depois torturaria gerações inteiras de estudantes, antes 
de se . inverter em seu oposto e se transformar no instrumento de uma nonna
tização das desigualdades, em nome dos privilégios de classe e dos �rati-
vos da ciência. 43 

A França inteligente de Binet e Ribot foi também a de Bergson. Aluno 
da Escola Normal Superior, ele se tomaria professor do Colégio de França 
depois de ser aprovado em segundo lugar, em 1880, na prova para o cargo 
de professor de filosofia, atrás do cacique Jean James. No ano seguinte, 
Pierre Janet, que era da mesma idade dele, seguiria um caminho idêntico. Foi 
também aprovado em segundo lugar no mesmo concurso. Esses dois homens 
manteriam estreitas relações intelectuais e de amizade, e podemos encontrar 
na obra de um certos princípios da do outro. Assim, o janetismo e o bergso
nismo foram duas tetas da França pensante da primeira metade do século. 
Tiveram um sucesso estrondoso, na exata medida do esquecimento em que 
mergulharam . 

. . . A psicologia de Janet, tal como a filosofia de Bergson, representam, no 
campo da compreensão do psiquismo, um momento essencialmente "fran
cês" do novo espírito científico. Em face do hereditarismo "puro" que se 
extinguiu no início do século, as . duas doutrinas foram modernistas, à ima
gem da corrente dinâmica que transformou o antigo alienismo em saber psi
quiátrico.44 Afumaram-se como uma ciência do sentido íntimo, liberta dos 
imperativos da consciência subjetiva. Diziam-se não-dogmáticas, humanistas 
e fundadoras de um eu "livre" e "dissociado". Não devemos, portanto, 
"psicologizar" a obra de Bergson, nem reintroduzir "tal e qual" o substrato 
congênito na de Janet, sob pena de negligenciannos o fio contraditório da 
história. Para compreender o avanço delas em relação às correntes anteriores 
e seus limites frente à revolução psicanalítica, é conveniente interpretá-las ao 
longo de wn movimento que levou às descobertas freudianas e que as cons
tituiu. 

Em sua maturidade, os dois homens conheceram a imagem benfeitora 
da fada eletricidade. Em 1881, realizou-se em Paris uma exposição interna
cional que mobilizou multidões. Ela revelou o advento de um mundo ·novo 
em que a vida seria dominada pela luz cintilante da ciência e da técnica. 
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Num instante, esqueceu-se o odor pegajoso das lamparinas a óleo e passou
se a sonhar com a velocidade, o espaço, estrelas conquistadas e planetas 
desconhecidos. A descoberta que abalaria toda a obra de Bergson foi a de 
um estudioso judeu em quem Freud voltaria a reconhecer seu duplo, sem parti
lhar de suas convicções judaizantes: Albert Einstein. Duas etapas ou duas 
"tópicas", como quisermos. Em 1905, a relatividade restrita foi uma cine
mática revolucionária, proposta por um não-profissional da física, empregado 
obscuro do Departamento de Patentes em Berna, um "marginal" adepto de 
todas as formas de chiste. Nesse mesmo ano, ele subverteu a mecânica esta
tística de Boltzmann e a teoria dos quanta de Max Planck. Em 1916, a rela
tividade geral foi uma geometrização da gravidade cujo esplendor e sobrie
dade despertaram admiração. Evocou-se o sexo e sua potência obscura: 
"Einstein tinha tanta dificuldade em compreender sua popularidade", escre
veu seu biógrafo Banesh Hoffmann, "quanto tinha o leigo em compreender 
sua teoria. As vendas de seu livrinho subiram como uma flecha e logo apare
ceram as traduções. O editor inglês pediu ao tradutor que redigisse uma rioti
nha explicativa para uso dos livreiros; estes, de fato, tinham podido constatar 
a grande ignorância do público quanto ao sentido a ser dado à palavra relati
vidade: aparentemente, muitas pessoas achavam que isso tinha qualquer coi
sa a ver com as relações sexuais. "45 

Henri Bergson não se conformou. Judeu de origem polonesa pelo lado 
paterno, inglês pelo lado da mãe e grande símbolo pensante da õação france
sa, ele era antikantiano, alheio a Hegel, desconhecedor do marxismo e per
petuador do gosto pelo sentido íntimo saído de Maine de Biran. Filósofo es
piritualista do evolucionismo, foi o iniciador de uma restauração da metafísi
ca e de uma síntese da totalidade do ser frente às exigências racionais da 
ciência. 

O bergsonismo fundamentou-se numa intuição que· não era nem um 
sentimento, nem wna simpatia, nem uma inspiração, mas um método elabo
rado de apreensão do real. Por intermédio de Boutroux e Renouvier, seus 
mestres, o filósofo criticou o neokantismo em vigor em sua época, voltou-se 
contra Spencer e depois se distinguiu dele, antes de se opor -a todas as for
mas do materialismo mecanicista, fosse em psicologia, em patologia mental 
ou em biologia. O eu bergsoniano era uma entidade dividida: o "verdadeiro 
eu" se enunciava a partir de uma diferença entre a profundeza e a superfi
cialidade e sugeria uma duração fabricada, um "falso eu". O drama humano 
residiria no fato de que o falso se assemelha ao verdadeiro. O eu superficial 
era um eu social, racional, sede dos automatismos e das comunicações, en
quanto o eu profundo, idêntico à duração, era "anônimo" e não podia ser 
comunicado. Era no ato livre, na memória pura e no élan vital que a natureza 
dividida eclodia. O superficial se ligava ao profundo, numa unidade reen
contrada que conduzia a marcha da humanidade para a frente, através das 
elites, dos heróis, dos místicos ou dos grandes homens. Essa teoria do psi
quismo, que introduziu a energia, a duração e o élan vital em lugar da velha 
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doutrina da hereditariedade, à qual Léon Daudet continuava a aderir, e que 
Gustave Le Bon retomou na psicologia social, essa teoria, portanto, admitia 
o ponto de vista de um inconsciente não-psicológico. Tratava-se de uma 
lembrança pura, virtual, inativa, não situada fora da consciência, mas desig
nando uma realidade ontológica. Só o presente era psicológico, atual, en
quanto o passado situava-se na ontologia pura, como uma memória imemo
rial: "Assim", escreveu Gilles Deleuze, "define-se um inconsciente psicoló
gico distinto do inconsciente ontológico. Este corresponde à lembrança pura, 
virtual, impassível e inativa, em si mesma. Aquele representa o momento da 
lembrança enquanto se atualiza. "46 

O confronto de Bergson com a teoria da relatividade foi preparado pela 
noção de multiplicidade, que Einstein retomou de Riemann e que o filósofo 
já utilizara. O tempo seria essencialmente uma multiplicidade, mas Bergson 
recriminou Einstein por confundir dois tipos de multiplicidade: o atual e o 
virtual. Em Durée et Multiplicité, publicado em 1922, ele se perguntou qual 
era a multiplicidade específica do tempo que ele considerava universal e im
pessoal, embora existisse uma infinidade de fluxos atuais participando do 
mesmo todo virtual. A questão levantada foi a seguinte: pode a concepção 
comum da duração e do tempo condizer com a nova orientação relativista? 
Bergson manteria, simultaneamente, a unidade e a multiplicidade, e mostra
ria que sua teoria da duração não estava em contradição com a de Einstein. 
Introduziu uma "nova psicologia" da representação que se apoiava na relati
vidade, a partir de uma diferenciação entre o atual e o virtual, completa
mente alheia ao relativismo, mas que levava em conta suas hipóteses. 

Assim, foi nwna relação com as teses de Einstein, e não com as de 
Freud, que Bergson continuou a elaborar a psicofilosofia da memória, do 
tempo e da representação que começara a erigir antes de seu encontro com o 
relativismo. Ela serviria, na França, para interpretar o freudismo dentro do 
bergsonismo. Antes dessa ocasião, Bergson já fora o iniciador de um modo de 
introspecção que seguia uma via paralela à psicanálise e cujos vestígios en
contramos em Janet. Numa conferência proferida em 1901 no Instituto Geral 
de Psicologia, ele foi o primeiro na França, juntamente com Nicolas Vaschi
de, a fazer alusão à Traumdeutu.ng. Depois de sublinhar o ingresso da huma
nidade no século da psicologia, observou que era o detalhe insignificante 
que dominava a interpretação dos sonhos: "São os fatos mais insignificantes, 
e não os mais importantes, que terão mais chances de reaparecer. Associo
me inteiramente, no tocante a esse ponto, às observações de W. Robert, Yves 
Delage e Freud. "47 

Foi com a noção de élan vital que se operou mais amplamente o amál
gama entre freudismo, junguismo e bergsonismo. A retomada do tema vita
lista nascido da escola de Montpellier permitiu ao filósofo definir uma vir
tualidade em via de se atualizar, uma totalidade prestes a se dissociar. O élan 
vital era a essência da vida, na medida em que ela procede por multiplicida
de e desdobramento: "A essência de uma tendência vital é se desenvolver 
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em forma de feixe, criando, pelo simples fato de seu crescimento, direções 
divergentes entre as quais o élan se dividirá. "48 Tudo se passava como se a 
vida se confundisse com o próprio movimento de suas ramificações: a vida 
se dividia em planta e animal; o animal desdobrava-se em instinto e inteli
gência; a inteligência tinha modos particulares de realização. A duração, 
portanto, era sinônima de vida, e a atualização supunha a unidade reencon
trada na própria eclosão de suas divisões. 

A filosofia evolucionista e biológica de Bergson opôs-se às antigas 
doutrinas do heredit.arismo, que desembocaram, através da noção de entro
pia, numa espécie de termodinânúca imaginária em que era possível pensar o 
inferno do homem, sua queda, sua decadência e o grau zero de sua identida
de. Nwn estudo dedicado a L' Éternel Adam, de Júlio Verne, Françoise 
Gaillard fez ver que um esquema estrutural em forma de círculo impôs-se no 
final do século: "Nele se pensa e se resolve uma contradição ideológica sur
gida, ao mesmo tempo, no campo da filosofia da história e no das teorias 
científicas, contradição entre o progresso e a decadência, contradição entre 
as leis da evolução e as da termodinânúca: numa palavra, entre evolução e 
entropia.' '49 

Foi desse esquema que Freud partiu para elaborar seu novo dualismo 
pulsional. Mas ele deixou de lado as noções de decadência, progresso, evo
lução, queda e degenerescência para conservar, através da entropia, a idéia 
de uma pulsão específica, separada do instinto, e que seria servida pelo prin
cípio do prazer. Daí a idéia de um "além" desse princípio ou de seu "fracas
so". O élan vital inscreveu-se nessas imediações, mas por uma filiação dife
rente. Nele, o "feixe" subverteu a antiga "árvore de ancestrais" zoliana, pois 
definiu uma filosofia em que o "mórbido" era dominado pelo "vital". Per
mitiu repensar o instinto, a queda e a entropia sob a categoria do progresso e 
de uma espécie de religião natural. O él.an vital pôde então ser utilizado de 
uma maneira dupla: para combater as doutrinas da queda, onde se encontra
vam simultaneamente Nietzsche, Clausius e os mestres da decadência, e, ao 
mesmo tempo, para se opor às formas da negatividade onde se encontravam 
Freud e a pulsão de morte, mas também o hegelianismo e a dialética. O élan 
vital, como antídoto das concepções freudianas, permitiu pensar, a um só 
tempo, o inconsciente e a inconsciência sob a forma de uma atualização da 
explosão, o instinto e a pulsão sob a categoria de um impulso biológico, e a 
morte sob o dorrúnio da vida. Em sua validade completa, o bergsonismo foi 
levado a servir de substrato filosófico natural da doutrina freudiana. Às vés
peras da morte, em 1941, Bergson converteu-se ao catolicismo. Teve o cui
dado de reafirmar suas origens judaicas e sua simpatia pelos irmãos perse
guidos pelos nazistas. Essa operação parece aproximar-se da de Freud com o 
Moisés. E, no entanto, teve o sentido contrário. Inscreveu-se na trajetória 
das "conversões" do início do século, já que supôs a continuidade de uma 
nústica. e o princípio inconsciente de uma renegação que não dizia seu nome. 
Aqui, o élan religioso foi comandado pelo élan vital. Assumiu a forma de 
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uma reconciliação entre o instinto e o pensamento, o animal e o humano, por 
intennédio de uma primazia das elites sobre as massas. 

O encontro entre Freuc;l e Bergson não teve lugar, mas o bergsonismo 
se tomaria a filosofia' dominante através da qual se apreenderia, na França, a 
conceituação freudiana durante toda a primeira metade deste século. Esse 
bergsonismo funcionou como um novo cartesianismo. Cabe associá-lo ao ja
netismo, seu correlato psicológico !f1dispensável. 

II. Um novo encontro de Bouvmes:. Londres, 1913 

Durante o ano de 1913, a França revanchista preparava-se para celebrar o 
septingentésimo aniversário da batalha de Bouvines. Já em 1870, o tom se 
elevara. O imperador alemão voltara a ser o inimigo hereditário do trono da 
França, fosse ele republicano, bonapartista ou monarquista. Começava-se a 
evocar com ar agressivo a primeira vitória da nação dos francos sobre os 
teutões. A celebridade de Bouvines não afetava a de Joana d' Are, já que a 
famosa virgem só expulsara ingleses para fora do território. Dessa vez, era 
preciso castigar os germânicos. 

A Inglaterra havia celebrado Waterloo, a Alemanha acabara de erguer 
um monumento à glória dos combatentes de Leipzig; porque não teria a 
França seu memorial nas planícies do Norte? Para L' Action Française, co
memorar o triunfo dos Capetas era entrar em comunhão com a idéia de uma 
restauração da monarquia. Para o povo, era libertar as regiões da Alsácia e 
Lorena. S6 os pacifistas não ansiavam pelo acontecimento, mas a deserção 
deles era denegrida. Eram numerosos, apesar de tudo, os que esperavam pelo 
grande dia, recordando o ano de 1214. 

Naquela manhã, perto da ponte de Bouvines, no domingo 27 de julho, 
milhares de guerreiros conduzidos por toda a cavalaria haviam transgredido 
uma proibição. Estavam reunidos para bater-se no Dia do Senhor e sentiam 
pairar sobre eles a cólera divina. Os três grandes personagens do regime 
feudal estavam presentes no embate. Montavam os cavalos mais bem selados 
e bem nutridos dos três reinos. Ao lado deles, os oficiais e soldados de ca
valaria continham seus poderosos animais. Mais adiante, a infantaria dos ple
beus e dos pobres esperava pelo desencadear do duelo no calor pesado de 
suas roupagens de guerra. 

No campo dos vencedores, ornamentado com flores-de-lis, Filipe Au
gusto preparava-se para o massacre. Esse descendente dos Capetos, rei da 
''terceira raça", era apoiado pelo Papa e pela Santíssima Igreja Católica. Era 
um homem que estava envelhecendo e seu nome evocava o antigo esplendor 
do Império Romano. Sentia-se seguro da grandeza de seu destino, já que este 
o levava a vencer a heresia. Em frente a ele, no exército adversário, achava-
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se João sem Terra, o Plantageneta de triste presságio. Devasso e caprichoso, 
diziam-no apodrecido por dentro por um sangue "degenerado". No momen
to, conduzia o jogo do ordálio, mas, durante toda a sua vida, nunca deixara 
de conspirar, primeiro contra o pai e depois contra o irmão, Ricardo, Cora
ção de Leão, que se batera em terras sarracenas. No mesmo campo, outro rei 
desempenhava seu papel: Oto de Brunswick, sobrinho de João, soberano da 
Germânia. Era claramente mais moço que os dois outros combatentes e fora 
duas vezes excomungado pela Santa Sé. Viera a Bouvines porque o dinheiro 
do rei da Inglaterra o seduzira e também porque sabia encontrar ali, em 
Flandres, seu principal inimigo, Filipe de França, de quem não ignorava a 
intenção de se colocar como herdeiro de Carlos Magno.50 

Sete séculos após o domingo de Bouvines e um ano antes da comemo
ração, na França, dessa vitória dos latinos sobre os germânicos, inaugurou-se 
em Londres, em 7 de agosto de 19 13, um famosíssimo Congresso Interna
cional de Medicina. Tinham sido convocados para o campo de batalha os 
mais ilustres representantes das diferentes escolas da moderna psiquiatria di
nâmica. A atmosfera estava quente e úmida. O céu tempestuoso contrastava, 
por suas nuvens cinzentas, com a excitação de uma multidão de especialistas 
vindos dos quatro cantos da Europa. Convém dizer que havia uma coisa de 
peso em jogo: a décima segunda seção do congresso, representando a psi
quiatria, decidira colocar em sua ordem do dia o tão esperado debate sobre a 
psicanálise. Desde longa data, o mundinho da psicopatologia regozijava-se 
em assistir ao embate feroz que deveria opor Freud a Janet. Cada um desses 
dois príncipes pretendia colocar-se como o único herdeiro dos ensinamentos 
do grande Charcot. Um chamava o outro de impostor, e o outro dizia que seu 
rival era mentiroso e imbecil. Ambos visavam ao título de fundador da psi
canálise. Em Londres, a medicina deveria desempatar os candidatos e as dis
cussões iam em ritmo acelerado. Entrementes, em Amsterdã, em 1907, o pú
blico levara a pior. Os três grandes da cavalaria moderna - os "três J", como 
se costumava chamá-los: o francês Janet, o procedente de Zurique Jung e o 
galês Jones, sendo os dois últimos vas�alos de Freud - haviam-se mostrado 
perfeitamente corteses. O primeiro elogiara o soberano ausente e os outros 
dois tinham enaltecido os méritos do honrado precursor. Fora um projeto 
adiado, mas hoje o torneio prometia ser espetacular. 

Fiel a seu princípio de "mestre sem mando", o chefe reconhecido da 
psicanálise recusara-se a comparecer. Esperava em seu apartamento vienense 
pelo resultado da estrondosa batalha. Temia a derrota e as ameaças que dela 
decorreriam para seu império. Naturalmente, designara Jung para falar em 
seu lugar, mas, como era extrema a tensão entre esse suserano autoritário e 
seu súdito rebelde, enviara um segundo cavaleiro de alta patente, o fiel ga
lês, para vigiar o primeiro. Com efeito, suspeitava de que Jung viesse a fazer 
um jogo duplo e temia que uma deserção pública arrastasse o reino à sua 
ruína. Assim, os três gentios iriam defrontar-se· num campo agitado, en-
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quanto um Papa ausente segurava em seu gueto as rédeas de uma guerra 
contra um herege e um usurpador. 

Na quinta-feira, 7 de agosto, Adolf Meyer apresentou uma comunica
ção sobre a Phipps Psychiatric Clinic, que acabava de ser inaugurada em 
Baltimore sob sua direção. Durante o debate, seus colegas ingleses manifes
taram sua estupefação ao saber que ele empregava dez médicos para noventa 
doentes. Sir Thomas Clouston exclamou: "Temos a impressão de que nossos 
tesoureiros e nossas diretorias preéisarao de uma educação prolongada antes 
de nos concederem as verbas necessárias para realizar projetos de tal magna
nimidade. "51 -

Foi no dia seguinte, 8 de agosto, que a palavra foi dada a Pierre Janet. 
Esperava-se, inicialmente, por um relatório de Jung, que seria seguido por 
um contra-relatório do :filósofo. Mas os organizadores quiseram dar mais vi
gor ao torneio, convidando Janet a falar primeiro. 

Nesse dia, o professor estava no ápice de sua glória e esperava por um 
triunfo. Vindo de uma boa família da média burguesia, fora criado no culto 
da tradição universitária e admirava a figura ilustre de seu tio Paul, filósofo, 
normalista e professor, que muitas vezes o ajudara em sua carreira, substi
tuindo um pai passivo e um tanto ausente. Jules Janet morrera em 1894, um 
ano depois de seu filho defender brilhantemente sua tese de medicina sobre 
O Estado Mental dos Histéricas.52 Essa obra magistral, controvertida e caída 
em desuso, permitiria ao francês afinnar pela vida afora a anterioridade das 
descobertas da análise psicológica em relação às da psico-análise. 

Ao contrário do irmão, o pai do filósofo se engajara numa profissão 
comercial, malgrado os incentivos para seguir estudos jurídicos. Tornara-se 
uma espécie de advogado sem causa e sem discurso, mas com um título. Di
ziam-no tímido e reservado, sem ambições intelectuais. A notoriedade de 
Paul era esmagadora e constituía o orgulho da fanu1ia. Como o pai de Freud, 
Jules Janet se casara duas vezes, e seu filho Pierre era o primogênito da se
gunda mulher. Alsaciana patriota e católica, esta não apreciava o povo ale
mão. Em sua família, esperavam pela revanche contra o inimigo hereditário 
que anexara o território dos grandes ancestrais. Em Verdun e Douaumont, os 
membros da farrn1ia Janet haveriam de servir à França no exército tricolor, 
enquanto os da linhagem de Hummel seriam incorporados sob a bandeira 
alemã. 

Em Londres, em 1913, o drama alsaciano estava presente na tribuna, na 
pessoa de Pierre Janet, filósofo de um reino dilacerado, agressivo e arro
gante. O homem escolhera o ateísmo em vez da religião e o espírito liberal 
em vez do chauvinismo, mas era afetado por urna terrível inibição .. Tendo 
aprendido a língua alemã na infância, desenvolvera contra ela urna espécie 
de fobia que o tornava incapaz de ler os textos originais de Freud. Quanto ao 
inglês, conquista tardia, falava-o com um sotaque acentuado, que dava a sua 
elocução um ar embaraçado e, às vezes, ridículo. Janet não se interessava 
por arte, arquitetura, literatura ou música, e preferia, acima de qualquer outra 
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coisa, o amor à natureza. Qual um velho erudito de biblioteca, p3$sava a 
melhor parte de seu tempo constituindo o imenso herbário que ele mesmo 
considerava sua obra principal. Cada flor recebia sua individualidade, cada 
folha sua personalidade, cada árvore seu caráter, e cada raiz sua "conduta" 
psicológica. 

O homem inteiramente trajado de cinza e com a cabeça calva olhou a 
assembléia agitada por trás de suas lentes redondas. Estava pronto para ler 
um texto volumoso e preparara cuidadosamente o exercício. Tinha o hábito 
dos ditos engenhosos, das construções elegantes ou das fórmulas claras e di
retas. Sua aptidão para o ensino lhe dava a garantia de uma bela fala. Tinha 
redigido sessenta e nove páginas e estava convencido de haver reunido wna 
documentação séria. Entremeara seu texto de brincadeiras gaulesas e espera
va por um franco sucesso. Desde 1893, vinha-se mantendo a par dos traba
lhos provenientes da escola vienense. Decerto desprezara os argumentos 
freudianos contra o substrato hereditário e se preocupara unicamente cóm a 
herança francesa da histeria. Mas, enfim, fizera o esforço de ler vários arti
gos e algumas obras importantes. Conhecia o famoso texto de Régis e Hes
nard publicado em L' Encéphale, primeira mastigada de um obra sintética que 
seria lançada em 1914 sob o título de La Psychanalyse des Névroses et des 
Psychoses.53 Percorrera os artigos de Maeder e alguns textos alemães de 
Freud. Tomara conhecimento da Interpretação dos Sonhos na tradução de 
l;kill e retirara noções dos resumos anglo-saxônios e norte-americanos de 
Putnam, Coriat.e Donlay. Citava com freqüência Ladame e Morton Prince. 

Portanto, Pierre Janet tinha o espírito tranqüilo. Possuía no mais alto 
grau a arte da dissertação e da leitura rápida. Preocupado em agradar e em 
chegar ao essencial, esse homem eficaz sabia reter de uma obra sua conclu
são e sua introdução, a fim de melhor desprezar seu conteúdo: O processo 
era admirável e lhe granjeara êxito na França. Janet não contava mudar de 
método ao atravessar o canal da Mancha e se esquecera de um detalhe que 
teria conseqüências pesadas: os estudiosos reunidos em Londres eram minu
ciosos, pragmáticos e escrupulosos na abordagem das obras de seus colegas. 
Desconfiavam da brilhante retórica continental e, apesar de seu respeito pelos 
títulos universitários ou médicos, mostravam-se pouco inclinados à valoriza
ção do belo estilo. Tratava-se de um congresso de medicina em que a seção 
de psiquiatria era um departamento entre vários outros, e Janet tinha escasso 
conhecimento do espúito de corporação. Em Paris, enfrentara dissabores re
centes: defendera sua tese de medicina sem realmente exercer a profissão, 
mas por ter acesso aos doentes. · Aqui, como em outros lugares, seu objetivo 
fora militante e sua ação, voluntarista: ele procurara fazer com que o navio 
da psicologia avançasse, mas tinha-se chocado com um meio hospitalar hos
til. Na realidade, Janet não era nem psiquiatra, nem generalista, mas pratica
va a psiquiatria. Era filósofo, ao mesmo tempo que queria separar a filosofia 
da psicologia. Opunha-se ao dogmatismo, mas construíra um sistema para 
representar o psiquismo. Era um teorizador, e no entanto recusava o teórico 



psicologia ou pansexualismo7 247 

em nome de um pragmatismo das condutas, amiúde meticuloso. O pobre ho
mem nunca sabia em que cadeira estava sentado: antes, quisera ter êxito on
de Ribot havia fracassado e inventar uma psicologia capaz de levar em conta 
a herança de Charcot, justamente na direção em que Babinski a tinha des
membrado; depois, Freud lhe barrara o caminho. E agora, em Londres, corria 
o risco da derrocada. 

Foi com seu irmão, Jules Janet, especialista em urologia e apaixonado pela 
psicologia, que Pierre começou a se interessar pela hipnose. Em 1883, foi 
nomeado professor no liceu do Havre. Nessa época, a cidade marítima era 
administrada por um prefeito progressista, vindo de uma família alsaciana 
protestante que procurava combater a prostituição, flagelo de uma cidade 
igualmente devastada por paixões políticas nacionalistas e germanófobas. 
Numerosos espetáculos eram dedicados a turbulentas sessões de hipnotismo, 
e o famoso Donato, ridicularizado por Maupassant, foi um dia desmascarado 
em cena por seus embustes. A histeria era uma doença em moda e as mulhe
res nervosas eram aconselhadas a se consultar com Charcot em Paris. Janet 
travou conhecimento com um certo Dr. Gilbert, que lhe apresentou a famosa 
Léonie, espécie de irmã gêmea de uma outra nonnanda, Emma Bovary. Janet 
hipnotizou a dama à distância e depois escreveu um artigo sobre suas expe
riências, que o tio Paul apresentou, em outubro de 1885, na Sociedade de 
Psicowgia Fisiológica perante Charéot. Assim, a aventura do janetismo aca
bava de começar na foz do rio cinzento e continuaria com sucesso. Eminen
tes visitantes foram ao Havre observar a mulher iluminada e o jovem profes
sor que se celebrizara junto ao mestre da Salpêtriere, a Charles Richet e ao 
psicólogo inglês Myers. 

Janet participava das atividades do hospital local, onde lhe apresenta
vam histéricas recentes, não "pervertidas" por múltiplas manipulações, como 
acontecia em Paris. Um dia, descobriu que sua bela Léonie fora magnetizada 
no passado e que suas explorações atuais eram a repetição de exercícios an
teriores descritos por obscuros hipnotizadores cujas obras haviam caído no 
esquecimento. A partir do exame de Léonie, Janet construiu então seu méto
do de análise psicológica, numa perspectiva completamente oposta à de 
Freud. Em vez de se dirigir progressivamente para a descoberta do incons
ciente, a associação livre ou a análise da transferência, ele se impôs desde 
logo regras metodológicas rígidas, que não mais teriam variação. Curiosa
mente, aquele que recriminaria Freud por seu dogmatismo, sua técnica de in
vestigação policial e seu teoricismo, aplicou, ele mesmo, princípios que 
acreditou reconhecer em seu vizinho. Assim, para compreender o "dossiê" 
do conflito com Viena, convém abordá-lo a partir do fenômeno de denega
ção pelo qual Janet reivindicou a paternidade de uma doutrina que não pa.-a
va de condenar, nela projetando todas as suas fantasias. 

Na mesma época que seu rival, ele foi o iniciador isolado de uma nova 
exploração do psiquismo. Jamais encontrou Freud na Salpêtriere e este era 
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ainda desconhecido quando o francês já era célebre. O debate sobre a prima
zia de uma descoberta não tem, evidentemente, nenhum sentido epistemoló
gico, mas, na França, assumiu o aspecto de um conflito a um tempo cômico e 
delirante.54 Atendo-nos aos fatos, podemos perceber, como no caso da se
xualidade, que todos os estudiosos falavam da mesma coisa na mesma época 
e se interessavam pelos mesmos fenômenos. Mas apenas um dentre eles 
"rompeu a barreira" de uma nova teorização, forjando conceitos "realmen
te" originais. Chamava-se Freud, e Janet não o admitiria. Assim, cairia numa 
armadilha que consistiu, simu ltaneamente, em recusar urna doutrina e se 
apresentar como seu inventor. A partir da emergência do freudismo, todo 
o janetismo embarcaria numa guerra de privilégios, anterioridades, compara
ções e estatísticas em que se perderia. Enquanto seu adversário avançava, 
Janet recuou: ficou esperando o inimigo na linha Maginot, sem ver que este 
tomava o caminho com seus carros. O estudioso francês não "inventou" a 
psico-análise, mas aperfeiçoou um método muito original de análise psicoló
gica que contrastava singularmente com o de Freud. Baseava-se em três re
gras fundamentais: o exame do enfermo cara a cara e sem testemunhas; a 
anotação rigorosa das palavras pronunciadas, chamada método do estUógra
fo; e, por fim, a exploração de todos os antecedentes do paciente e dos tra
tamentos a que ele se submetera. Tratava-se realmente de uma i,westigação, 
no sentido da clínica clássica e da sintomatologia "visual", e não de uma es
cuta do discurso inconsciente, com interpretação dos sonhos e análise da 
transferência, tal como Freud a inauguraria um pouco mais tarde. O trans
porte afetivo foi prontamente reconhecido por Janet, mas não foi denomina
do como tal, não recebeu nenhuma coloração sexual particular e não foi alvo 
de nenhuma elaboração teórica. O inconsciente foi pensado em termos de 
uma subconsciência, donde a manutenção do termo subconsciente, que veio 
da filosofia. Por último, o recalcamento era um mecanismo de defesa mais ou 
menos consciente. Além disso, Janet ligou a histeria, "doença puramente 
psicológica", à noção orgânica de intoxicação. Fez dela uma afecção fun
ciona] ligada a uma constituição hereditária e a descreveu como a metáfora 
de um fenômeno mórbido infeccioso: uma espécie de tuberculose psíquica ou 
sífilis mental cujo bacilo teria sido "miraculosamente" descoberto. Ao chegar à 
Salpêtriêre, Freud, como Charcot, tinha idéias semelhantes; mais tarde, en
quanto Janet acreditava reabilitar Charcot, Freud foi transformando sua opi
nião no decurso de novas experiências. 

As explorações do Havre formaram o ponto de partida da obra de Janet 
que seria sua tese de doutorado em filosofia, publicada sob · o título de 
L'Automatisme Psyclwlogique.55 A defesa transcorreu em 21 de junho de 
1889 numa manhã de verão7 a primeira do ano. O júri, onde se encontrava o 
tio Paul, foi presidido por Emile Boutroux, mestre inconteste do pensamento 
filosófico francês, professor de Bergson, herdeiro e dissidente da tradição do 
positivismo comtiano, e anti-hegeliano de impacto. Pierre Janet recebeu feli
citações ainda mais calorosas por ter sabido evitar invadir o campo da medi-
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cina.56 Assim, foi consagrado "estritamente" como filósofo, muito embora 
seus trabalhos psicopatológicos o arrastassem pelo caminho da psiquiatria. 
Em agosto de 1889, fez parte, com Bemheim, Liébault, Forel e Déjerine, da 
comissão organizadora do Congresso Intemacion.al de Hipnotismo do qual 
participou um obscuro neurologista vienense. Foi então que iniciou seus es
tudos de medicina. Passava boa parte do tempo na Salpêtriere e defendeu sua 
tese de medicina sobre L'État Me1)lal des Hystériques,57 em maio de 1893, 
perante um júri composto por Charcot e Richet. Sua reputação era reconhe
cida para além da Mancha e sua teoria da histeria se impôs. Janet interessou
se por numerosos enfermos, nos quais continuou a experimentar seu método 
da análise psicológica. Dentre eles encontrava-se a célebre Madeleine, da 
Salpêtriere, replica de Blanche e Léonie, com quem se ocupou em 1896, ano 
em que a palavra psico-anáJise ingressou oficialmente na clínica freudiana. 
Nessa época, portanto, Janet era, ao mesmo tempo, um renomado professor 
de filosofia, um "psiquiatra" hospitalar e um clínico de reputação, que aten
dia uma significativa clientela particular. Sua notoriedade como especialista 
nas neuroses estava firmada, tanto na França quanto no exterior. 

O homem que foi a Londres conhecer seu adversário-fantasma possuía 
uma bagagem conceituai importante. Diversamente de Freud, porém, não ·fi
z.era escola. Podemos diz.er que em "Bouvines", em 1913, a flor-de-lis foi 
representada por um suserano sem vassalos, com múltiplas condecorações, 
cujo exército não existia. Ele pusera mãos à obra antes do neurologista ju
deu, mas, dessa vez, teria que se confrontar com os astros do novo método 
que estava conquistando o mundo. Em meio a bandeiras e clarins, duas con
ceituações iriam bater-se em duelo, e a partida não estava ganha para o fran
cês. Diante dele, a primeira teoria freudiana estava em seu aP4?geu, com o 
conjunto do Unbewusste, da sexualidade infantil, do sonho, do Édipo, do re
calque e da transferência. A teoria da histeria desligara-se do hereditarismo; 
o tratamento, com suas associações livres, prestara suas provas; e o conti
nente da psicose estava em via de ser colonizado. Por seu turno, Janet trazia 
diversas noções. 

O automatismo psicológico, que pretendia derrotar o processo primá
rio, era definido como uma "forma inferior da atividade humana", uma ma
neira espontânea de vida psíquica aplicável a todas as manifestações da 
existência mental. Era a sede de associações pré-organizadas, não criava 
sínteses novas e não passava da manifestação de sínteses já formadas. Essa 
noção se aproximava da de William James, que designava pelo nome de es
crita automática uma atividade semelhante. Esse termo seria retomado pelos 
surrealistas num sentido diferente, mas o automatismo também fazia parte do 
vocabulário bergsoniano, como manifestação "inferior" do espírito. Esse 
conceito, amplamente difundido na terminologia psiquiátrica e psicopatol6-
gica da época, caminhava de mãos dadas com a definição janetiana de es
treitamento do campo da consciência ou rebaixamento da tensã.o psicológi
ca. Tratava-se de um estado mental perigoso e mórbido, que se juntava à 
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lembrança de um evento para tomá-lo traumático. Na linha de Moreau de 
Tours e das teses da hereditariedade-degenerescência, portanto, Janet fez da 
histeria uma depressão ou uma alteração do espírito em que os fenômenos já 
não eram sintetizados. Para romper com a neurologia e praticar a psiquiatria, 
ele fizera a histeria cair na doença mental e procurava tratar os nervosos co
mo alienados ou intoxicados. Opôs essa afecção à psicastenia, noção vaga 
mas, mesmo assim, muito prolífera, que ele definira como uma espécie de 
esgotamento nervoso com estigmas orgânicos, perda da função do real e 
distúrbios da emotividade. 

Na realidade, entre 1905 e 1920, essa noção, que englobava a neurose 
de angústia, a fobia e a neurose obsessiva, só se opunha à histería na apa
rência. No tocante a esse ponto, o pensamento de Janet oscilava sem parar: 
ora inscrevia a histeria na psicastenia, ora a separava desta. Entretanto, aci
ma de tudo, o termo lhe serviu para faz.er frente aos- detratores de Charcqt e 
para inventar uma nova palavra capaz de livrar a histeria de suas conotações 
sexuais. Depois de 1920, quando a psicanálise foi oficiahnente reconhecida 
na França, ele tendeu a retomar essa expressão e fazer da histeria uma afec
ção distinta da psicastenia. 

Além disso, Janet não levou em conta a noção freudiana de pré-cons
ciente, o que o levou a pensar o recalcamento como um mecanismo cons
ciente, ou seja, essencialmente defensivo. Em Les Médications Psychologi
ques, publicado em 1919, ele forneceria a melhor definição do que acredita
va ser o recalcamento freudiano: "O recalcamento é, para o Sr. Freud, a 
ação consciente pela qual um indivíduo suspende em si o desenvolvimento 
de uma tendência, em geral pessoal, opondo-lhe outras tendências sociais e 
morais. Em todos os graus da atividade psicológica as tendências lutam entre 
si, mas essa luta só assume a forma precedente no assentimento refletido."58 

Foi em L'Automatisme Psychologique, obra :filosófica, que Janet foi 
mais longe na compreensão de um "lugar desligado da consciência". Em to
da a exposição, a palavra inconsciente é dominante e o vocábulo subcons
ciente é pouco utilizado. O autor definiu o ato inconsciente como uma ação 
psicológica "ignorada pela própria pessoa que a executa no momento em que 
a executa". Diferenciou esse ato do que é esquecido e ao qual "falta mem� 
ria, e não consciência".59 Pensando o esquecimento na categoria de uma 
consciência, Janet foi progressivamente levado, ao contrário de Freud, a re
transformar o inconsciente em subconsciente, ou seja, a eliminar, não o prin
cípio de um "não-conhecido", mas sua posição determinante no conjunto do 
psiquismo. Daí o fato de que, nele, a dissociação jamais ocorreria no interior 
de um "eu clivado", mas entre duas personalidades ou estados divididos que 
se ignoravam mutuamente e que coexistiam. Onde o inconsciente, no con
texto da primeira tópica freudiana, era definido p,elo recalcamento, em Janet 
ele era um lugar desconhecido que não englobava os fenômenos do esqueci
mento. O que levou Freud, na segunda t6pica, à elaboração da clivagem do 
eu, permaneceu em Janet como um simples mecanismo de desdobramento. 
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Isso permite explicar porque, em sua tese de medicina, o francês rein
troduziu o termo subconsciente no lugar do de inconsciente. L' État Mental 
des Hystériques foi redigido em 1 892, antes que Janet conhecesse os traba
lhos de Freud. A inversão operada em relação a 1889 ligou-se ao fato de que 
ele estava procurando convencer os médicos a aceitarem a histeria como uma 
doença do espírito, e não do corpo. Cabe dizer, todavia, que essa "estraté
gia" teve por origem uma postura teórica. Ao praticar a psiquiatria, Janet 
admitiu um inconsciente psicológico, ao preço de romper com o cartesianis
mo clássico, aquele segundo o qual o cogito não poderia ser louco. Imedia
tamente, porém, ele reintroduziu o vocabulário de um neocartesianismo se
gundo o qual os elementos constitutivos do inconsciente, separados da cons
ciência, não eram de natureza diferente da dela. A retradução do incons
ciente em subconsciente permitiu, pois, manter a idéia de que ele era um re
talho da consciência. Suas manifestações não ficavam a cargo de .uma cons
ciência de si que dissesse "eu", de um cogito, mas de uma consciência-in
consciência (um subconsciente) que se constituía numa segunda personalida
de, num outro eu. Janet tomou-se médico, em oposição ao cartesianismo que 
dominava o alienismo de sua época, mantendo a primazia da consciência so
bre o inconsciente. Como Bergson, pensou a loucura a partir da razão, numa 
época em que Freud, juntamente com Nietzsche, afastou-se da problemática 
racionalista. O "cartesianismo" janetiano foi um sistema filosófico em que 
o cogito era invadido pelo delírio sem perder sua posição de domínio: um 
sujeito "colonizado" sem ser descentrado,eo próximo da concepção leibni
ziana dos "graus de consciência". A partir de 1920, Janet ridicularizaria a 
extensão tomru:la pela noção de inconsciente em seu rival vienense e tenderia 
a compaxar a psicanálise ao ocultismo ou ao espiritismo: "O subconsciente", 
escreveu, "tornou-se uma espécie de gaveta cômoda onde se colocam todas 
as coisas inexplicáveis em psicologia... O subconsciente traz facilidades, 
pois permite explicar tudo através de hipóteses que não são verificadas, uma 
vez que são subconscientes. "61 

Essa psicofilosofia levou Janet a desprezar a importân�ia do sonho e de 
sua interpretação no desenrolar do tratamento. Opôs a isso uma psicologia 
das condutas que tinha por base a descrição funcional e não estrutural das 
neuroses. A rigor, não existe· ,"teoria" na obra de Janet, donde o caráter 
amorfo e fluido de sua doutrina; que é capaz de desconhecer e de se adaptar, 
ao mesmo tempo, às demais conceituações. A psicologia de Janet se afigura 
inapreensível e incompreensível porque desconhece a explicação das causas 
e a evidenciação das estruturas, em prol de uma descrição desproporcional 
de exemplos, comportamentos e fatos estatísticos. 

Assim, a noção de célula familiar acha-se ausente de suas hipóteses, 
sendo substituída por minuciosas investigações sobre a banalidade das rela
ções sociais, sobre o papel da hereditariedade ou da educação, sobre o dos 
professores e dos estilos de vida. A questão edipiana foi ridicularizada por 
Janet, que não se interessava pelas relações dos filhos com os pais e preferiu 
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multiplicar as anotações caracterológicas sobre os conflitos de geraçôes, os 
maus hábitos ou as posições sociais, sendo tudo isso coisas que evitavam a 
evidenciação de uma significação ou de uma história. Essa redundância fez
se acompanhar, nele, por uma absoluta incapacidade de descobrir o detalhe 
significativo, o que congelou sua doutrina no universo eclético do verossí
mil . A certeza racional, o culto da aparência e a crença na onipotência de 
uma nova medicina psicológica, desprovida de "obscurantismo", iriam le
vá-lo a afirmar que seu método terapêutico era infalível, quando bem condu
zido. Ele forneceu "provas" de suas próprias curas bem-sucedidas, reunindo 
diversos milhares de observações pormenorizadas de doentes mentais. É 
compreensível, portanto, que a análise psicológica tenha caído no esqueci
mento e que os grandes fracassos terapêuticos da psicanálise tenham-se 
transformado em casos célebres. Os inúmeros relatos colhidos por Janet pa
recem histórias sem história, contadas por um narrador sem escrita, cuja clí
nica esqueceu o perfume ôo detalhe romanesco ou a beleza das línguas fun
damentais. 

Sem ceder à visão maniqueísta de um Freud bondoso, empoleirado na 
nuvem de uma verdade genial, e de um Janet malvado, empurrado para o 
purgatório, cabe dizer que a leitura tlas obras do francês é triste e aborrecida. 
Quando pensamos no esplendor ingênuo dos textos de Flournoy, ou no ar 
nústico da sintaxe junguiana,_ pomo-nos a sonhar com um Janet que tivesse 
sido capaz de ter, por vezes, o estilo de um Proust, ou, na falta dele, o de um 
Z.Ola. Quanto à doutrina, sua certeza tem qualquer coisa de intolerável, que 
nem mesmo o fanatismo freudiano consegue igualar. 

Ao chegar a Londres, Janet já trazia uma opinião que não se modificaria 
nunca: estava preso à imagem do psicanalista como sendo um detetive que 
aterrorizava suas vítimas e perseguia seus traumas infantis. Não compreende
ra nem compreenderia o princípio essencial de que a escuta da fantasia é in
diferente ao problema do erro e da verdade do relato. Chegaria ao ponto de 
acreditar e escrever que a psico-análise era "uma investigação criminal que 
tinha de descobrir um culpado, um evento passado responsável pelos distúr
bios atuais, que o reconhecia e perseguia sob todos os seus disfarces".62 

Dentro dessa perspectiva, a psicologia janetiana não teve outra escolha se
não reintroduzir a simulação na prática do tratamento. Se o psicanalista era 
um detetive, se a fantasia era uma mentira e se o sonho não era inteipretável, 
sob pena de cair num simbolismo dogmático, o paciente de fato se convertia 
num culpado, num mentiroso ou numa vítima "vigiada" pelo médico. Con
vencido de que "as associações não são livres" e de que a consciência do
minava o tratamento, Janet acabou afinnando que muitos psicóticos, mesmo 
gravemente afetados, eram atores, e que seus distúrbios sexuais eram a ex
pressão de uma teatralidade artificial: "Na maioria das vezes", escreveu, "os 
alienados representam wna peça. Não acreditem na quarta parte do que eles 
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contam; tentam dar-lhes uma impressão sobre sua grandeza, sua culpa. Não 
acreditam na metade disso e, muitas vezes, em absolutamente nada. "63 

O famoso relatório de Londres, intitulado simplesmente La Psyclw
analyse, 64 foi apresentado como o mais completo manifesto histórico do anti
freudismo científico .. à francesa". O texto de Janet dividia-se em duas partes 
mais ou menos iguais. A primeira era uma exposição da doutrina do autor, 
comparada à de Freud, e a segunda era inteiramente dedicada à elucidação 
do suposto pansexualismo vienen�. Depois de fazer um balanço elogioso de 
seus próprios trabalhos, Janet explicou como Freud desbatizara os conceitos 
franceses para dar-lhes uma nova denominação: "Ficamos contentes, dizia 
eu nesse momento, que os senhores Breuer e Freud tenham verificado re
centemente nossa interpretação já antiga das idéias fixas nas histéricas. De 
fato, esses autores mostraram, através de exemplos de escolha muito feliz, 
que certos distúrbios eram conseqüência de reminiscências traumáticas, e 
suas observações, como constatei com prazer, foram inteiramente análogas 
às minhas. Quando muito, tais autores mudaram algwnas palavras em sua 
descrição psicológica: chamaram psico-análise ao que denominei de anális� 
psicológica; deram o nome de complexo ao que eu havia chamado sistema 
psicológico, para designar o conjunto de fenômenos psicológicos e movi
mentos, seja dos membros, seja das vísceras, que permaneciam associados 
para constituir a lembrança traumática. Batizaram com o nome dé catarse o 
que eu designava por dissociação ou desinfecção moral. Os nomes eram dife
rentes, mas todas as concepções essenciais, inclusive as que estavam sujeitas 
a discussão, como as do sistema psicológico, foram aceitas sem modifica
ção. "65 

Seguiu-se então um ataque em regra contra Jung, acusado de confundir 
Freud com Galileu e seus detratores com membros da Igreja, incapazes de 
pôr os olhos num par de binóculos. A técnica psicanalítica foi qualificada de 
conversa fiada, "procedimento ingênuo. e medíocre", enquanto o método 
junguiano do teste associativo foi julgado mais interessante, porém discutível 
e menos aperfeiçoado que o do herói do dia. O homem todo de cinza desfe
riu então uma punhalada no coração de seu inimigo invisível, guilhotinando 
a doutrina do sonho e do recalcamento, considerada temerária, perigosa e 
dogmática. Não obstante, Janet afirmou que o recalcamento, se mantido 
dentro de barreiras criteriosas, podia, em alguns casos, trazer uma comple
mentação útil à análise psicológica. Depois dessa afumação, a transferência 
recebeu uma escudada, e o lapso, uma sova de pau, enquanto todos os con
ceitos freudianos foram acusados de transfigurar fatos verídicos em teorias 
mais adaptadas aos caprichos de um estudioso do que à avaliação de uma 
realidade. 

A segunda parte da exposição foi apresentada como uma discussão 
aprofundada da noção de sexualidade. Depois de comentar que Charcot se 
levantara contra a doutrina do substrato uterino, Janet cometeu o mesmo erro 
de Binet e confundiu o genital com o sexual. Com uma botinada, acusou 
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Freud de regredir ao pressuposto uterino, ao mesmo tempo que afirmava, ele 
próprio, que a sexualidade estava ligada a uma realidade genital. Imediata
mente, graças a sua retórica de normalista, inverteu essa mesma proposição e 
demonstrou que a escola vienense não se interessava pelas modificações psi
cológicas da genitalidade, mas "pelos fenômenos sexuais que têm uma re
percussão moral e que agem nas neuroses por intermédio de fenômenos psi
cológicos". 66 Ao término dessa maratona, Janet chegou então a sua crítica 
central: "Em vez de constatar, com todos os observadores precedentes, que 
encontramos lembranças traumáticas relativas a aventuras sexuais em alguns 
neuropatas, ela [a psico-análise] afirma - e aí está sua originalidade - que 
encontramos tais lembranças em todos os neuropatas, sem exceção. Sem es
sas aventuras transformadas em lembranças traumáticas, não existe neurose. 
Se não as constatamos facilmente em todos os enfermos, é por não termos 
sabido levar o doente a confessá-las e por não termos sabido descobri-las 
através das reticências dele. "67 A seguir, o filósofo desfez em frangalhos um 
texto de Maeder a propósito do conteúdo sexual de um sonho e informou que 
o suíços não sabiam olhar o céu como os franceses. De passagem, Janet per
deu parte de sua montaria, ao cometer um erro grosseiro: mostrou que o "fa
natismo pansexualista'.' levava a pensar a neurose com base no modelo de 
uma doença infecciosa: "Assim como a sífilis é hoje considerada a causa es
pecífi�a da tabes e da paralisia geral, esses distúrbios sexuais e essas lem
brança� são [para a psicanálise] a causa específica das neuroses. "68 A argu
mentação foi surpreendente para quem conhecia 0 estatuto janetiano da his
teria como uma intoxicação com um substrato hereditário. 

O tom logo se elevou e a fala de Janet tomou-se francamente hostil. 
Ele se mostrou surpreso com o fato de que Freud pudesse ansiar pelo ad
vento de um método anticoncepcional que diferenciasse o ato sexual da pro
criação e deu a entender que os vienenses, dessa maneira, estavam procuran
do a cura dos distúrbios sexuais através do controle da natalidade, o único 
que permitiria um coito normal e regular. Feito esse tour deforce, Janet não 
se pôde impedir de retomar à sua maneira o chavão da "corrupção vienen
se". Foi a catástrofe: "Se o Sr. Freud nos dissesse, simplesmente, que suas 
próprias estatísticas fornecem cifras mais elevadas e que, nos países em que 
ele faz suas observações, as preocupações genitais e os distúrbios sexuais 
são mais freqüentes que nas outras terras, eu certamente tomaria a precaução 
de não contradizê-lo: sempre achei que, nesse ponto, Paris tinha uma reputa
ção usurpada." E, mais adiante: "O Sr. Friedlãnder e o Sr. Ladame propõem 
uma explicação mais curiosa, a de que existe em Viena uma atmosfera sexual 
especial, uma espécie de gênio, de demônio local que reina epidernicamente 
sobre a população, e qu:e, nesse ambiente, o observador é fatalmente levado 
a atribuir uma importância excepcional às questões relativas à sexualida
de. "69 

Esse comentário seria fatal para o filósofo e ratificaria uma lenda da 
qual ele não mais conseguiria livrar-se. Em Londres, sem se resguardar, Janet 
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transformou-se no homem que insultara Freud ao proclamar que a psicanálise 
era produto de um demônio especificamente vienense. Triste Janet, que não 
percebeu que uma opinião banal não tinha o mesmo significado quando era 
enunciada por detratores vulgares da psicanálise e quando provinha da boca 
do maior especialista francês em doenças nervosas! 

Na realidade, não há fumaça sem fogo. Se o francês, em 1913, mos
trou-se incapaz de se distinguir claramente da tese do "genius loci", foi por
que sua argumentação antifreudiana não tinha nenhuma consistência teórica. 
Sem dúvida, Janet não era adepto do chauvinismo puro e simples, mas, con
tinuando ambiguamente subordinado à argumentação chauvinista, condenou
se a se transformar no porta-voz involuntário de urna corrente xenófoba. 
Ainda mais que, na França, esse fenômeno era mais poderoso do que em ou
tros lugares. Em outras palavras, sabemos hoje que o antipansexualismo su
postamente científico tem a mesma natureza de seu homólogo vulgar. 

Decorridos dez anos, em La Médecine Psychologique, Janet reafinnou as 
colocações do relatório de Londres. Como a psicanálise havia triunfado, ele 
pôs água na fervura, mas, no plano da teoria, não variou. Falou numa dou
trina estranha e paradoxal que não "deixava de ter grandeza". Qualificou 
Freud de "médico estrangeiro". Abandonou toda e qualquer referência ao 
"genius loci", mas sustentou a argumentação de um pansexualismo "invasi
vo". Somou a isso a opinião, já expressa em 1913, de que a psicanálise era 
uma nova religião, de que sua moda era idêntica à da hipnose e de que sua 
argumentação repousava no misticismo. Anunciou o declínio histórico do 
método vienense: "É interessante assinalar", escreveu, "que ainda se trata 
de um método psicoterápico cujas raízes mergulham no magnetismo francês. 
A psico-análise é hoje a última encarnação das práticas simultaneamente má
gicas e psicológicas que caracterizam o magnetismo: conserva dele as ca
racterísticas, a imaginação e a falta de crítica, a ambição invasiva, a aparên
cia epidêmica e a luta contra a ciência oficial. É provável que também venha 
a conhecer as apreciações injustas e o declínio, mas, corno o magnetismo e o 
hipnotismo, terá desempenhado um grande papel e dado um impulso útil aos 
estudos psicológicos."7º 

Voltemos à ú ltima parte da exposição londrina. Janet pareceu perceber 
que sua demonstração anterior não se sustentava. Com efeito, não se podia 
pretender seriamente que a doutrina vienense fosse um retomo ao pressu
posto uterino, quando se afirmava, ao mesmo tempo, que ela era um panse
xualisrno desvinculado da genitalidade. Janet sabia perfeitamente que Freud 
elaborara sua noção de libido ampliada rompendo com a ligação do sexual 
ao campo anatômico, e que, portanto, o argumento do pressuposto uterino 
era inadequado ao objeto criticado. Assim sendo, se Janet não estava em 
contradição com seu próprio enunciado, então Freud não era freudiano. Para 
sair do dilema em que se colocara, nosso filósofo fez uma das piruetas retó
ricas de que era grande apreciador. Disse que não se deixava "tapear" pela 
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psicanálise, que sabia perfeitamente que a palavra sexualidade não deveria 
ser tomada num sentido demasiado literal e que era preciso sublimá-la. 

Chegou-se assim a um paradoxo espantoso: depois de atribuir à psica
nálise uma concepção da sexualidade que ela recusava, Janet, para comba
tê-la, invocou um argumento que lhe permitiu evitar qualquer discussão so
bre a natureza real da nova conceituação freudiana. Acusou-a de ser uma fi
losofia e não uma medicina, uma mística e não uma terapêutica. Em sua opi
nião, ela se revelava capaz de sugestionar os desannados, mas não podia cu
rar, porque seu único tratamento "[consistia] em aconselhar ao paciente um 
coito normal e regular, com a utilização de um preservativo ideal" .71 Quando 
ocorria, casualmente, um sucesso terapêutico, este devia ser atribuído ao 
milagre. Para Janet, portanto, a psicanálise era comparável à Christian 
Science. Praticava a excomunhão dos hereges e, quando prestava serviços ao 
novo espúito científico, era por se inspirar nos trabalhos franceses de Pierre 
Janet, Charcot e Bemheim. 

Por que o filósofo francês evitou o campo de uma discussão verdadeira 
sobre o conceito freudiano de sexualidade? 

Para responder a essa pergunta, é preciso estabelecer as grandes dife
renças existentes entre as posições francesas e suíças. Em Genebra e Zuri
que, com Floumoy, Bleuler, Jung e Maeder, reconhecia-se o conteúdo se
xual do sonho, o caráter psicossexual da transferência e a natureza geral da 
libido. Mas havia uma recusa a estender essa noção à infância e à psicose e a 
levar em conta seu primado na teoria do psiquismo. Com Janet, as coisas 
eram diferentes. A resistência era menos puritana e muito mais teórica. Tra
tava-se de uma evitação sistemática do sexo, escorada num racionalismo 
científico. A resistência ao freudismo era pensada "fora" da psicanálise, 
através de uma conceituação que recusava globalmente a descoberta freudia
na. Não havia diálogo, conflito, cisão, situações transferenciais em jogo, 
nem aceitação condicional, mas uma recusa categórica. A psicanálise só era 
admitida com o rótulo de uma paternidade "francesa". Sem isso, era recha
çada nas fronteiras do território. A atitude do filósofo foi conseqüência de 
sua doutrina: ao restringir a etiologia sexual a alguns casos, ele não recusou 
simplesmente a ampliação da libido, mas dissolveu a própria noção. Tratou
se de uma exclusão a priori da dimensão do sexo. Reduzido ao anedótico, 
este jã não tinha existência, e a referência a sua expressão em alguns doentes 
tinha o ·sentido de um simulacro, uma paródia. Assim como, para Janet, o in
consciente era uma "maneira de falar", o sexual era uma maneira de simular. 
E a própria encenação era uma conduta, um artifício, uma aparência, sem 
coerência, desprovida de uma fantasística profunda. Onde Bleuler e Jung 
haviam desbatizado o sexo, Janet negou-lhe qualquer existência significati
va. 

Isso explica a definição janetiana das perversões e do homossexualis
mo. O francês escolheu Krafft-Ebing em detrimento de Freud, ou seja, 
a multiplicidade em detrimento da estrutura. Não existia a perversão, mas as 
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perversões, que eram doenças mentais. Quanto ao homossexualismo, ele não 
existia como tal, assim como não existiam a família ou o Édipo, nem como 
teoria, nem como constituição individual. Somente o ato homossexual cor
respondente a uma conduta era aceitável. Daí esta definição caracterológica: 
os homossexuais eram tímidos, sujeitos perturbados por uma educação precá
ria do automatismo sexual. Consideravam imoral e perigoso o ato normal. O 
homossexualismo era uma questão de angústia compensada pela irnagina
ção. 72 Todas essas teses seriam elaóoradas depois de 1913, mas foram a con
sP.,qüência da exclusão teórica do sexual revelada no relatório de Londres. 

O "Bouvines" de 1913 marcou a derrota da flor-de-lis. A aposta do 
filósofo estava perdida. O contra-ataque de Zurique foi contundente, e o galês, 
implacável. Jung subiu à tribuna e, orgulhoso de sua sinta,'l:e inglesa, lem
brou a Janet sua ignorância da língua alemã. Contestou-Jhe o direito de falar 
da psica.,álise e o rachou ao meio com uma dolorosa ferida narcísicà. De 
passagem, aproveitou para exaltar sua própria orientação, em contraste com 
a de Freud, e se afirmou partidário de uma teoria psíquica liberta da sexuali
dade, compm-ando a libido ao é/an vi.tal de Bergson. No debate, ninguém 
respondeu, 11'.as cinco dentre oito participantes se disseram favoráveis a 
Freud e contra Janet. Dois llie foram francamente hostis e apenas um perma
neceu neutro. Ec:ler zombou do francês, perguntando-lhe como fazia para de
clarar a psicanálise absurda e reivindicar sua paternidade. Coriat virou a ca
saca, desdisse seu preconceito antifreudiano e se confessou interessado na 
terapêutica analítica. Forsythe enalteceu-lhe as qualidades no campo da afe
tividade infantil, Savage objetou que a eloqüência de Janet não era nada, 
comparada à importância do subconsciente infantil. Frank! Hocliwart, de 
Viena, falou em numerosos fracassos do freudismo nos tratamentos e se 
mostrou desconfiado da confusão criada nos pacientes pelo desvendamento 
de seus proble:rnas sexuais. Queria restringir a psicanálise aos médicos e im
por o cálculo estatístico. Walsh sublinhou os perigos da libido e zombou da 
epidemia psíquica provocada pela psicanálise. Bérillon enumerou seis crité
rios de aceitabilidade da psicoterapia e.concluiu que a psicanálise não satis
fazia nenhum deles. T. A. Williams exprimiu uma opinião comedida sobre os 
serviços prestados pela pesquisa freudiana. Por fim, Jones avançou para a li
nha de frente e, em meio à confusão geral, ergueu a maça e a auriflama para 
arrasar um adversário já pisoteado. Janet viu-se acusado de ter-se atrevido a 
utilizar seus dons de ator para troçar da obra freudiana. Foi qualificado de 
invejoso e ciumento; foi denunciado por sua ignorância da psicanálise, suas 
pretensões absurdas e sua falta de lealdade. O duelo foi rápido, bruta! e in
cendiário. 

Logo após a batalha, em sua sinopse dos acontecimentos, o seriíssimo 
Times esqueceu-se de mencionar a intervenção do galês, mas, em suas Me
mórias, ele próprio cantaria seus louvores. Quanto a Janet, ficou no auge da 
fúria, arrebatou-se, perdeu sua lendária timidez, insultou seus parceiros e se 
viu na obrigação de lhes apresentar suas desculpas. Estragara sua ofensiva e, 
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pior ainda, estava humilhado, despeitado e ridicularizado. No banquete de 
encemunento, a germanofobia inglesa explodiu e foram esquecidas as 
afrontas dramáticas ocorridas na seção de psiquiatria. Nenhum alemão foi 
convidado a erguer sua taça para o brinde tradicional. 

Radiante por te:r suplantado o arrogante professor, fones rejubilou-se. 
Não podendo maí.s se conter, precipitou-se para a pena e fez a Freud o relato 
de sua vitó:da. Aproveitou para alimentar a briga entre Jung e o mestre, atri
buindo a si mesmo o papel principal na derrota do francês: "Houve entre Ja
net e eu", escreveu, "um duelo oratório que pôs fim a suas pretensões de ter 
fundado a psicanálise e, em seguida, tê-la visto :malbaratada por Freud." 
Este Lhe respondeu prontamente com felicitações ditirârnbicas. De um mo
mento para outro, o galês se tornara o discípulo favorito: "Nem posso di
zer-lhe quão satisfeito fiquei com seu relato sobre o congresso", escreveu 
Freud, "e sobre a derrota que você infligiu a Janet ante os olhos de. seus 
compatriotas. Os interesses da psicanálise confundem-se com os de sua çes
�oa e, agora, confio em você para 'schmieden das Eisen so!ange es warm ist" 
[malhar o ferro enquanto está quente]. O que queremos é jogar um jogo 
franco e, sem dúvida, isso é mais fácil na Inglaterra do que em qualquer ou
tro lugar. "73 

Três semanas depois veio a derrocada interna da psicanálise. No con
gresso da IP A em Munique, o clã dos junguianos atacou o dos freudianos, 
enquanto as hord,as do mestre pediam a cabeça dos hereges. A emoção esta
va no auge e numerosos participantes sacaram seus lenços. De nada adian
tou: estava conswnado o divórcio entre Zurique e Viena. Jones vnu-se no 
posto de comando, com Ferenczi e os outros, mas perdeu as estribeiras. Por 
um instante, mostrou-se incapaz de sorrir de brincadeiras que tornou como 
insultos. Seu humor britânico vacilou no chauvinismo e, corno "exemplo de 
infâmia", ele citou o Witz que corria nessa data pela assembléia de Munique: 
"Por que é que ceri.as mulheres, munnura-se por af, vão procurar Freud, e 
outras, Jung? Resposta: as primeiras são Freudenmiidchen [moças alegres, 
prostitutas] , e as outras são Jungfrauen [virgens]."74 

Assim, menos de um mês depois do novo encontro de Bouvines, o 
"lendário" vencedor de Janet, fiel historiógrafo do rei, não entendeu um tro
cadilho que dizia muito mais sobre a primazia da sexualidade do que as lon
gas diatribes do congresso londrino. 

m. O tempo doo suspiros 

Derrotado em Londres, Janet faria triunfar em Pruis um :freudismo "à moda 
da casa". A introdução da psicanálise progredia: Régis e Hesnard, seus pri
meiros porta-vozes oficiais, apresentaram-na como um método novo e origi-
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nal. 75 Os ataques dos moralizadores eram contundentes e os verdadeiros 
chauvinistas puseram no mesmo saco os dois alunos de Charcot. Janet conti
nuou a rejeitar o pansexualismo e ainda considerava o tratamento uma ope
ração de polícia, mas suas críticas tomaram-se mais discretas. Para conquis
tar o primeiro lugar, era preciso abater e negociar com o adversário, sobretu
do com aqueles que o representavam na França. Janet repudiaria progressi
vamente seu rígido constj.tucionalismo, insistindo no psicológico e no so
ciológico. Meditou sobre a vida e a morte e tendeu a considerar o déficit 
como uma aparência. A doença seria menos uma intoxicação do que uma de
fesa ou um refúgio. O recalcamento foi mais bem apreciado, porém, do lado 
da subconsciência, nada saiu do lugar. Por meio de Hesnard e Pichon, o ja
netismo se amalgamaria com o freudismo para dar origem a wna estranha 
conceituação. Tratava-se de corrigir os princípios essenciais do freudismo 
com os de um "janetismo de ocasião", de modo que a queda de Janet no es
quecimento teve por corolário a infiltração de suas hipóteses na trama do 
pensamento vienense. A principal característica dessa nova formação foi a 
manutenção do inconsciente freudiano sob a categoria de uma consciência 
"neocartesiana" e a rejeição do pansexualismo em benefício da latinidade. 
Essa palavra não pertencia estritamente ao vocabulário janetiano., e fez sua 
aparição nos primeiros textos de Hesnard. 

Quanto a Janet, assim balançado entre sua própria doutrina e o método 
"estrangeiro",  ele ficou oscilando entre a cruz e a caldeira. Em 16 de junho 
de 1914, na Sociedade de Psicoterapia de Paris, tomou a defesa do freudis
mo. A exposição chamou-se Valeur de la Psycho-An,a.lyse de Freud.76 Pare
ce um sonho, mas, apesar disso, essa meia-volta não foi contraditória à posi
ção defendida em Londres. Testemunhou a situação impossível em que Janet 
se havia colocado desde que consumara a façanha de reivindicar a paterni
dade de wna doutrina que condenava. Sua posição revelou-se ainda mais es
pantosa na medida em que ele negou à fantasia qualquer valor de verdade, 
qualificando de simulação os artifícios do imaginário. Assim, Janet não ficou 
nem na verdade científica, quando procurou instalar-se nela, nem na roma
nesca, onde enxergou a ilusão. Dentro dessa perspectiva, só os atos e as 
condutas tinham importância, e nunca as significações. A política de Janet, 
portanto, foi comandada por sua psicologia; sua teoriá das condutas deu lu
gar a uma visão puramente tática das relações de força, na qual o discurso 
decorria de wn cálculo de intenções em que o outro era pensado com base no 
modelo de si mesmo. 

Em 16 de junho de 19 14, pois, ouviu-se Janet lançar gracejos irônicos 
contra os adversários de Freud. Ele os censurou pela falta de cortesia diante 
de urna doutrina cujas hipóteses eram reconhecidas em numerosos países. 
Malgrado seus erros, generalizações e exageros, ela trouxera contribuições 
honrosas para a ciência: saibamos reconhecer seus méritos, disse ele, e que 
nossos críticos inevitáveis não nos impeçam de exprimir a estima que ternos 
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pelos belos trabalhos de nossos colegas de Viena e por suas importantes ob
servações. 

Por seu lado, Freud não perdoaria ao rival o golpe traiçoeiro do verão 
londrino; em diversas ocasiões reconhecera a precedência histórica dos tra
balhos de Janet em relação aos seus,. mas não podia suportar ser tratado co
mo plagiador e criminoso. A França e os estudiosos franceses eram-lhe anti
páticos. Por várias vezes reconhecera sua dívida para com Charcot, e nunca 
recebera nenhuma retribuição. Nesse país, a psicanálise era tratada como 
uma "judia suja", com a desenvoltura de um elitismo vazio. Pois então, 
aquele professor da Sorbonne não era wn cristão que estava tentando fazer o 
boné vienense cair na sarjeta? A hostilidade de Freud para com Janet teria a 
ffi,;'.dida de seu desprezo por uma França que valorizava a prerrogativa de seu 
-espfrito latino. E, naturalmente, ele desconheceria todos os esforços do fran
cês, todas as suas tentativas de conciliação, todos os suspiros e lamentos.' 

E.-n 1915, em Sobre a História do Moviraer.to Psicanalítico, Freud re
lembrou o episódio londrino, sempre reconhecendo em Janet o papel de pio
neiro: "Até em Paris", escreveu, "parecem partilhar da convicção, exprimi
da de maneira tão eloqüente pelo Sr. Janet no congresso de Londres, de que 
tudo o que há de bom na psicanálise não passa da reprodução modificada das 
idéias de Janet, sendo ruim tudo o que não condiz com essas idéias. Já no 
decorrer desse mesmo congresso, Janet teve de se inclinar diante das retifi
cações de Jones, que lhe mostrou que ele estava pouco familiarizado com a 
questão. Embora repelindo suas pretensões, no entanto, somos obrigados a 
reconhecer que ele trouxe contribuições sérias para a psicologia das neuro
ses. "77 

Um ano depois, nas Conferências lr.trodutórias sobre Psicanálise, 
Freud enunciou um ponto de vista epistemológico cuja validade era incon
testáve!: "É verdade", escreveu, "que P. Janet fez a mesma descoberta, in
dependentemente de Breuer; ao estudioso francês cabe inclusive a prioridade 
da publicação, já que Breuer só publicou sua observação dez anos depois 
(1893-1895), na época de sua colaboração comigo. Pouco importa, aliás, sa
ber a quem pertence a descoberta, pois uma descoberta é sempre feita várias 
vezes; nenhuma é feita de uma só vez, e o sucesso nem sempre está ligado 
ao mérito. A América não recebeu seu nome de Colombo. [ ... ] Confesso que, 
durante muito tempo, dispus-me a atribuir a P. Janet um mérito particularís
simo por sua explicação dos sintomas neuróticos, que ele concebia como ex
pressões das 'idéias inconscientes' que dominavam os enfermos. Mais tarde, 
porém, dando prova de uma reserva exagerada, Janet se exprimiu como se 
quisesse dar a entender que o inconsciente não passava, para ele, de uma 
'maneira de falar', e que em suas idéias esse termo não correspondia a nada 
de real. Desde então não compreendi mais as deduções de Janet, mas creio 
que ele se prejudicou muito, embora pudesse ter tido muito mérito. "7ª 

Em Um Estudo autobiográfico, o tom se modificou. Era wna guerra 
aberta e Freud foi o agressor: "Segundo Janet, a lústérica era uma pobre 
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pessoa que, em virtude de uma fraqueza constitucional, não conseguia con
gregar suas diversas, atividades psíquicas. Por isso é que teria caído presa da 
dissociação e do retraimento do campo da consciência. Segundo os resulta
dos da investigação analítica, esses fenômenos se deveriam a fatores dinâmi
cos, ao conflito psíquico e ao recalcamento consumado. Creio que essa dife
rença é de enorme alcance, e que é passível de pôr termo ao falatório sempre 
renovado de que tudo o que a psicanalise possa conter de. algum valor reduz
se a um empréstimo tomado das idéias de Janet."79 

Uma ocorrência pouco conhecida informa sobre a posição dos dois 
mestres na França do pós-guerra, onde a psicanálise triunfou ao mesmo tem
po que o janetismo. Em 1925, dois anos depois do suicídio de Philippe Dau
det e enquanto o pai dele, Léon, fazia campanha para que a tese do crime 
fosse admitida, um jornalista anarquista, conhecido por seus ataques virulen
tos contra L'Action Française, revelou ter recebido, pouco tempo antes da 
morte do rapaz, a visita de um adolescente que lhe fora perguntar se era ver
dade que o escritor [Léon Daudet] era um autor pornográfico. André Gau
cher deu a entender que o desconhecido era Philippe Daudet e que a revela
ção dos "vícios ocultos" de seu pai poderia ter provocado seu suicídio. 
Aproveitou-se então da oportunidade para lançat no mercado um livro contra 
Léon Dau<let, intitulado L'Obsédé, Drame da '4 Libido.80 Procurando um 
aval do lado da ciência, para melhor arrasar seu adversário, tentou conquis
tar Pierre Janet e Sigrnund Freud para sua campanha. Enviou ao primeiro, 
através de um intermediário, um relato incompleto da história, sem fornecer 
nenhum nome, e recebeu uma resposta breve e evasiva. Ao segundo encami
nhou parte do manuscrito, e Freud lhe retribuiu com duas cartâs. O surpre
endente é que o fanatismo do jornalista era a imagem do autor a quem pre
tendia desmascarar. Segundo ele, a "turbulenta doutrina do mestre de Vie
na" permitiria revelar ao público a verdadeira personalidade de um escritor 
hipócrita, cujo discurso moralizador sobre a farm1ia e a religião não passava 
de uma tentativa de exorcizar urna hereditariedade sifilítica que fazia dele 
um vergonhoso autor pornográfico, Gaucher fez um habilidoso amálgama 
entre a hereditariedade de Magnan, a psicastenia de Janet e a escola "alemã 
da sexualidade [sic] " .  Construiu um modelo de filiação: avô sifilítico, pai 
obcecado pelo hérédo e filho suicida. Concluiu disso que Daudet era uma 
espécie de Freud francês e que havia descoberto que "a emoção sexual é a 
chama da inteligência". Para Gaucher, o inconsciente freudiano era o turbi
lhão luxuriante da hedionda libido. Citou Flaubert em seu apoio: "A luxúria 
passa pelo fim das idéias como a cortesã pelo fim das ruas." 

Se é verdade que o moralismo de Daudet foi a contrapartida de sua 
vergonha da intoxicação sifilítica, é evidente que a concepção que Gaucher 
fez do inconsciente aproximou-se mais da de Gustave Le Bon e da degene
rescência à francesa que da de Freud ou Janet. Um racismo merecia o outro, 
e o vocabulário do jornalista era idêntico ao do polemizador da Action Fran
çaise: para ele, tratava-se de desmascarar um hipócrita e investigar um cri-
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minoso. Para isso, utilizou a psicanálise como um método policial. Parado
xalmente, Gaucher era, em parte, janetiano: considerava a técnica freudiana 
sob o ângulo do terrorismo. Assim, o anarquista abocanhou um antidreyfu
sista de impacto, a quem fez ocupar o lugar de um "judeu", ou seja, de um 
ser inferior, bestial e luxurioso que sublimara seus instintos na paixão do 
intelecto. 

Sem dúvida, Freud não percebeu que, ao responder a um jornalista 
suspeito de praticar baixezas, estava avalizando sua conduta. Este, aliás, 
apressou-se a publicar seu livro, adornado por suas próprias cartas e pelas do 
vienense e de Janet. A resposta de Freud fora muito esclarecedora. Depois 
de lembrar que convivera com o "pequeno Tartarin" no salão de Charcot, 
deixou clara a sua postura sobre a hereditariedade: "O senhor comentou, 
com razão, que Pierre Janet estava no bom caminho para descobrir, ele pró
prio, a significação da sexualidade na etiologia das neuroses. E por que, en
tão, não a descobriu? Creio que foi porque seu julgamento ficou hipnotizado 
com o valor da hereditariedade. Não tenho, de modo algum, a intenção de 
subestimar a importância da hereditariedade, que é enorme. Mas, em vez de 
resolver a questão da etiologia, a hereditariedade só faz com que ela retroce
da de uma geração para outra. Ao lado dela, há lugar para outras etiologias 
específicas. Por isso é que distingo a 'etiologia específica' das 'condições' e 
incluo a hereditariedade entre as condições."81 

Hip,wtiza.do com o vakJr da hereditariedade: a frase é seguramente es
plêndida. Em 1925, portanto, Freud desconhecia a evolução de Janet e sua 
rejeição do constitucionalismo, mas, ao mesmo tempo, indicou a ambivalên
cia da postura janetiana. O jogo de palavras foi perspicaz; com efeito, Janet 
não rompera nem com o "sintoma hipnótico", já que mantinha uma subcons
ciência, ou seja, duas personalidades, uma das quais era o duplo sonambú1i-· 
co da outra, nem com o hereditarismo, pois não estabelecia urna diferença 
entre o domínio d.a fantasia e a realidade de um substrato. l'·{ele, a heredita
riedade não era uma condição dentre outras, mas urna etiologia, mesmo 
quando o constitucionalismo foi rejeitado. Sua posição aparentava-se com a 
de Binet. 

Em seguida, dirigindo-se diretamente a Gaucher, Freud distinguiu-se 
de sua tese do reflexo. Mostrou que de modo algum a vida particular de un:i 
autor explicava sua obra. A investigação não fornecia a chave de urna escrita 
e, muito pelo contrário, esta pennitia que as fantasias inconscientes fluíssem 
sem remeter a uma nosografia individual. Por conseguinte, as hip6tç�ses freu
d.ianas não eram "confirmadas" pelo estudo particular de uma anomalia, mas 
definiam o psiquismo em sua dimensão geral: "O seu Daudet é bem mais 
perverso do que neurótico", escreveu Freud, «ao menos em suas obras, pois 
não me ocupo de sua vida particular. Talvez fosse sufocado por sua neurose, 
se não tivesse wn talento suficientemente grande para fazer suas perversões 
fluírem em sua produção literária [ ... ]. Ouvindo o senhor dizer que o caso 
Daudet traz uma estrondosa confirmação de minhas doutrinas, não posso me 
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impedir de acrescentar, com o risco de parecer pouco modesto, que, se assim 
lhe . parece, é porque o senhor o estudou. Estude com o mesmo cuidado qual
quer outro caso, e o senhor verá que ele condiz igualmente bem com minhas 
doutrinas." 

Nessa época, dentro do movimento psicanalítico francês, tentava-se 
uma reaproximação entre o freudismo e o janetismo. Após a criação da SPP, 
o filósofo era regulannente convidado para as reuniões do grupo por inter
médio de Édouard Pichon, que se casara com sua filha, Hélene, em 1927. 
Entre essa data e 1929, Hesnard publicou na Revue Fran.çaise de Psychana.
lyse dois artigos sobre a psicologia de Pierre Janet.82 O autor colocou no 
mesmo plano os dois "grandes espíritos que partiram dos mesmos fatos para 
chega. a conclusões aparentemente diferentes". Aparentemente: o advérbio 
dá o tom do artigo. Hesnard iria demonstrar que, em 1927, a única divergên
cia irredutível entre os dois homens estava em suas respectivas concepções 
da sexualidade. Em poucas linhas, portanto, ele apagou trinta a.1.os de histó
ria. A vontade pacificadora tomou a dianteira e o autor fez uma única obser
vação sobre o dossiê da grande querela: "Tal antecipação [as descobertas de 
Janet] - que é um fato escrito - pôde, legitimamente, levar a pensar que a 
psicanálise não passava de um capítulo da análise psicológica. Isso é verda
de, mas sob a condição de deixar claro que ela é seu capítulo mais impor
tante, em termos práticos, e também, precisamente, o que o psicólogo francês 
mais desdenhou. "ªs 

Assim, nosso pioneiro enunciou sem rir um paradoxo digno do relató
rio de Londres: 1) A psica.ná.lise era wn capítulo da análise psicológica -
entendamos: Freud era o continuador de Janet; 2) Esse capítulo era o mais 

imponante: ou ainda, sem a psicanálise, a análise psicológica não seria mais 
do que uma simples antecipação; 3) Janet desdenhara esse capí't7..do essen
cial: em outras palavras, ao ignorar a psicanálise, ele ficara como o artífice 
de um método sem grande consistência. Como, portanto, poderia a psicanáli
se ser um capítulo da análise psicológica, e como chegara Freud a ser o con
tinuador de uma doutrina que ignorava a essência de seus trabalhos? Se a 
sexualidade estava em primeiro lugar na concepção freudiana, não vemos 
como fosse possível preservar a analogia com urna hipótese que excluía radi
calmente um primado tão essencial da doutrina contrária. A bem da verdade, 
o raciocfuio de Hesnard não se sustentava. Nosso homem lera perfeitamente 
os trabalhos de Janet e sabia muito bem que as hipóteses deste não concor
davam em ponto algum com as de Freud, qualquer que fosse o partido ado
tado. Aliás, enumerou com extrema minúcia as posições antagônicas dos 
dois pensadores. Chegando à metade de seu trabalho, abordou a questão da 
sexualidade: "Não queremos", escreveu, "retomar aqui as discussões antes 
inauguradas por Janet e Jones a propósito do método psicanalítico no con
gresso de Londres." Citou então a réplica do francês ao galês, que o recri
minara por não se ter submetido à investigação do tratamento: "Infelizmente, 
respondeu então Pierre Janet, o Sr. Jones tem razão. Não fiz psicanálise, isto 
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é, não interpretei o dizer dos pacientes no sentido de um dogma decidido de 
antemão, e não pude fazê-lo justamente porque não acreditava no dogma e 
estava procurando constatar a verdade."  Mas, acrescentou Hesnard: "Terá 
Janet realmente procurado constatar a verdade no domínio da sexualidade 
mórbida? Digamos, antes, que ele não quis vê-la (por ser o medo do sexual 
ainda mais imprudente do que a preocupação de conhecê-lo). Pessoalmente, 
julgamos que não é necessário recorrer à psicanálise para admitir a desco
berta de Freud, ou seja, a origem sexual específica das neuroses: a análise 
psicológica pode bastar a um observador dotado de intuição psicológica e 
desprovido de preconceitos filosóficos. "84 

A argumentação de Hesnard não deixa de ter graça. Em 1914, ele pró
prio havia rejeitado o suposto pansexualismo de Freud, e agora recriminava 
Janet por não aceitar a etiologia sexual. Além disso, identificàva-se com a 
posição dele. Corno veremos posteriormente, Hesnard sempre se recusaria a 
se analisar. Observe-se que essa recusa não teve o mesmo sentido nos dois 
homens. O filósofo não era freudiano e sua doutrina excluía o princípio da 
análise didática ou terapêutica. Hesnard, ao contrário, foi discípulo de 
Freud, mas estigmatizou sua independência perante Viena, simultaneamente 
opondo-se a Janet e à análise "obrigatória". Por conseguinte, seu raciocínio 
foi novamente absurdo e equivaleu a querer conciliar o inconciliável. 

Seguiu-se então uma demonstração notável sobre o caso Madeleine. 
Hesnard assinalou as incoerências de Janet e sublinhou que ele expurgara a 
história de sua doente, recusando-se a levar em conta uma etiologia sexual 
que era evidente em sua neurose: "Esse livro sumamente notável comporta, 
desse modo, uma lamentável lacuna." Mas o autor logo deu marcha-à-ré e 
acrescentou: "Não nos apressemos a criticar o Mestre da psicologia patoló
gica francesa. Reeusamo-nos terminantemente a crer que ele persistirá em 
ignorar o aspecto mais vivo e mais rico da vida mental. "85 

Depois dessa extraordinária meia-volta, o comentário de Hesnard ten
deria a demonstrar que a noção de conduta sexual não era contraditória à 
concepção freudiana. Concluiu seu segundo artigo com urna reflexão inau
dita: "No: fundo, o dinamismo psicológico de Freud e o de Pierre Janet não 
diferem por nenhuma n.oção geral essencial. E chega mesmo a parecer que o 
autor da psicologia da conduta admite implicitamente o papel das tendências 
sexuais primárias na neurose, e sobretudo o de seu conflito com a personali
dade ética e moral do indivíduo. E a prova disso encontramos na conclusão 
que aqui está de"sua bela observação da doente Madeleine: 'Os sentimentos 
religiosos', escreveu, 'têm estreita relação com as tendências sociais, com as 
diversas formas do amor, e talvez até com as tendências sexuais [ . . .  ]. '  Re
gistremos essa preciosa confissão: Freud não poderia dizê-lo melhor."86 

O raciocínio do pioneiro não pode ser explicado por uma vontade mis
tificadora ou por uma ignorância dos textos. Foi a conseqüência de uma polí
tica: diríamos que Hesnard só podia admitir a doutrina vienense ao preço de 
tomá-la conforme aos ideais do janetisrno. Veremos por que mais adiante. 



psicologia ou pansexualismo? 265 

Encontramos o vestígio dessa maneira de pensar numa sinopse oficial publi
cada pela RFP. 87 O segundo artigo de Hesnard fora alvo de uma comunica
ção intitulada-Critique Psychanalytique de la Psychowgi.e des Sentiments de 
Pierre Janet. Esta dera margem a uma ampla discussão, da qual participaram 
diversos interventores. Sob o efeito de uma estranha censura, que jamais sa
beremos se foi deliberada ou inconsciente - aliás, pouco importa -, a expo
sição foi publicada sob um título completamente diferente, que suprimiu o 
sintagma .. crítica psicanalítica". Isso resultou em Nouvel/es Réflexions sur la 
Psychologie de Pierre Janet [Novas Reflexões sob� a Psicologia de Pierre 
Janet]. 

Nessa época, o sucesso do janetismo era acompanhado por dissabores, 
já que sua expansão foi contemporânea à da nova psiquiatria dinâmica. As
sistiu-se a um naufrágio das teses da hereditariedade-degenerescência, ainda 
mais espetacular na medida em que o tributo pago ao organicismo e ao here
ditarismo continuava a ser importante e era a síntese dqs pontos de vista de 
Magnan e Séglas, que produziriam a clássica nosologia francesa em matéria 
de delírios sistematizados. Esta última se constituiu por volta de 1910, inte
grando os ensinamentos de Kraepelin. A célebre monografia sobre Les Fo
lies Ralsonnmites, de Sérieux e Capgras, ambos alunos de Magnan, fora pu
blicada ao mesmo tempo que sua obra sobre Le Délire d' Interpréiation, 88 e 
os dois livros tinham alcançado um sucesso estrondoso, com a famosa fór
mula: "O paranóico não se cura, desarma-se." Os dois psiquiatras descreve
ram o delírio de reivindicação e de perseguição, assim provocando uma re
tomada do interesse pelas diferentes formas da paranóia. Sua argumentação 
surgiu como um evangelho. Segundo C. Prévost, todas as teses de medicina 
defendidas em Paris entre 1914 e 1930, dedicadas à perseguição, inspiraram
se nessa doutrina, que a partir dali se tornaria clássica.89 Janet guardou si
lêncio: os dois colegas tinham-lhe comido o peão num terreno que ele consi
derava propriedade sua. Sérieux e Capgras não definiram nem o delírio, nem 
a interpretação, mas os descreveram, calculando que a perseguição era sinal 
de uma anomalia da personalidade com hipertrofia dQ eu. O filósofo não se 
cansaria de denegrir essa noção, mas não era médico hospitalar, como seus 
adversários, e a palavra de um discípulo de Charcot já não tinha peso. Em 
sua tese de 1.932, Jacques Lacan rendeu-lhe homenagem, sublinhando: "Com 
Sérieux e Capgras prevalece, com efeito, não apenas a patogenia constitu
cional do delírio paranóico, mas a unicidade dessa constituição. Essa doutri
na faria com que fossem esquecidos, na França, alguns fatos que tinham sido 
evidenciados no momento conturbado da formação do grupo nosológico. Es
ses fatos, cuja fecundidade teórica somente a escola alemã iria demonstrar, 
tinham sido vistos por Pierre Janet; não são os únicos que, relatados em seus 
trabalhos tão ricos, fazem-no aparecer como um prospector da psicopatolo
gia. ' '90 

Em 1925, Janet pôde ter a sensação de que essa nova nosologia poderia 
cair no esquecimento e de que, finalmente, suas próprias teses sobre a perse-



266 territórios franceses 

guição seriam reconhecidas. Convém dizer que ele já as renunciara em 1898, 
em Névroses et Idées Fixes.91 Em seu livro De l'Angoisse à fExtase, ele de
dicou à perseguição duas páginas medrosas e alusivas em que foram aborda
dos o ódio e o amor, tema que fora objeto de seu curso no Colégio de França 
em 1924-1925.92 Contudo, o filósofo não tinha terminado de lutar com a per
seguição: nessa mesma época, as i:eorias de Gilbert Ballet sobre a psicose 
alucinatória crônica permitiram a Gaétan Gatian de Clérambault93 elaborar 
sua célebre doutrina do automatismo mental e fornecer, com ele, uma defini
ção que concluiu o edifício da perseguição. Com esse título, ele parecia estar 
prestando uma homenagem a Janet, mas as aparências enganam. O automa
tismo de Clérambault nada teve a ver com o do professor. Em Janet, tratava
se de uma forma inferior de atividade, que podia ser consciente, ao passo 
que, para o psiquiatra, o automatismo era um conjunto de sintomas psíquicos 
patológicos precisos e coerentes, cujo aparecimento provinha de fora da 
consciência e que se impunham ao espírito do sujeito como uma irrupçiío da 
natureza delirante da doença. A origem da síndrome do automatismo era, pa
ra ele, puramente orgânica, e constituía o núcleo básico de todas as psicoses 
alucinatórias crônicas. Clérambault concluiu e simplificou a noção para a 
psiquiatria, enquanto Janet ficou como o "pato" da piada. 

É compreensível, por conseguinte, que ele só conseguisse encontrar 
apoio dentro do grupo de psicanalistas em que era respeitado e onde lhe pro
punham, como antigamente, na Salpêtriere, estudar casos. Foi com os psi
quiatras da corrente dinânúca que ele foi reconhecido, O'J seja, no grupo que 
se constituiu depois da Grande Guerra em tomo da revista L' Évolution Psy
chiatrique. Mas ainda aí Viena se fez presente: a nova geração, a segunda, 
não parava de integrar as descobertas da psicanálise. Em meio a ela encon
travam-se Henri Ey, e também Jacques Lacan. Logo, nas reuniões da SPP, 
Piaget entrou em cena. Psicólogo genebrino, analisado por Sabina Spielrein, 
este havia renegado a psicanálise e sua doutrina se tomaria célebre. Janet 
não lucraria nada com seu esforço. A história sempre recomeça e nunca ter
mina. O francês recebia convites de toda parte para falar ou tratar. Sua obra 
serviu de saco de guardados e seu lugar não estava em parte alguma. Em 
1942, um de seus antigos alunos, o professor Jean Delay, convidou-o a ir ao 
Sainte-Anne visitar alguns doentes e, em 1946, um ano antes de sua morte, o 
cfrculo se fechou: Janet foi recebido na Burghõlzli pelo filho de Eugen 
Bleuler, Manfred, para fazer "palestras". 

O episódio mais dramático desse herói perseguido desenrolou-se em 
1937. Édouard Pichon acreditava ser chegado o momento de pôr em prática 
a reconciliação. Assim, escreveu a Freud para lhe pedir que recebesse seu 
sogro. O velho mestre hesitou e deu conhecimento de sua resposta a Marie 
Bonaparte, numa carta que fones ficaria radiante em reproduzir. Era terrível: 
"Não, não verei Janet. Não posso me impedir de recriminá-lo por ter-se 
portado injustamente diànte da psicanáiise e também diante de mim, pes
soalmente, e por nunca ter feito nada para reparar isso. Ele foi estúpido o 
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bastante para dizer que a etiologia sexual das neuroses só podia germinar na 
atmosfera de uma cidade como Viena. Depois, quando os escritores france
ses espalharam o boato de que eu teria assistido a suas conferências e rouba
do suas idéias, ele poderia, com uma só palavra, ter posto fim a esses falató
rios, já que, de fato, nunca falei com ele, nem sequer ouvi falar em seu nome 
durante o período com Charcot; ele nunca o fez. Você pode ter uma idéia de 
seu nível científico a partir de sua declaração de que o inconsciente é 'uma 
maneira de falar'. Não, não o verei. Pensei inicialmente em poupá-lo dessa 
descortesia, sob o pretexto de que eu não estava bem ou já não conseguia 
exprimir-me em francês, visto que ele certamente não sabe uma palavra de 
alemão. Mas decidi não fazer isso. Não tenho nenhuma razão para fazer um 
sacrifício por ele. A honestidade é a única coisa possível. A descortesia é 
inteiramente aceitável.' '94 

Porém Janet foi mais longe. Da primeira vez, fora humilhado, já- que 
Freud deixara deliberadamente de responder a seu genro. Mas isso não bas
tou. Ele foi bater à porta de Berggasse 19, para ouvir uma criada anunciar
lhe que o Sr. Freud não o receberia. Voltando a Paris, deu a seu círculo ins
truções de guardar silêncio. 

Imaginemos por um instante o espetáculo desses dois velhos armados, 
cada qual aboletado em sua trincheira, em meio a uma poeirenta primavera 
da Europa Central. Um estava perto da morte e se assemelhava a Moisés, fu
rioso e inchado em sua barba embranquecida, enquanto o outro, em plena 
saúde, tinha o ar de um faraó contemplando o desastre de sua onipotência. 



QUARTA PARTE 

IDSTÓRIA DOS DOZE 

(O Movimento Psicanalítico Francês) 

"Por vezes me desnorteia que os pró
prios psicanalistas não sejam radi
cabnente modificados por seu comér
cio com a análise." 

Sigmund Freud 



I 

A Encruzilhada dos Destinos 

I. A psicrumillse segundo Angelo Louis Marie Hesnard 

Aqui abordamos um novo campo: o do encontro "efetivo" entre o freudismo 
e o "pensamento francês". Deixamos o momento dos preâmbulos, tal como 
havíamos abandonado, com a aventura de Charcot e do magnetismo, o da 
"pré-história". Doravante, já não se trata de estudar o terreno em.que se im
plantou a doutrina freudiana, mas de captar sob que fonnas ela foi introduzi
da justamente por aqueles que realizaram essa implantação. Já vimos que as 
diferentes "teorias" que caracterizaram o inconsciente à francesa, cujo 
triunfo culminou com o enxerto do caso Dreyfus, constituíram urna das par
tículas desse solo primário. A isso acrescentamos o "esquecimento" que re
caiu sobre Charcot e · o peso de uma tradição filosófica que tornou novo rumo 
com o bergsonismo. Situamos a emergência de urna posição psicológica que 
se estabeleceu com o janetisrno e mostramos, em contrapartida, o papel de
sempenhado pela literatura. Cabe agora compreender de que maneira se for
mou a noção de psicanálise francesa, a partir de um ideal de latinidade e 
através de urna rejeição da etiologia sexual, rebatizada de "pansexualismo". 
Por volta de 1915, a psicanálise foi reconhecida como tal; era criticada, de
turpada, admirada ou rejeitada, mas existia e foi a partir dela que se produziu 
uma inversão nos modos de pensar. Dali por diante, a psiquiatria, a psicolo
gia, a filosofia e a literatura teriam de se definir em :relação ao freudismo, 
uma vez que abordariam o campo da éoisa inconsciente, do sexo e da loucu
ra. Depois dessa data, na França, a descoberta freudiana tomou-se um 
evento teórico: não mais abandonou o cenário da História, mesmo quando 
parecia ausente de seus enunciados constitutivos. 

Para fazer a crônica da longa história dos doze fundadores do movi
mento psicanalítico francês, a historiadora adotou um novo modo de narra
ção. Os personagens cujos feitos e gestos ela conta nasceram entre 1880 e 
1895; formaram a primeira geração de psicanalistas franceses. Em sua maio
ria, esses homens e mufüeres não se analisaram entre si. Alguns formaram 
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discípulos e outros tiveram apenas "casos". Em 1982, não resta nenhum so
brevivente e os arquivos ou textos existentes são insuficientes. Para captar o 
sentido de um ensino oral e de uma transmissão que se fez através das análi
ses, foram necessários os depoimentos. 1 

Veremos, conlrariamente a uma opinião corrente, que as posições des
ses fundadores estavam longe de ser convergentes. Decerto existia urna do
minante, mas dentro dela produziu-se uma atomizaçã.o que marcou o advento 
do reconhecimento do freudismo sob urna forma fragmentada e contraditória. 

Os Doze dessa primeira geração foram mais heróis de uma aventura do 
que teorizadores de urna doutrina. Eram atraentes, ou até fascinantes ou ori
ginais, mas suas obras são decepcionantes e é compreensível que tenham 
caído no esquecimento. Os primeiros discípulos franceses de Freud não se 
pareciam com seus homólogos vienenses, alemães, suíços, húngaros, ingle
ses ou norte-americanos. Nenhum deles possuía realmente um estofo literário 
ou teórico. Seria preciso, antes, buscar junto a Eitíngon ou Reik o fideísrno 
de Marie Bonaparte, junto a Ferenczi o lado "guru" de Laforgue e, com 
certeza, junto a Janet os equívocos de Hesnard. As obras desses pioneiros e 
suas contribuições para a história da literatura freudiana, lastimavelmente, 
são pouco importantes por sua qualidade. Édouard Pichon teve a envergadu
ra e o estilo de um doutrinário. Paradoxalmente, esse estrategista da lingua
gem não foi um grande teorizador da psicanálise, mas possuía um talento que 
os outros· não tinham e que lhe vinha de sua história de amor com a língua: 
ele tinha o sentimento "inato" da coisa conceitual. No meio da tropa, o dra
ma alsaciano foi encarnado por René Laforgue; corajoso e apaixonado, ele 
oscilou entre o minueto à França antiga de Pichon, a marcha dos almirantes 
de Hesnard e o tango vienense da Princesa. 

Ninguém PQde contestar que se outorgue a Angelo Louis Marie Hes
nard2 o título de primeiro pioneiro da psicanálise na França, mas sob a con
dição de acrescentar que ele foi o almirante de uma doutrina que arrancou do 
freudismo a essência de suas hipóteses, fazendo da sexualidade um lobiso
mem enganador. O homem era surpreendente: navegador incansável, cama
leão sem fé nem lei, oportunista como o diabo, estava pronto para todas as 
meias-voltas. Seus textos são de uma leviandade incrível. Urna ingenuidade 
desconcertante vem sornar-se a uma extrema simplificação dos fatos. Dir
se-ia que Hesnard, a cada etapa de seu cruzeiro, dirigia-se a alunos de turma 
elementar. Cometia toda sorte de equívocos, erros e idiotices, que faziam rir 
ou chorar. Sua erudição era indiscutível, porém servia mais ao ecletismo do 
que ao trabalho científico. 

Por toda parte Hesnard seria respeitado, sacralizado e admirado por to
dos, por sua personalidade de "grande homem" e de ex-combatente. Teria 
direito a todo tipo de "prefácios" assinados por celebridades: Édouard Tou
louse, Henri Wallon, Georges Dumas, Merleau-Ponty, Daniel Lagache. Este 
último escreveu sobre ele, em 196 1 :  "Para o público, Hesnard é há muito 
tempo um grande nome: mn psicanalista e pensador, autor de uma obra ex-
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cepcional por sua abundância e sua qualidade pessoal, e que não precisa ser 
apresentado. Gostaríamos de dar uma idéia desse gigante vigoroso e elo
qüente, a quem os mais de setenta anos não permitiram envelhecer. [ . . .  ] 
Também um pioneiro: autor, com seu mestre Régis, do primeiro livro francês 
de psicanálise, publicado em 1914, livro esse precedido apenas por alguns 
raros e breves artigos. Não era destino desse homem encerrar-se numa 'psi
canálise certinha'. A abertura de espírito que fez dele, na França, o inventor 
da psicanálise levou-o para outras aventuras ... "3 Um glorioso panegírico pa
ra um grande timoneiro. 

Hesnard não se contentava em ocupar o proscênio, mas partia para a 
abordagem tão logo uma tempestade surgia no horizonte. Depois de ter des
mantelado a doutrina freudiana para se tomar o primeiro freudiano da Fran
ça, assemelhou Janet à psicanálise, ao mesmo tempo que mostrava a irreduti
bilidade dos dois pontos de vista. Mais tarde, atacado por Politzer, dévorou 
os conceitos do filósofo marxista4 e em seguida passou para a fenomenolo
gia. Falou incessantemente do sexo para rejeitar a etiologia sexual e, no final 
das contas, escreveria uma história da psicanálise repleta de erros.5 No fim 
da vida, esse antigo representante do chauvinismo tomaria a defesa do laca
nismo criticando a essência de seu conteúdo, sobretudo a estrutura lingüísti
ca do inconsciente, tal como outrora tentara introduzir Freud sem a sexuali
dade. 6 

Esse truculento maiinheiro não ignorava nem a chuva fina, nem os 
vendavais, nem os canhões. De um porto a outro ou na ligeira umidade bran
ca de um hospital militar, a disciplina era rigorosa. Pouco importavam as 
torções impostas a um pensamento rebelde ou as incoerências repetidas: era 
preciso saber trajar um uniforme; para um almirante de navio que singrava o 
oceano das almas, um único objetivo estava na ordem do dia: nunca naufra
gar. 

A aventura do pioneiro começou, antes de sua entrada no palco da 
história, com uma briga de palavras que opôs Freud a Jung e cujos termos 
ele retomaria. Em 1908, houve um embate entre Zurique e Viena a propósito 
da palavra psico-análise. Tratava-se de encontrar uma denominacão para 
o Jahrbuch depois do congresso de Salzburgo. Freud propôs incluir o sexual 
no título e sugeriu Jahrbuch für psychosexuelk und psychoanalytische 
Forschungen ("Anuário de Pesquisas Psicossexuais e Psicana]íticas"). Jung 
respondeu convidando Freud a suprimir o sexual e propôs (com Bleule,) 
Jarbücher für Psychoanalyse und Psychopathologie ("Anais de Psicanálise 
e Psicopatologia"). Acrescentou que Psicanálise referia-se a Viena e a outra 
palavra, a Zurique. Em seguida, escreveu: "Que acha o senhor do hiato Psi
co-análise?"7 Essa palavra chocava seus ouvidos e ele preferia escTever o 
termo sem hífen, fazendo a elisão do o, como determinava a tradição filoló
gica alemã. Curiosamente, Freud cedeu no tocante ao sexual, mas insistiu em 
conservar a palavra psicoanálise sem hífen e sem elisão: "Eu escreveria psi
coanálise sem separação. Mediante uma pequena modificação, o título me 
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pareceria mais eufônico: Jahrbuch für psychoanalytische und psychopatho
logische Forschungen. ["Anuário de Pesquisas Psicoanalíticas e Psicopato
lógicas"]. Mas isso são minudências."8 

Assim, nessa época, a palavra psicanálise era para Viena um índice de 
junguismo, ou, na falta disso, a marca de uma orientação de Zurique.9 Pois 
bem, essa briguinha reencontrou-se em Paris. Vimos Janet apresentar seu 
relatório de Londres escrevendo psico-a.nálise com hífen. Hesnard fez o 
mesmo em seus primeiros textos, ou melhor, Janet "imitou" Hesnard: via-se 
o hiato por toda parte. Dez anos depois, a grafia freudiana triunfara na Fran
ça. Hesnard intitulou de La Psychoanalyse (sem hífen) seu relatório de psi-' 
quiatria no congresso dos alienistas de Besançon. Numa nota, sublinhou: 
"Conservamos a palavra francesa psico-análise (ou, abreviadamente, psi
coanálise), primitivamente empregada pela escola de Freud. Nos últimos 
anos, ela foi traduzida em alemão pela palavra composta psicanálise, muito 
empregada na Suíça e mesmo em Genebra, onde não se hesita em utilizar 
correntemente os germanismos autanálise, auterotismo etc."1º 

A elisão, nesse caso, era realmente um germanismo que Freud recusou, 
opondo-se a Zurique. Manteve o psycho em Psychoanalyse e não cedeu no 
tocante à transfonnação de auto-erotismo em autismo, que nada mais tinha 
de germanismo, mas utilizava a filologia para esvaziar o sexual. Podemos 
compreender o gesto de Freud, ao mesmo tempo, como a atitude antigennâ
nica de um judeu austríaco frente a psicanalistas de Zurique marcados pela 
tradição alemã da psiquiatria, e também como um deslocamento. Na mesma 
carta, ele fora obrigado a ceder quanto a psicossexual, que desapareceu do 
Jahrbuch, e de repente se ateve a marcar sua autoridade, por razões eufôni
cas, e preservou psyclwanaiyse e Forschungen. Cabe notar que psychoana
lyse, sem hífen, diferencia-se melhor da psicologia. 

Quanto a Hesnard, preferindo Viena à Suíça, ele escolheu a França 
contra a Alemanha e se esqueceu da Áustria. Mas foi um lance inútil: no 
movimento internacional, a terminologia inglesa faria triunfar o ponto de 
vista freudiano, com o hífen (psycho-analysis), enquanto a terminologia sem 
hiato persistiria (psychoanalyse) na língua alemã. Na França, dois anos de
pois, mais ou menos em 1925, o "germanismo suíço" tinha vencido e Hes
nard perdera: a palavra psicanálise impôs-se definitivamente. 

Conhecemos o percurso de Angelo Louis Marie Hesnard através de 
numerosos textos por ele consagrados à psicanálise a partir de 1913 e graças 
a algumas informações tardiamente publicadas por sua filha, Édith Félix
Hesnard, na revista Europe, em 1974_ 1 1  

Foi aos dezenove anos, em 1905, que o rapaz ingressou na Escola 
Principal do Serviço de Saúde da Marinha da cidade de Bordéus. A escola 
bordelesa de psiquiatria gozava então de grande renome, graças à personali
dade de Pitres, neurologista, aluno de Charcot e conhecido por seus traba
lhos sobre a grande histeria. No efetivo da marinha militar, o psiquiatra Em
manuel Régis, aluno de Bali e u1.arcado pela nosologia hereditarista de Mag-
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nan, tentou completar, depois de Séglas e do grupo da Salpêtriere, o estudo 
sobre a confusão mental, introduzindo nele um grande número de estados 
alucinatórios crônicos: procurou "fazer da demência precoce uma forma de 
confusão crônica", escreveu P. Bercherie, "com base em algumas analogias 
(a síndrome catatônica, em particular) e numa análise psicológica errônea dó 
estado mental do demente precoce, apesar de bem estudado por Kraepelin, e 
que Bleuler e Chaslin esclareceriam com precisão. "12  Régis foi professor de 
Hesnard e o iniciou na psiquiatria. 'J'inha grande esti.nia por ele e o chamava 
de um de "seus melhores filhos" . 13  Os dois homens se tomariam amigos e 
colaboradores. O jovem psiquiatra defendeu sua tese sobre a noção de des
personalização, onde citou Freud uma vez. Estávamos em 1909. No trecho 
concernente à sexualidade, Hesnard referiu-se sobretudo a Kraepelin e 
Krafft-Ebing.14 No mais, inscreveu-se na tradição francesa e citou Taine, 
Ribot e Janet. 

Régis encarregou Hesnard de travar um conhecimento aprofundado 
com os trabalhos de Freud. Em pouco tempo, ele foi nomeado perito junto 
aos tribunais marítimos e fundou o serviço de neuropsiquiatria de Rochefort. 
Empreendeu com seu innão, Oswald Hesnard, germanista destacado e pro
fessor de alemão, a leitura das obras do mestre de Viena. Em 1912, endere
çou a Freud uma carta onde se desculpava pelo desprezo da França perante a 
psicanálise. Freud relatou a boa nova a Abraham com uma ponta de ironia: 
"Os últimos bons presságios vêm, surpreendentemente, da França. Com Mo
richau-Beauchant, de Poitiers, ganhamos um apoio sólido [ ... J, e hoje recebi 
wna carta de um aluno de Régis em Bordéus, que, da parte deste e em nome 
da psiquiatria francesa, apresenta desculpas pelo desdém com que a psicaná
lise tem sido tratada até o presente e se declara disposto a publicar em L' En
céphale um longo artigo sobre ela."15  

Dessa empreitada saíram duas conferências, pronunciadas no hospital 
Saint-André em 13 de março e 17 pe abril de 1913 e publicadas, em seguida, 
sob o título de La Théorie Sexuelle des Psycfw-Tlévroses, Psycho-ana.lyse de 
Freud.16  Depois de indicar a gênese do percurso de Freud, desde seu encon
tro com Charcot e Bernheim, Hesnard deu o nome de "psicodinamismo" à 
nova psicologia. Forneceu definições simplistas dos principais conceitos 
freudianos e dedicou o final de seu artigo a "críticas m�icas". Ali enunciou 
as formas canônicas do "antifreudismo moderado" que seria um dos compo
nentes da psicanálise "à francesa". Hesnard nunca se desligaria delas. Po
demos resumi-las assim: Freud era um cientista entre outros; enunciara idéias 
já aceitas pela psiquiatria antes dele, de preferência a francesa. O simbolis
mo era uma noção dogmática. O recalcamento era, na realidade, um processo 
consciente, na medida em que o inconsciente era uma subconsciência. O 
pansexualismo era uma doutrina extravagante e generalizadora. A psicoterapia 
era uma técnica de confissão, e a transferência, uma noção "temerária". En
fim, a nova psicologia era mais uma religião, uma filosofia e uma mística 
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"germânica" do que uma verdadeira doutrina científica. Apesar disso, o 
freudismo era uma "coisa boa" para o pensamento e para os homens. 

Esse ·trabalho serviu de ponto de apoio para um relatório de psiquiatria 
apresentado por Hesnard no Congresso dos Alienistas de Puy, em agosto de 
1913, no exato momento em que se desenrolava, em Londres, o famosíssimo 
encontro. Na cidade recortada por um calor estival, o psiquiatra explicou a 
um público prevenido, não a doutrina de Freud, mas a de Bleuler. O proces
so da "distensão dupla" estava novamente em marcha. Tratava-se de apre
sentar Viena através de Zurique, ao mesmo tempo criticando-se as hipóteses 
suíças. A aventura hesnardiana tomou-se ainda mais risível na medida em 
que nosso bordelês procurou minimizar as teorias de Jung, excessivamente 
freudianas para seu gosto, em prol das teses bleulerianas: "A teoria que pa
rece afastar-se menos francamente das idéias tradicionais, a que permanece, 
por conseguinte, como a mais moderada e a mais científica, é a do professor 
Bleuler. Ela ressalta pela moderação de suas concepções, por seu medo ,das 
hipóteses filosóficas. "1 7 Hesnard opôs-se então, ao mesmo tempo, ao panse
xualismo de Abraham e ao método do teste associativo utilizado na Burghõl
zli. Deu um golpe duplo, portanto: dividiu para reinar melhor, e depois sin
tetizou a fim de guardar para seu reino a parte do leão. Essa estratégia foi 
1)-0rteada por uma política que seria retomada na SPP e que se parecia com o 
modelo janetiano das condutas. Tratava-se de combater a psiquiatria chauvi
nista autoritária, hereditarista e tradicionalista, inoculando-lhe o vírus da no
va psicologia dinamicista. Freud e Bleuler eram mais "progressistas" do que 
a escola francesa. Traziam um sopro revolucionário a um campo devastado 
pelo conservadorismo. Mas, como era impossível, na época, pensar a psica
nálise fora da autoridade médica, sem correr o risco de ser um literato des
vairado, era preciso demonstrar seu caráter inovador em termos rigorosa
mente psiquiátricos: assim foi que Hesnard, como Janet, e numa perspectiva 
radicalmente antagônica à de Freud, viu-se levado a ceder no essencial para 
fazer com que o anedótico fosse admitido. Haveria outra solução, e seria es
sa "estratégia" consciente? Essa questão, como outras do mesmo gênero, fi
cara sem resposta, pois é uma questão falsa. Não cabe ao historiador formu
lar julgamentos retroativos sobre as ações e as obras dos homens do passado, 
mas compreender um encaminhamento que foi e continua a ser aquilo que é. 

Em 1913, Régis e Hesnard mandaram publicar em L' Encéphale o arti
go anunciado sob o título de La Doctrine de Freud et de son École. 1 ª Seu 
maior mérito consistiu no fabuloso índice bibliográfico que o acompanhava, 
onde foram mencionados todos os artigos de Freud escritos em alemão e em 
francês, bem como suas traduções de Bemheim e Charcot. Os autores desta
caram igualmente a quase totalidade dos trabalhos publicados sobre a psica
nálise na França e no estrangeiro. 

E chegamos à famosa primeira obra publicada na França sobre a psica
nálise, assinada por Régis e Hesnard e editada sob o título que dali por 
diante se torna."ia célebre: La Psyclwanalyse des Névroses et des Psycho-
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ses;19  era uma ampla extensão do artigo de L'Encéphak. Esse texto teve o 
mesmo sabor das outras produções dos dois companheiros e do próprio Hes
nard. Retomou a exposição canônica das críticas endereçadas a Viena, mas o 
vocabulário fez-se mais preciso; os conceitos foram, a um tempo, mais bem 
definidos e mais simplificados, e sobretudo o processo denegativo serviu 
com ardor ao ritmo do vai-não-vai: "Talvez haja quem se espante", escreve
ram os autores no prefácio, "por ver essa divulgação de uma teoria alemã, ao 
mesmo tempo tão propalada e tão contestada, e em certos aspectos tão estra
nha, empreendida por psiquiatras franceses que não são tidos por se sacrificar 
desmesuradamente à moda atual do germanismo científico. No entanto, não 
existe aí nada que deva surpreender. Uma coisa é não aceitar de olhos fe
chados o que nos vem de fora. Outra coisa é ignorá-lo ou desconhecê-lo. 
A independência imparcial perante o estrangeiro não deve ser confundida 
com a xenofobia."2º Segundo a retórica consagrada, esse livro comportava 
dois capítulos "críticos". Freud foi atacado por seu vocabulário "heterogê
neo", extraído da "língua filosófica germânica". Foi-nos dito que sua sinta
xe obscura constituía um obstáculo à difusão da psicanálise nos países lati
nos e que a França cartesiana fora encarregada de levar a clareza e a harmo
nia mediterrâneas àquele agregado heter6clito, a fim de que prestasse servi
ços à neuropsiquiatria francesa. Fomos igualmente informados de que o re
calcamento era um conceito "bem da nossa terra", que não fora .inventado 
por Freud, mas existia em Pitres, Séglas, Sérieux, Ballet e Dupré. Após essa 
briÍhante demonstração epistemológica, o pansexualismo e a libido recebe
ram sua chicotada habitual, enquanto Freud foi comparado a Janet, no to
cante aos perigos da metafísica, e a Bergson, no tocante ao élan vital. 

Freud, na realidade, acolheu o livro friamente, mas com um humor 
certeiro; enviou ao Dr. Hesnard uma carta assim redigida: "Caro e nobre 
colega, meus melhores agradecimentos por seu apreciável trabalho (e de Ré
gis), que espero seja rico no sucesso para o qual pode fornecer a matéria. 
Talvez o senhor também venha a se familiarizar com o simbolismo, do qual, 
lamentavelmente, não podemos duvidar. Sinceramente seu, Freud. "21 No 
campo suíço, o avanço prosseguia em surdina e as discordâncias eram assi
naladas. Em seus Archives de Psychologie, Claparede criticou o livro e con
cluiu um artigo com estas palavras: "... A obra termina com uma crítica 
bastante viva das doutrinas de Freud, que R. e H. reprovam sobretudo por 
estarem maculadas pelo misticismo e pelo finalismo. Essa recriminação não 
me parece justificada. Freud procurou demonstrar que todas as manifestações 
da atividade humana, mesmo mórbidas, têm um sentido oculto e respondem a 
alguma tendência profunda. Essa maneira de ver pode ou não ser funda
mentada, mas nada tem de anticientífica. "22 Por seu turno, numa correspon
dência privada, Maeder se aborreceu e aproveitou a situação para ressaltar a 
supremacia de sua estratégia nos meios latinos: para ir de Viena a Paris nas 
melhores condições, a psicanálise deveria tomar, segundo ele, o caminho de 
Genebra, sem fazer escala em Bordéus; o homem conhecia seu terreno: já o 
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praticara na revista de Binet: "Adquiri a convicção", escreveu, "de que é 
somente através da Suíça românica que um dia se deverá fazer a divulgação 
da psicanálise nos países latinos. Para tanto, é preciso que ela encontre aí um 
meio que aprenda a compreendê-la. Em parte alguma o terreno está mais bem 
preparado; a França de modo algum está madura para a psicanálise. A psica
nálise sempre sai facilmente do contexto de um método científico de explo
ração para se tomar um guia indispensável para o médico, o pedagogo e o 
campo do 'human behaviour' . * Toma-se uma arte que sempre se acha ter 
mais caráter nacional. Toda ela está, decididamente, na tradição de Paracel
so, Rousseau e Pestallozi. Compete antes de mais nada a nós, suíços, forne
cer-lhe a matriz nutriente favorável. Ninguém mais, no momento, está tão 
bem preparado quanto a Suíça para essa tarefa. Infelizmente, os Régis-Hes
nard, apesar de muita inteligência e perspicácia, que conseguiram fazer da 
psicanálise? É de Genebra que talvez brote, um dia, o impulso que interessa 
aos latinos. "23 

Ferenczi não se atrapalhou com a estratégia das peneiras e das zonas 
fronteiriças. Pouco lhe importava que Viena ocupasse Paris com a infantaria 
ou com os blindados; ele atravessaria os Alpes com seus elefantes, contando 
com a energia teórica, motor de todas as vitórias. Publicou no International 
'Zeitschrift far Psychoanalyse um longo artigo intitulado La Psychoanalyse 
vue par l'École Psychimrique de Bordeaux,24 onde enunciou o ponto de 
vista da linha vienense, no exato momento em que esta se endurecia após a 
consumação do rompimento com Jung. 

Nesse ano de 19 15, a maioria dos psicanalistas mobilizou-se em suas 
respectivas trincheiras. Laforgue viu-se no exército alemão, ao lado dos dis
cípulos austríacos de Freud; Jones ficou no campo dos Aliados, enquanto 
Hesnard vagava pelo oceano a bordo de um navio-hospital. Zurique era o re
ferencial de toda sorte de revolucionários: os dadaístas, que eram tomados 
por loucos, e os emigrados bolcheviques, considerados perigosos. Às mar
gens de um lago, segundo diziam, Lenin almoçou com alguns amigos, dis
farçado com uma peruca e munido de óculos escuros. Acabava de redigir o 
manifesto de Zimmerwald, onde apregoava o derrotismo, denunciando a um 
tempo o pacifismo e o patriotismo em nome do internacionalismo proletário. 

Chamando os dois companheiros de "chefes", o impetuoso húngaro 
avançou para a linha de frente: "As vias da comunicação científica interna
cional ainda não estavam cortadas", escreveu, "quando, a 1 !! de maio de 
1914, os ilustres chefes da clínica psiquiátrica de B ordéus publicaram um li
vro que permitiu à psicanálise, por assim dizer, fazer seu ingresso oficial na 
literatura francesa, onde, até o presente - salvo por algumas publicações me
nores -, só era representada pela crítica superficial de Janet. Parece que, já 

* "Comportamento humano". (N.T.) 
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naquele momento, os autores tinham consciência da audácia que se fazia ne
cessááa para tomar a defesa de uma teoria científica redigida em língua ale
mã, pois desde o prefácio fornecem argumentos para se precaver contra a 
censura de 'germanismo científico'. Foi um sinal precursor dos tristes tempos 
que se seguiriam que os autores de unia obra científica tenham-se sentido 
obrigados a sublinhar que o 'esforço de independência' não deve degenerar 
em xenofobia. O 'pensamento frêudico', lemos mais adiante (à parte seus ex
cessos), está 'longe de ser desprovido de grandeza'. Contém 'algumas idéias 
fundamentais fecundas, que lembram as tendências mais clássicas da psico
logia e da psiquiatria contemporâneas'. Por isso, eles esperam que a psica
nálise encontre uma 'acollúda justa na França' e o exame consciencioso a 
que tem direito."25 

Depois dessa "homenagem", Ferenczi, que não lera o artigo de L' En
céphale e não tinha conhecimento de seu índice, deu uma formidável surra 
teórica em nossos dois psiquiatras. À pretensa "clareza latina", que el� jul
gava redutora e "falsamente precisa", opôs a complexidade dos fatos. Invo
cou a necessidade indispensável de elaborar conceitos, e não de inventá-los 
de antemão em nome de uma exatidão ilusória. A seguir, desfez em franga
lhos o raciocínio de Régis e Hesnard, mostrando que não se podia expor a 
psicanálise claramente sem ter compreendido o sentido de seu conceito fun
damental, o inconsciente. Assinalou então a confusão feita pelos áutores en
tre subconsciente, pré-consciente, inconsciente e consciente; voltou-se em 
seguida para o debate sobre o pansexualismo, e o ataque se converteu em 
pugilato: a argumentação dos psiquiatras foi "revirada" como uma panqueca 
numa frigideira: "Mas quando os autores", escreveu ele, "superando mais 
uma vez sua aversão pelos termos psicológicos compostos, chamaram a psi
cologia sexual dos analistas de 'pansexualismo' e classificaram esse termo de 
'expressão engenhosa', deram uma nova prova de sua total incompreensão 
desse ponto. 'A noção - de sexualidade', escrevem R. e H., 'de fato compre
ende uma enorme quantidade de conceitos diversos e chega quase ao sentido 
de Instinto em geral ou de Energia afetiva cinética.' Ora, Freud nunca pre
tendeu nada dessa ordem; ao contrário, repetiu muitas vezes que a sexuali
dade deve ser fundamentalmente distinguida das outras atividades pulsionais, 
em particular das atividades 'egoístas' (Ego). Não é a Freud, mas a eles pró
prios, que os autores devem atacar por essa generalização abusiva, ou, 
eventualmente, a alguns ex-discípulos de Freud (por .exemplo, Jung), que o 
abandonaram justamente porque ele rejeitou essa generalização energética da 
noção de libido. [ ... ] R. e H. combatem ali o que seu adversário jamais de
fendeu. ' '26 

Depois ãesse pega, no qual ele aproveitou para dar UlT..a espadeirada no 
ékm vitai, o húngaro fez uma meia-volta surpreendente: cumprimentou os 
bordeleses pela qualidade pedagógica de sua definição da psicanálise. Mas 
logo acrescentou que ela era simplificadora, e voltou com mais força à carga: 
"Entretaritc, à medida que avançamos na leitura do livro, ficamos abalados 
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com a neutralidade um pouco forçada dos autores, ou mesmo com sua total 
ausência de uma tomada de posição (embora, aqui e ali - vimos isso -, uma 
certa tendência atravesse como um clarão a fria serenidade do relato). Essa 
calma faz pensar na calmaria que prececie a tempestade e não pressagia nada 
de bom. "27 Ferenczi voltou-se então para a famosa "filiação francesa" e de
nunciou a curiosa atitude que consiste em querer apoderar-se de uma doutri
na que se reprovava. "Levando em conta as numerosas censuras", escreveu, 
"e os magros louvores que os autores fazem à psicanálise, podemos duvidar 
de que essa filiação se afigure tão lisonjeira aos estudiosos franceses. A psi
canálise não pode, de qualquer modo, admitir a exatidão dessa classificação. 
[ ... ] O germe que está na origem da psicanálise não tem nenhuma relação 
com a literatura francesa. Não foi Charcot, e menos ainda Janet, mas Breuer, 
que deu o primeiro impulso para a identificação da nova doutrina, que aliás 
não despertou o interesse de Charcot e que Janet nem sequer compi;een
deu."26 Observe-se de passagem que, em seu arrebatamento, o húngaro per
deu sua lucidez r..istórica a ponto de anular a importância conceitu.al do en
contro de 1885 e atribuir a Breuer um papel que cabia a Charcot. 

Em sua conclusão, Ferenczi fez uma demonstração de seus talentos de 
"telepata", levantando a lebre da assinatura dupla: "As inconseqüências de 
que os autores se tomaram culpados, e, em particular, as diferenças que 
existem entre a parte descritiva da obra e a parte crítica são tão imensas que 
as duas partes não parecem ser obra de uma mesma pessoa; por isso devemos 
expressar nossa suspeita de que o autor da parte crítica possa ter sido Régis, 
estando Hesnard na origem da exposição, e de que a unificação dos pontos 
de vista tenha malogrado precisamente pelo fato da redação dupla. "29 

O húngaro enxergara com clareza: Régis morreu em 1928 e, em 1929, 
para a terceira edição do livro, Hesnanl rearrumou a obra comum e anunciou 
que os famosos capítulos críticos tinham sido inteiramente redigidos por seu 
mestre, que já não estava ali para se vingar do desmentido de seu aluno. Ex
plicou que, àepois de ter investido dez anos para compreender teoricamente 
a psicanálise, e cinco para adquirir dela u.m conhecimento prático suficiente, 
acrescentara às criticas de Régis "contracríticas" destinadas a abarcar mais 
de perto a complexidade dos problemas. 

A história deve agradecer a Régis e Hesnard por terem publicado a 
obra de 1914: esse ato pennitiu a Ferenczi afiar seus dons de vidência, pro
duzindo um texto mais importante do que o próprio livro. Com efeito, sua 
existência prova que, em 1915, o desprezo francês pela psicanálise era per
feitamente reconhecido no próprio interior da IP A. Assim, os comentários 
produzidos pela historiadora em 1892 não são simplesmente a expressão de 
uma opinião nascida após o fato consumado: esta existia desde a origem do 
movimento e contribuiu para formar a textura de uma história inicialmente 
conflituosa. 

Não partilhamos, com respeito a isso, o ponto de vista de Édith Félix-
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Hesnard: em 1929, Angelo Louis Marie não "mudou" de posição; suas "crí
ticas às críticas" não constituíram a reformulação teórica de uma elaboração 
anterior, mas uma simples adaptação a uma situação nova; os tempos muda
ram e Hesnard trocou de procedimento: transferiu para seu mestre, morto e 
venerado, a responsabilidade pelos ataques de 1914, que ele co-assinara pela 
segunda vez na edição de 1922. Não importa, por conseguinte, saber quem 
redigiu o quê; Hesnard não era mentiroso e Régis decerto fora o autor dos 
famosos capítulos; mas Hesnard ós avalizara porque, no plano teórico, tinha a 
mesma visão do mestre acerca da doutrina freudiana. Não fosse esse o caso, 
os dois autores teriam podido muito bem, sem desdouro, dividir a tarefa en
tre si e assinar cada um a sua parte, em 1914 e em 1922. Em 1923, num livro 
intitulado L' Inconscient e publicado apenas sob seu nome, Hesnard retomou 
temas idêntic�s aos de 19 14. Disso dá testemunho, se necessãrio, o pipfácio 
redigido por Edouard Toulouse, que lembra que o autor "teve sua participa
ção na doutrina de Freud, da qual indicou o que pode ser utilizado racional
mente, deixando de lado os abusos do pansexualismo."3º Em La Psychana
lyse, Théorie Sexuelle de Freud, publicado em 1924 e reeditado em 1928, 
Hesnard escreveu em seu prefácio: "A suspeita legítima que a guerra impôs 
em nosso país com respeito aos trabalhos científicos de origem germânica 
talvez tenha sido uma das numerosas razões [do insucesso da psicanálise] . 
Mas também há que convir que essa doutrina tão propalada, genial em al
guns aspectos e imperfeita em outros, talvez não se tenha conformado sufi
cientemente, até o momento, às aspirações do espúito latino, para de fato 
obter entre nós o sucesso muito legítimo ao qual, incontestavelmente, tem di
reito. "31 Caberia acrescentar a isso o que o autor sempre se esqueceu de di
zer: sua apresentação da obra freudiana contribuiu para alimentar resistên
cias à psicanálise, pois retomou incessantemente a argumentação do chauvi
nismo que pretendia denunciar: daí o círculo vicioso. Os mesmos temas são 
reencontrados por toda parte, a mesma inspiração, as mesmas palavras, a 
mesma estratégia; as posições de Angelo Louis Marie Hesnard não se modi
ficaram, apesar das aparências; seguiram o vento, como as velas de um ga
leão que parte. 

Durante a I Guerra Mundial, nosso pioneiro surgiu como o defensor ardo
roso de todas as novidades: interessou-se pelo pitiatismo e pela simulação. 
Abandonando qualquer referência a Freud, tentou assimilar os ensinamentos 
de Babinski; já que este acabara de edificar uma nova concepção da histeria, 
era preciso preencher, graças a ela, uma das grandes lacunas ela nosologia 
psiquiátrica. Hesnard dedicou-se a isso e demonstrou que a histeria era uma 
doença mental específica que simulava a psicose, assim como simulava as 
outras doenças psíquicas. Munido de sua "pseudopsicose" e de seus diver
sos sintomas pitiáticos, o histérico hesnardiano era um homem nonnal que 
brincava de louco; tomava emprestada uma máscara do vizinho e sofria de 
"falsa simulação", ou seja, de um distúrbio verdadeiro da expressão, não 
idêntico a uma verdadeira _lesão da função psíquica; sua neurose era prepara-
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da pela plasticidade de seu sistema nervoso e tendia a exprirnir inconscien
temente wna auto-sugestão.32 

As aventuras de Hesnard estavam apenas começando. Outras peripécias 
sobreviriam na vida movimentada do almirante. No seio da sociedade dos 
Doze, ele faria parte, juntamente com René Laforgue, Édouard Pichon e Ma
rie Bonaparte, do grande Estado-Maior encarregado de dirigir os assuntos da 
psicanálise à francesa. 

Em 24 de IlliirÇO de 19 19, policiais armados prnibira.-n o ar..-esso ao Paláciei da 
Justiça. A multidão se comprimia, ecoavam gritos. Os guardas l:. cavalo, de 
capacete e com o sabre do lado, estava..'!l prontos1 para inteD;ir. Operários so
cialistas, militantes e intelectuais estavam presentes ao encontro na Íle de fa. 
Cité. Vinham prestar homenagem a Jean Jaures e assistir à condenação de 
seu assassino, Raoul ViHain. A guerra estava concluída e a Alsácia recon
quistada. Georges Clemenceau, adversário do chefe socialista, diriÉ,;a os ne
gócios do país. Ele mesmo se apelidara de "tira" nú.i---nero um da França. 

De pé em seu compartimento, o assassino de . rosto páHdo procurava 
penalizar a platéia. Sua mãe e sua avó eram loucas, e o pai era um mulhe
rengo egoísta. Villain tinha sentimentos muito religiosos e alguns laços com 
a Action Française . Em julho de 1914, tomara-se por Joana d' Are e quisera 
l ivrar a França de um traidor: seu crime fora passional. O advogado de defe
sa, um ex-deputado socialista, chauvinista e autoritário, alegou irresponsabi
lidade. Foram ruidosamente invocadas as hipóteses de Thécdule Ribot; pro
pôs-se uma distinção sutil entre a loucura verdadeira e a simples doenç� da 
vontade. Todas as testemunhas de acusação recitaram a oração fúnebre do 
herói assassinado. O público estava sonolento e os jurados se impacienta
vam. Raoul Villain era um mártir que cumprira seu dever e, como Jaures ti
nha sido hostil à pena de morte, mostrou-se impossível pedir a cabeça de 
seu assassino. O homem foi julgado inocente e absolvido. 

Naquele mesmo mês de março, um jovem anarquista, Émile Cottin, foi 
condenado à morte. Atirara no" carro de Georges Clemenceau e este fora le
vemente ferido.33 

A Paris do pós-guerra mudara de feição; as mulheres haviam encurtado 
os vestidos e cortado os cabelos; a moda era a extravagância: descobrira-se a 
arte negra, rejeitavam-se os hábitos do século anterior, as ruas estavam re
pletas de ruídos e os cafés transbordavam de luzes. Por toda parte explodia o 
novo estilo da modernidade. Era o começo dos anos loucos, da velocidade, 
do automóvel. O corpo de Josephine Baker e a voz de Mistinguett haviam 
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triunfado sobre a velha Madelon. * As pessoas andavam de Hispano, consu
miam a vida, amavam a morte, o risco e o tango. O dandismo estava na or
dem do dia, com seu desespero e o mau humor de seus olhares mortiços. A 
França continuava chauvinista, mas as novas doutrinas quebravam a mono
tonia das palavras e das coisas. O surrealismo, a psicanálise, o bolchevismo 
e a teoria da relatividade tinham o ar de uma revolução. Lá fora, o fascismo 
espreitava e a saudade dos ts:mpos de guerra era reavivada por um novo des
vario de massacrar e conquistar. Ein 1922, houve a marcha dos camisas ne
gras sobre Roma; os italianos celebravam D'Annunzio. Em 1923, foi a vez 
do putsch de Munique. Em 1924, Lenin foi enterrado em meio à discórdia.34 

Em 1922, Paul Langevin, um relativista convicto, obteve a concordân
cia do Colégio de França para convidar Einstein a proferir uma série de con
ferências. O cientista se celebrizara no mundo inteiro e a imprensa parisiense 
dedicou um grande espaço a esse evento primaveril. Embora houvesse des
pertado muito depressa a atenção da elite intelectual, a teoria da relatividade 
permanecia desconhecida da maioria dos estudiosos, que a desprezavam ou 
não se sentiam afetados por ela. Quando as hipóteses de Einstein foram re
conhecidas em todos os países, em 1919, os jornais franceses tinham feito 
ouvidos de mercador. Em 1922, porém, uma violenta polêmica opôs adversá
rios e os partidários da nova ciência. Os professores de mecânica i:ecusavam
se a contestar os fundamentos de sua disciplina e temiam ser destronados 
pela física. Outros se aferravam à noção newtoniana de "tempo absoluto". 
Alguns, como Paul Painlevé, rejeitavam a idéia de dissimetria, e a questão 
da validação experimental da relatividade estava no centro das .discussões. 
Os relativistas admiravam a beleza da teoria, sua simplicidade e seu espírito 
de síntese, enquanto os anti-relativistas reclamavam provas tangíveis. No 
diálogo, o critério tradicional da verificabilidade pela experiência foi con
testado. 

Naquele ano, em Paris, era sobretudo a nacionalidade de Einstein que 
interessava à imprensa. Alguns jornais o apresentaram como um matemático 
suíço, e outros, como um físico alemão. As pessoas se perguntavam, como 
acontecera com o freudismo, se sua teoria era compatível com o espírito 
francês. Aparentemente, o espírito latino e a filosofia nacional não podiam 
,admitir a relatividade. Paul Langevin e os relativistas, aturdidos com os 
acontecimentos, utilizaram a mesma argumentação para demonstrar uma tese 
exatamente inversa. No Le Matin de 23 de março, o cientista deu sua garan
tia de que o mais puro espírito francês poderia ficar satisfeito com a nova 
teoria; segundo ele, de fato, esta se apoiava nos trabalhos de autores france
ses como Henri Poinca..--é. Charles Nordmann chegaria a ponto de afirmar 
que Luís XIV teria reservado uma acolhida triunfal para Einstein. No IA 

* Canção composta em Paris em 1914 e popularizada pelos soldados franceses e Aliados entre 1914 e 
1918,  durante a I Guerra Mundial. (N.T.) 
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France de 24 de março lia-se a seguinte frase surpreendente: "Ronsard já 
bancava o Einstein." O autor do artigo tentou minimizar o alcance da nova 
teoria e escreveu: ··Nenhuma nação pode crescer fora do tempo e do espaço: 
a idéia de pátria compõe-se de uma fé absoluta na realidade dessa medida 
dupla." 

Depois da nacionalidade, a "raça", o tipo, a origem: descreveu-se 
abundantemente a bela cabeça anelada do sábio. Alguns diziam que ele pare
cia um inglês, e outros, um sulista. Para os relativistas, Einstein, com sua tez 
amorenada e seus cabelos crespos, de modo algum podia confundir-se com 
um teutônico. Para os anti-relativistas, ele tinha o rosto balofo, um tipo se
mita e uma cor untuosa ou baça. Em L' Action Française, Léon Daudet con
sagrou dois artigos ao evento. O primeiro resumiu-se num ataque violenta
mente anti-semita contra o personagem, e o segundo se apresentou como 
uma análise da obra. O autor retomou quase que palavra por palavra a argu
mentação que desenvolvera a propósito de Charcot. Viu no einsteinismo um 
fenômeno de desabamento científico que não traduzia a bancarrota da ciên
cia, mas a do sacrossanto dogma do progresso científico indefinido, ca..racte
rfstico do século XIX. Perguntou-se se a personalidade do inovador, da qual 
a doutrina era uma emanação, não desempenharia um papel obscuro, mas 
importante, na difusão do sistema. O processo de fascínio e persuasão mos
trava que algumas teorias sedutoras duravam tanto quanto seus teorizadores 
e desmoronavam quando estes desapareciam . . 

No L' Humonité de 19 de abril, Charles Rappoport, filósofo comunista, 
não hesitou em escrever que o mérito do cientista estava em ter ele encontra
do uma base matemática para a filosofia e que o marxismo fazia parte do re
lativismo. Einstein foi, desse modo, um aliado objetivo da revolução soviéti
ca. Nos jornais satíricos encontrávamos brincadeiras do seguinte tipo: "A 
culpa é de Einstein se os alemães não pagam pelos danos da guerra. Ele dis
se que o tempo não existe. Ora, como tempo é dinheiro, o dinheiro não 
existe." 

No Colégio de França temiam-se as manifestações de rua. Einstein fora 
apontado como um inimigo a ser denubado e como herói de uma doutrina da 
moda, feita pará as feministas, as elites e os salões. O cientista não gostava 
nada de publicidade e queria passar despercebido. Suas conferências se de
senrolariam perante um auditório rigorosamente selecionado, a salvo dos 
néscios e dos curiosos. Sua visita a Paris teria duas conseqüências contradi
tórias. Desvendaria a inacessibilidade da ciência à vulgarização e introduzi
ria, ao mesmo tempo, uma dimensão política, ideológica e racial na percep
ção da ciência pelo público e pela imprensa. A visita não convenceu a maio
ria conservadora dos estudiosos franceses, embora se produzisse uma brecha: 
"Essa teoria",. escreveu M. Biezunski, "foi introduzida nos programas de 
ensino tardiamente e com lentidão, pois é preciso esperar que se torne in
contornável para os físicos nucleares, nos anos trinta, para que as pessoas 
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comecem a se interessar por ela, s6 que, dessa vez, por suas fórmulas terem
se tornado operacionais."35 

A viagem de 1922 assemelhou-se à fábula publicada pelo jornal L' Ex
celsior de 22 de março, às vésperas da chegada do cientista a Paris: "É meio 
divertida essa história dos habitantes da Arcádia e do eclipse. Dizem que 
eles eram tão ignorantes que, por ocasião de um eclipse, mandaram abrir a 
barriga de um asno. Acusaram o p9bre animal de ter comido a Lua, porque a 
imagem da Lua havia desaparecido na água em que o asno estava bebendo 
no instante em que se deu o eclipse. Se essa história é verídica, é bem o caso 
de repetir-se o verso de Boileau: Às vezes o verdadeiro pode não ser vems
símiL "S6 

A história do asno foi premonitória: qwmdo da morte de Einstein, em 
1955, a ciência oficial prestou-lhe urna última homenagem procedendo à 
autópsia de seu cérebro, para nele identificar os traços de sua genialidade. 

Naquele tempo, também passeavam em Paris os heróis de romance. Au
relien Leurtillois acabara de conhecer Bérénice e a achara decididamente 
feia. O jovem àândi lamentava a guerra e parecia estar vivo: "Ele não estava 
morto, o que já era alguma coisa, e por vezes olhava para seus braços longos 
e magros, sua pernas de gavião, seu corpo jovem, seu corpo intacto, e estre
mecia, retrospecti.vamente, ante a idéia dos mutilados, seus camaradas, da
queles que se viam pelas ruas, dos que não voltariam mais."37 

Durante esses anos, na IPA, a psicanálise dos notáveis triunfou. Em 
1926, foi legalizada pela via berlinense e, a seguir, definitivamente padroni
zada sob o impulso da linha anglo-americana. Na França, a introdução do 
freudismo, iniciada por Hesnard sob os auspícios do espúito latino, conti
nuava po:r diversos caminhos. Os salões literários entregaram-se à psicanáli
se como o haviam feito ao magnetismo, no passado. Quanto mais ela ficava 
na moda, mais era criticada. O entusiasmo dos escritores inquietava os repre
sentantes oficiais do freudismo, que adotaram frente aos "salões" uma atitu
de de desconfiança. Curvaram-se sobre as prerrogativas da ciência e denun
ciaram as extravagâncias dos literatos, que, por sua vez, atacaram a presun
ção do poder médico. A Juta era travada por toda parte e reinava a confu
são .38 

No hospital Sa.inte-Anne, o professor Georges Dumas, amigo de Janet, 
entregava-se a uma crítica irônica da psicanálise durante suas apresentações 
de doentes. Procurava ridicularizar a doutrina freudiana pelas costas de seus 
defensores. Num dia de 1924, convidou René Laforgue para seu seminário, 
para uma exposição de caso. O psicanalista contou a história de um famoso 
"beliscador de nádegas" dos transportes coletivos. Chamou pau de pau e 
falou abertamente na sexualidade. Após sua partida, Dumas declarou ao au
ditório que, na sessão seguinte, voltaria a ter curso um "vocabulário nor
mal". Entre os alunos encontravam-se Juliette Boutonier e, vez por outra, 
o jovem filósofo marxista Georges Politzer, que contra-atacaram vivamente 
para defender Freud e a psicanálise.39 
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A argumentação de Dumas era bem o estilo da época. No congresso de 
Besançon, depois da exposíção de Hesnard sobre a questão sexual (apesar de 
moderadíssima), o professor P. Hartenberg se enfureceu. Explicou que a psi
canálise era uma obscenidade, repleta de erros e baboseiras, e que sua pro
pagação era perigosa para a sociedade. Por seu lado, Charles Blondel, pro
. fessor da faculdade de letras de Estrasburgo, chamou a psicanálise de "obs
cenidade c�entífica" numa obra que fez sucesso. Comparou Freud a Sacher
Masoch e pregou a respeito dele uma paixão inquisitorial; de passagem, re
cordou os "erros" de Broussais e, para provar que as interpretações freudia
nas eram delirantes, entregou-se ele mesmo a tentativas de interpretação que 
em seguida declarou absurdas. Sua argumentação era francamente fraca, mas 
obteve grande êxito: "Quando leio", escreveu ele, "que o seio matemo 
constitui o primeiro objeto do instinto sexual, nem por um instante penso em 
me escandalizar [ ... ]. Simplesmente me pergunto, com curiosidade, qual será, 
nessas condições, para as crianças criadas com mamadeira, o primeiro Ôbjeto 
sexual [ . . .  ] .  Não é culpa minha que as objeções que somos levados a opor a 
Freud tenham freqüentemente o ar de brincadeiras. "40 

Os jornais se enfureciam. No La Presse de 4 de setembro de 1923, sob 
o título A propos du Freudisme: les Théories d'un Savant Boche, podíamos 
ler: "Parece, realmente, que a guerra não curou todos os franceses da mania 
ridícula e pueril que os impelia, antes da grande hecatombe, a se entusiasma
rem com tudo o que vinha da Bochia." No Patrie de 15 de julho de 1924, 
um jornalista escreveu: "Não se pode negar que o freudismo, infiltrando-se 
na opinião pública, foi um agente de obscenidade e desmoralização. Portan
to, ele não é somente absurdo, mas é perigoso em primeiro lugar ... Assim é 
que, nos Estados Unidos, as mocinhas têm um manual para descobrir a signi
ficação sexual de seus sonhos. Desse modo se criam neuróticos que acabam 
por ficar à mercê do desejo erótico." 

Depois da germanofobia e do antiamericanismo, lá estava o tema da 
droga e da infiltração. Para uns, Freud, "vienense de nascimento", era "um 
autêntico boche" cuja doutrina se parecia com um "gás asfixiante". Para 
outros, a psicanálise era um "bergsonismo erótico", urna "nova droga" a 
serviço dos bárbaros e dos degenerados. Não se falava no judaísmo do cien
tista, mas empregavam-se a seu respeito as metáforas já utilizadas no Caso 
Dreyfus. 

Entre os defensores do freudismo, encontrávamos argumentos idênti
cos, mas invertidos. Como Hesnard, os jornalistas favoráveis à psicanálise 
julgavam que era preciso "filtrá-la" antes de nos servirmos dela, e que o 
"instinto sexual" não explicava tudo.41 

Às reações da imprensa vieram somar-se as críticas de alguns católicos 
cuja sintaxe era francamente repugnante. J. Laumonier, que havia criticado o 
pansexualismo antes da guerra, não hesitou em escrever, em 1925, que a teo
ria sexual de Freud se explicava pelos comportamentos diferenciados dos 
franceses e dos alemães: "Na Alemanha", escreveu, "as relações sexuais 
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não são tão íntimas e discretas quanto na França. São cinicamente alardeadas 
sob todas as suas formas, a ponto de a inversão ter ali, oficialmente, seus 
jornais e suas reuniões . . .  As cidades alemães são as únicas onde se expéem 
filmes eróticos em público ... As moças virgens constituem uma exceção bem 
mais rara na Alemanha do que na França. "42 Quanto a E. Seillere, membro 
do Instituto e especialista em literatura romântica, soltou o verbo sem pesta
nejar; para ele, Freud era não apenas alemão, mas judeu: "Suas visões se 
aplicam aos judeus, seus irmãos • de raça, particularmente predispostos ao 
pansexualismo libidinoso, congênito por fatalidade étnica. "43 

Essa guerra antifreudiana teve uma espécie de apogeu na fmse promm
ciada pelo Ministro da Educação do governo Poincaré: "Garantira.'1l-me que 
a juventude alemã foi envenenada por Freud. O freudismo é um fenômeno 
nórdico. Na França, não pode ter êxito. O fn:udismo tenpinará, do outro ia-· 
do do Reno, a obra de dissolução começada pela guerra. "44 

Diante desse antifreudismo virulento, a posição do professor Henri 
Claude, do hospital Sainte-Anne, aproximou-se da de Hesnard. Ele seria, 
opondo-se a seu rival Georges Dumas, o "protetor" da psicanálise na Fran
ça. Tratava-se, para ele, de fabricar uma doutrina que escapasse ao pensa
mento alemão e se aproximasse do espírito latino. Vemos, pois, que a psica
nálise sempre foi introduzida da mesma maneira: num contexto . ideológico 
que era o dos adversários de Freud e ao qual as pessoas procuravam adaptar
se. 

Em torno de Claude, concretizaram-se os últimos grandes trabalhos da 
escola francesa de psiquiatria. Dinamicista e organicista, ele favorecia as 
idéias novas a partir de uma clínica centrada na esquizofrenia. Assim, assis
tiu-se à última etapa do esquecimento da obra de Charcot. De fato, foi no 
terreno do saber psiquiátrico ou neuropsiquiátrico, dominante a partir de en
tão, que se introduziu a psicanálise na França, ao preço de um apagamento 
do encontro de 1885. Freud havia descoberto o inconsciente a partir da neu
rologia e da neurose histérica, mas, do pós-guerra em diante, redescobriu-se 
Freud a partir da psicose paranóica ou esquizofrênica, enterrando os traba
lhos de Charcot. 4s 

A conduta do grupo de Claude caracterizou-se pela importação das 
idéias vindas da corrente dinamicista alemã, notadarnente as de Bleuler e 
Kretschmer, e pela manutenção das conquistas da escola francesa (Sérieux e 
Séglas). A definição da antiga demência precoce foi completada com a es
quizonóia de Laforgue e Pichon e as esquizoses de Claude. Dentro da 
nova nosologia coabitavam duas formas, uma em que os distúrbios mentais 
eram psicogênicos e reativos, e outra (a demência precoce verdadeira) cujo 
substrato era anatomopatológico. Esse dualismo seria criticado por Min
kowski. 

Para favorecer sua nova concepção da doença mental, Claude apoiou
se na psicanálise e, para introduzir esta última no seio do poder psiquiátrico, 
Laforgue fez uma aliança com Claude. Num prefácio a um livro co-assinado 



288 h istória dos doze 

por Laforgue e Allendy e intitulado La Psychanalyse et les Névroses, o se
gundo retomou o argumento da latinidade e do anti-simbolismo que era caro 
a Hesnard: "A psicanálise", escreveu ele, "ainda não está adaptada à explo
ração da mentalidade francesa. Alguns processos de investigação chocam a 
delicadeza dos sentimentos íntimos, e certas generalizações, de um simbo
lismo excessivo, talvez aplicáveis a sujeitos de outras raças, não me parecem 
aceitáveis na 'clínica latina' ... "46 

Como um bom número dos psiquiatras de sua época, Henri Claude pro
curou utilizar a técnica da psicanálise deixando ruir o conjunto de seu edifí
cio teórico, sobretudo o simbolismo e a etiologia sexual. Esse movimento fez 
furor no pós-guerra e seria "filosoficamente" concretizado por Dalbiez e Pi
chon. A questão era adaptar o tratamento, como técnica complementar, a uma 
psiquiatria deficiente: "Vi-me diante de casos", escreveu Claude, "em que o 
tratamento racional pelos métodos psicoterápicos usuais, auxiliados por 
agentes farmacodinâmicos, não me deu resultados."47 Num artigo do Pro
gres Médical intitulado La Psychanalyse et les Critiques dont elle a été 
l' Objet, o programa de Claude foi claramente definido: "Com respeito a is
so, declaramos, como já escrevi muitas vezes, que o emprego do método psi
canalítico deve ser reservado aos médicos, e não a todos os médicos, mas 
àqueles que tiverem adquirido a competência necessária para levar uma aná
lise a bom termo. "4ª Acrescentou que ele não era psicanalista, que queria 
ajudar seus doentes, que eram casos desesperados, e que estava procurando 
adaptar a psicanálise ao espírito latino. Quanto a este último ponto, persiste 
um completo mistério, já que os partidários dessa "latinidade integral" foram 
incapazes de definir concretamente seu programa de afrancesamento. So
mente Pichon daria um conteúdo conceitua! coerente a essa aberração. En
trementes, Freud zombava da atitude francesa. No Estudo Autobiográfico, 
desmontou o absurdo que consistia em estabelecer um vfuculo entre sua teo
ria e um suposto espírito teutônico: "Surgem objeções de incrível ingenuida
de", escreveu ele, "tais como esta: a delicadeza francesa fica chocada com o 
pedantismo e o peso da nomenclatura psicanalítica [ ... ]; uma ºlftra afinnação 
tem jeito de ser mais séria; não pareceu indigna dele próprio a um professor 
de psicologia da Sorbonne. O gérúe latin não suporta, em absoluto, o modo 
de pensar da psicanálise. Com isso, os Aliados anglo-saxões, que passam por 
seus partidários, são expressamente sacrificados. Ouvindo isso, naturalmente 
devemos acreditar que o génie teutonique estreitou a p&icanálise junto ao co
ração, desde o nascimento dela, como sua filha dileta."49 

Os corajosos esforços de René Laforgue levaram ao reconhecimento da 
psicanálise, mas o preço pago por isso foi extraordinariamente elevado. Ve
jamos o que aconteceu: após a morte de Dupré, em 1921, e antes que Claude 
fosse nomead(!) titular da cátedra no Sainte-Anne, foi Georges Heuyer, fun
dador da primeira cadeira de neuropsiquiatria infantil, quem garantiu no in
tervalo a cátedra dos doentes mentais.50 Durante o inverno de 1922-1923, 
Paul Bourget apresentou-lhe wna certa Eugénie Sokolnicka, especialista 
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não-médica em psicanálise infantil. Heuyer logo lhe propôs que trabalhasse 
no Sainte-Anne; ela iniciou tratamentos, mas não conseguiu fazer-se reco
nhecer. No momento em que Claude tomou posse de sua cadeira, demitiu a 
dama, porque ela não era médica; ao mesmo tempo, introduziu no programa 
de seu curso da faculdade de medicina o estudo da psicanálise e esbarrou na 
oposição dos inimigos irredutíveis do freudismo. Foi então que Eugénie So
kolnicka tomou-se analista de René ,Laforgue e Édouard Pichon. 

A trajetória dessa judia polonesa foi contada por Pichon no necrológio 
que ele lhe dedicou em 1934, ano de sua morte. 51 Eugénie Kutner nascera 
em 1884, numa fanu1ia de espúito patriótico. Seu avô paterno servira como 
oficial no exército insurrecto polonês de 1830. Um de seus tios paternos fora 
deportado para a Sibéria depois da insurreição de 1863, devido à participa
ção que tivera nela. Sua própria mãe tivera um papel tão ativo nesse mesmo 
movimento que, por ocasião de sua morte, o governo lhe ofereceu funerais 
nacionais. O pai de Eugénie era procurador de um grande banco, sendo um 
intelectual culto como todo o conjunto dos membros da famfüa, que eram 
advogados, médicos e professores. 

Eugénie aprendeu muito cedo a língua francesa, e foi em Paris, na Sor
bonne, que deu prosseguimento a seus estudos de ciências e biologia. Fez os 
cursos de Pierre Janet e conheceu aquele que viria a ser seu marido, e cujo 
sobrenome ela usaria. De volta à Polônia, casou-se com ele e se dedicou à 
vida conjugal. Mais ou menos em 1911, começou a se interessar pela psica
nálise. Durante dois anos, ficou em Zurique, onde foi aluna de Jung, e em 
1913, no momento da ruptura, foi a Viena analisar-se com Freud. Em 1916, 
estava novamente em Zurique como membro da sociedade psicanalítica, on
de praticava análises. No fim da guerra, partiu para Budapeste e recebeu os 
ensinamentos de Ferenczi por dois anos. Ficaria marcada pela Hungria, so
bretudo em sua prática móvel de análises de curta duração. Regressando a 
V ars6via, procurou implantar-se no meio psiquiátrico polonês, mas não con
seguiu fundar um grupo psicanalítico, e publicou seus primeiros trabalhos 
em 1920 no IZP. 

Édouard Pichon resumiu espantosamente o artigo que ela publicou nes
sa ocasião, sob o título de L' Analyse d' une Névrose Obsessionnelle Infanti
le. 52 Tratava-se da análise de um menino judeu de dez anos, conduzida ao 
longo de seis semanas; o mal eclodira durante a dominação dos bolcheviques 
na cidade de Minsk. A fanu1ia do menino tivera de pagar uma multa imensa; 
seu pai e seu avô haviam fugido; a mãe fora posta na prisão por algum tem
po. Surgiu o primeiro sintoma: o menino levantava os pés compulsivamente 
para olhar para a parte inferior das solas dos sapatos. No momento em que 
E. Sokolnicka o recebeu, ele já não conseguia tocar em nada pessoalmente e 
obrigava a mãe a vesti-lo e dar-lhe de comer segundo um cerimonial minu
cioso em que ela precisava tocar com uma das mãos, e depois com ambas, 
todos os objetos que já havia tocado com sua outra mão. Se o ritual não fos
se observado, o menino vomitava, contorcia-se de dor, perdia os sentidos ou 
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ficava enfurecido; mordia a mãe e lhe rasgava as roupas. Um neurologista da 
cidade havia diagnosticado epilepsia. 

Pichon traduziu o relato de Sokolnicka dando destaque a todos os jo
gos de palavras: a mãe, disse ela, era literalmente possuída pelo filho, que 
não queria "que ela o deixasse nem por um passo";* em contrapartida, recu
sava-se a sair com o pai e a abraçá-lo. Quando ameaçou sua governanta de 
se atirar pela janela, ela lhe respondeu que, se ele fizesse isso, o bom Deus o 
impediria de crescer. Depois desses episódios, o menino pôs-se a desobstruir 
o caminho diante de cada objeto; acreditava que os objetos cresciam como os 
seres humanos e usava com energia as duas mãos para que elas crescessem 
por igual. A partir do momento em que Sokolnicka conseguiu explicar-lhe 
que a compulsão tinha o papel de prevenir o castigo divino, o sintoma desa
pareceu. A princípio, a terapeuta não viu surgir nada de sexual no discurso 
do menino; perguntou-lhe se ele sabia o que era o casamento e, como ele se 
defendesse de ter o direito de saber, ela combateu sua opinião e lhe explicou 
que, fechando os caminhos de sua curiosidade, ele dava a si mesmo as dores 
de cabeça de que sofria. Forneceu-lhe então explicações sobre o sexo a par-
tir de fatos botânicos, e as enxaquecas desapareceram. Em pouco tempo, o 
menino passou a tomar iniciativas ou formular perguntas sobre o parto ... 

Eugénie Sokolnicka procurou conhecer um segredo que seu jovem pa
ciente não lhe queria revelar. Aparentemente, este nada ti.fl.ha de sexual: tra
tava-se de meios elétricos mágicos detidos por um amiguinho, que permiti
riam salvar as respectivas fanu1ias de ambos dos perigos do bolchevismo. Na 
realidade, o outro menino conhecia as coisas do sexo; sabia que, para fazer 
filhos, o homem se deitava sobre a mulher. Por causa disso, fora punido pe
los pais e ficara sujeito a acessos de cólera, os quais despertaram a agressi
vidade de seu colega contra a própria mãe. Um dia, tendo eclodido uma crise 
de raiva diante dela, na presença da mãe, E. Sokolnicka denubou o menino 
nwna poltrona e pôs a mulher para fora; o menino chamou pela mãe e Eugé
nie então o fez observar que, embora não tivesse conhecimento disso, ele 
percebera a ausência da mãe. Em seguida, explicou-lhe o lucro secundário 
que ele extraía da doença e lhe pediu que renunciasse a ele: a suposta epi
lepsia desapareceu. Sokolnicka aproveitou a oportunidade para proibir à mãe 
os duetos compulsivos com o filho e, no último dia do tratamento, disse a 
este que, se ele desejasse entregar-se a cerimoniais ritualísticos, que o fizes
se sozinho: "É interessante notar, com a Sr!! Sokolnicka", escreveu Pichon, 
"que a última compulsão a persistir foi a de negar cada frase depois de ser 
dita: quero, não quero. Dê-me chá, não me dê chá [ ... ] .  O menino a explicou 
da seguinte maneira: suponha que mamãe se esqueça de me dar meu chá. Eu 
lhe peço: mamãe, me dê chá! E depois, acrescento: não me dê chá. Aí, é co-

* "Qu'elle /e quitte d'une semeUe"; o último termo dessa oração também significa, isoladamente, 
sol.a de sapato. (N. T .) 
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mo se eu não tivesse dito nada e mamãe tivesse sabido, sozinha, que tinha de 
me dar meu chá. "53 

. A seguir, Pichon observou que a própria E. Soko]nicka explicara as ra
zões da rapidez do sucesso terapêutico em função da precocidade do trata
mento e da natureza da neurose, que não tivera tempo de "se inveterar". Ele 
insistiu no elemento essencial da transferência e, por último, encerrou o re
lato clínico com este comentário extraordinário para a época: "A Sr!! Sokol
nicka teve nesse trabalho, ela, que por sua fonnação era bióloga, o enorme 
mérito de denunciar a futilidade das explicações supostamente científicas dos 
fenômenos psicológicos por considerações anatomo:fisiol6gicas, que, na rea
lidade, estavai-n inteiramente no ar."54 

Não apenas Eugénie Sokolnicka era uma clfuica notável, como 
Édouard Pichon, que redigiu seu necrológio, era um narrador fantástico. 
Falou sobre ela, salvo pelas críticas, um pouco à maneira como Freud falara 
de Charcot. Nesse relato simples, podemos captar as contradições que àtra
vessavam o movimento analítico dessa época: ao mesmo tempo que foi um 
artífice de desmantelamento da doutrina freudiana, Pichon mostrou que com
preendera perfeitamente a essência da análise, do sexo, do inconsciente, da 
transferência, da negação e do antiorganicismo: em suma, os eixos principais 
da teoria vienense. 

Em 1921 , Freud enviou Eugénie a Paris para ser sua legítima represen
tante. Ela era uma mulher frágil, perturbada e, acima de tudo, não-médica. 
Ali, como em Varsóvia, fracassou em sua tentativa de conquistar o mW1do 
médico. No Sainte-Anne, foi mergulhada no universo asilar dos adultos; os 
casos que lhe levavam não convinham a sua maneira de trabalhar: ela foi re
jeitada. 

Durante o período de 1921-1922, suas relações levaram-na para o gru
po literário da Nouvelle Revue Française. Os escritores gravitavam em tomo 
dela e Jacques Riviere continuaria a ser seu amigo até a morte. Eugénie anali
sou André Gide, que, em Os Moedeiros Falsos,55 deixou um retrato dela que 
não foi do agrado de Pichon. Como seus colegas, ele não apreciava o entu
siasmo dos salões literários pela psicanálise. 

Após algumas conferências na Escola de Estudos Superiores e sua de
missão do hospital Sainte-Anne, Eugénie travou conhecimento com René 
Laforgue, que a apresentou a seu amigo recente Édouard Pichon. De 1923 a. 
1926, ela "prodigalizou didaticamente seus conhecimentos" a este, numa 
análise bastante longa. Quanto à análise de Laforgue, contam que teria sido 
supervisionada por Rank e Sachs, mas isso não constitui uma certeza. Sej a 
como for, E. Sokolnicka participou ativamente da fundação da SPP, da qual 
seria vice-presidente : "Como velha psicanalista", escreveu Pichon, "ela nos 
dizia ter vivido muitas revoluções doutrinárias dentro do freudismo, e isso a 
tornara humilde. "56 

Em junho de 1 929, no Sainte-Anne, perante a IV Conferência dos Psi
canalistas de Língua Francesa, ela apresentou um relatório sobre a técnica 
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psicanalítica. Depois de observar que a noção de doença era puramente 
"prática" e que a psicanálise rebaixara o limiar da doença mental, afirmou 
com clareza que a existência de um desequilíbrio sexual estava na origem 
das neuroses. 57 A análise tinha por meta fazer com que o paciente reencon
trasse sua capacidade de reunir o desejo sexual e a ternura no mesmo objeto. 
Para chegar a isso, era preciso analisar a masturbação e a inibição no traba
lho intelectual. A propósito do ténnino da análise, E. Sokolnicka contrastou 
dois programas: um, mínimo, que comportava apenas o desaparecimento dos 
sintomas, e outro, máximo, que implicava a realização da capacidade de 
amar e permitia evitar as repetições. Ela insistiu na importância do complexo 
de Édipo e da culpa inconsciente. Ao contrário de Loewenstein e da linha 
dominante da IP A, rejeitou a noção de análise das resistências: "Emprego o 
menos possível a palavra resistência, caso não conheça pelo menos sua fon
te. É inútil falar em resistências com o doente se ele não tiver nenhuma pos
sibilidade de entrever suas significações, se elas estiverem distantes de,mais 
de seu ego consciente. Tenho muitas vezes a impressão de que lhe dão a 
convicção de que ele está sendo acusado do fato de a análise não progredir. 
Ora, não é útil aumentar seu sentimento de culpa." Ao ténnino de sua expo
sição, ela falou sobre a influência do psíquico no orgânico e sublinhou que, 
se esta existia, a medicina ainda estava longe de tê-la estudado. 

Édouard Pichon não menciona as circunstâncias da morte de Eugénie 
Sokolnicka. Evita pronunciar a palavra suicídio, mas alude à pobreza dela, 
que, rejeitada pelo mundo médico, tinha apenas uma escassa clientela. Em 
1934, ela estava morando num apartamento pertencente a Pichon. Não sabe
mos se estava gratuitamente alojada ou se pagava aluguel; seja como for, no 
dia 19 de maio, deixou o gás espalhar-se pela casa.58 

Assim morreu em Paris, dez anos antes da descoberta de Auschwitz, 
urna judia. varsoviana de cinqüenta anos de idade. Solitária e perseguida, as
fixiou-se na casa do amigo, aluno e protetor, membro ilustre da liga da Ac
tion Française: acaso ousaremos dizer que a história não tem um ar de tra
gédia? 

m. Um aDsacbm.o em Pm'is: René Laforgue 

No momento em que se tomou amigo de Pichon e conheceu Eugénie Sokol
nicka, René Laforgue era ainda um homem em plena juventude. Nascera em 
1894, em Thann, um pequeno vilarejo do Alto Reno. Sua mãe, de meio 
muito modesto, pertencia a uma família numerosa. O pai era um artesão po
bre, gravador em couro a serviço de urna usina têxtil. Pairava uma incerteza 
sobre a origem do nascimento deste. Seu nome, que lembrava o ofício de fer
reiro [forgeron] , remetia-o a urna espécie de insegurança interna; sua mãe, 
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avó paterna de René, fora filha ilegítima de uma antiga família burguesa cu
jos pais não tinham podido casar-se por causa dos conflitos religiosos que 
opunham os católicos aos protestantes. Casara-se com um operário para dar 
um nome ao filho, mas o próprio homem não era filho legítimo do pai, de 
modo que o sobrenome Laforgue adquiriu, para o pai de René, um estranho 
estatuto.59 Ele se casou com uma mulher depressiva e suicida que vagava 
entre três religiões. Ela mandava o filho ora para a Igreja Católica, ora para 
o culto protestante, e à noite, na falta de urna sinagoga, fazia-o recitar uma 
prece em hebraico. Essa filha ilegítima, casada com um filho ilegal, acredi
tava finnemente que seu primogênito, o jovem René, corria o risco de ser 
condenado à morte como assassino ou ladrão. Nessa fanu1ia já marcada por 
um destino dramático, carregava-se a nacionalidade de empréstimo como um 
fardo. Eles moravam numa terra incerta, que não estava integrada à França 
nem à Alemanha. Falavam uma língua proscrita, tanto pela burguesia, que 
cultivava os restos de uma bela pronúncia francesa, quanto pelos professores 
vindos de Além-Reno, cujo discurso germânico demasiadamente censurado 
passava por exotismo: "Aprendi a me privar de certezas", escreveu Lafor
gue, "e a me manter na faixa estreita da fronteira que marca o limite entre a 
vida e a morte. Quando se adquiriu o hábito de não ter mais nada a perder, 
descobrem-se riquezas que não são desta terra. Em vez de procur;u flores 
unicamente nos jardins bem podados, aprende-se a vê-las no estrume, e ele 
existe por toda parte. Assim, inclinei-me sobre os condenados da terra, e foi 
entre eles, graças a sua miséria e a seu despojamento, que encontrei um en
sino que ignorava os que eram criados numa preocupação contínua com a 
conveniência e tendo a obrigação de viver para adquirir uma grande fortu
na. "60 

René Laforgue era um revoltado; recebeu uma educação rígida, que 
não lhe convinha; habituaram-no a se desfazer de seus brinquedos e suas 
roupas em benefício dos irmãos menores; sua . inteligência amedrontava seu 
círculo e seu pai era um obstáculo a seus projetos intelectuais. Seus estudos 
foram movimentados e logo o mandaram para um internato célebre pela se
veridade de seus métodos educacionais. Ele fugiu e o colocaram em outro 
colégio. Sempre em guerra com os pais, ele partiu para Berlim, para a casa 
de Franz Oppenheimer, um fisiologista renomado que logo se tornou seu pai 
adotivo. Assim, esse alsaciano perseguido foi encontrar refúgio numa família 
judia que o levou a descobrir a arte contemporânea e a ciência moderna. Re
né decidiu, contrariando os conselhos paternos, fazer estudos médicos. Em 
1913, aos dezenove anos, leu em alemão a Traunuieutung: "Lembro-me ela-· 
ramente da impressão produzida: fiquei cético. E, no entanto, ficou-me o 
sentimento indefinível de qualquer coisa de grandioso que me ultrapassava, 
que eu não conseguia aprofundar por falta de experiência. Reli esse livro em 
1916- 17 e não compreendi muito mais, pelo menos conscientemente. Mas é 
provável que tenha sido a leitura desse livro que me armou para descobrir 
uma realidade afetiva por trás da linguagem dos esquizofrênicos."6 1  
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Por seu romance familiar e sua posição de alsaciano, René Laforgue 
parecia "predestinado" a se tomar o primeiro discípulo francês de Freud, o 
fundador do movimento. Sua história se parecia com a dos judeus do Império 
Austro-Húngaro, desarraigados, atirados entre diversas religiões ou naciona
lidades. Aparentava-se também com a dos protestantes das regiões suíças, 
fascinados pelo problema das línguas e da psicose, e à.inda com a dos judeus 
orientais, fugindo dos pogroms para se tornarem embaixadores itinerantes de 
um "new deal" psicanalítico. 

Em 1914, Laforgue foi convocado pelo exército alemão e enviado co
mo médico auxiliar para a frente oriental. Descobriu os horrores da guerra, o 
medo, a morte e a realidade das doenças, da sujeira e das epidemias. Foi fe
rido, por pouco não contraiu tifo e voltou a Berlim para seus queridos estu
dos. A Alsácia era novamente francesa e Laforgue viu-se como interno de 
um hospital psiquiátrico de Estrasburgo. Ocorreu-lhe então uma histqria sur
preendente, que o levaria para o estudo da esquiz0frenia: "Sempre me lem
brarei", escreveu, "de uma cena famosa: no serviço dos homens, dirigi-me a 
um velho esquizofrênico que, segundo me garantiam, mofava em seu canto 
há doze anos, sempre de pé, sempre sozinho, sem nunca falar, protegido por 
um muro de mau cheiro, urina e excrementos em que se encerrava com obs
tinação. Todo mundo tentou dissuadir-me de lhe fazer perguntas: 'Ah, dou
tor, com aquele o senhor vai perder seu tempo, ele é irremediavelmente 
idiota e demente, incapaz de responder. '  Mesmo assim, fiz-lhe uma pergunta: 
'Responda-me, quem é você?' O doente pôs-se a pestanejar e, finalmente, 
após três ou cinco minutos de espera, respondeu-me, para grande espanto do 
pessoal : 'Sou o cavalo de Nancy com a mulher em cima.' Espontaneamente, 
eu lhe disse: 'Bom-dia, Joana d' Are, muito prazer em conhecê-Ia.' O doente 
saiu de seu canto, veio em minha direção, estendeu-me os braços com lágri
mas nos olhos já ressequidos há doze anos, e gritou, nwna linguagem com
preensível para todo o mundo: 'Até que enfim, graças a Deus, não estou 
mais sozinho na terra, aí está um homem que me compreende! '  E eu me dei·· 
xei abraçar diante das pessoas aturdidas. Três semanas depois, esse enfermo 
já não estava demente. Todos os dias, eu tinha de ir vê-lo e passeava meia 
hora com ele."62 Tal em o extraordinário gênio clínico de René Laforgue. 

Nessa época, ele continuava a estudar, em língua alemã, as obras de 
Freud. Em 1919, defendeu sua tese sobre a esquizofrenia, onde se interessou 
por Jung e Bleuler. Foi na sociedade de teosofia estrasburguense, entre os 
membros da elite culta e liberal, que conheceu sua primeira mulher, Paulette 
Erikson, por sua vez marcada pelos problemas da espiritualidade. O casa
mento foi celebrado em 1922, mas um drama abalou o jovem psiquiatra em 
busca da paternidade: sua mulher logo foi operada de um tumOí benigno e 
teve de sofrer urna histerectomia; nunca poderia ter filhos. Poderíamos dizer 
que a infelicidade se agarrava a Laforgue; após um divórcio e um segundo 
casamento, sobreveio um novo drama no limiar da velhice: ele foi pai de 
uma menina deficiente, que morreu aos quatro anos de idade. 
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Em 1919, ele abriu também um consultório de clínica geral em Estras
burgo, que não correspondeu a suas ambições. Seu conhecimento da língua 
francesa era imperfeito; ele não possuía fortuna nem relações, mas, valendo
se de sua inteligência e seu talento, decidiu conquistar a capital. Em Paris, 
conheceu Eugénie Sokolnicka, que o tomou em análise, e depois René Al
lendy e Édouard Pichon; pouco depois, instalou-se num apartamento em 
Auteil.* Em 1923, Claude con:fio\1-lhe o cargo de assistente no hospital 
Sainte-Anne e o encarregou do- famoso atendimento do qual a polonesa aca
bara de ser demitida. Laforgue iniciou então uma correspondência com 
Freud, que durou até 1937. 

Foi aí que começou uma nova e dura batalha: o alsaciano se afirmava 
hostil a qualquer compromisso; não era chauvinista e, como bilíngüe, ocupa
va uma posição privilegiada; suas cartas eram redigidas em alemão e Fre,ud o 
cumprimentou pela perfeição de sua linguagem. Em muito pouco tempo, ele 
informou o mestre sobre a publicação, nas edições Payot, de um livro escrito 
com Allendy e destinado a tomar conhecidos na França os princípios clíni
cos da psicanálise. Projetou com Hesnard a criação de uma revista e se pro
pôs colocar em andamento os trabalhos de tradução. Assegurou Freud da be
nevolência de Claude e lhe pediu que mantivesse a Sr!! Sokolnicka junto 
deste: "Colocaríamos a psicanálise", escreveu, "no coração do entusiasmo 
científico, como o fez Langevin com a teoria da relatividade. "63 

Mas Laforgue tinha uma grande fraqueza: não sendo um ''teórico", 
acreditava que, para introduzir uma doutrina, era possível separar sua forma 
de seu conteúdo e ceder numa para poupar o outro. Contrariamente a Hes
nard, ele não era oportunista e, sendo mau navegador, rasgou suas velas na 
tempestade. Procwando o amor dos outros, foi seduzido pelas relações bri
lhantes e atraiu rapidamente para si uma clientela significativa, que lhe per
mitiu sair da pobreza. Ver-se-ia muito em breve numa situação difícil, dila
cerado entre as exigências de Pichon e Freud, que eram ambos intransigentes 
em matéria de conceituação. Diante de Freud, ele queria sinceramente apare
cer como o artífice de uma política sem concessões, mas, em Paris, não po
dia sustentar essa exigência, pesada demais para ele. Do ]ado vienense, era 
chamado à ordem; do lado francês, puxavam-lhe as orelhas: sua situação se 
parecia com a de sua terra alsaciana. Era preciso, ao mesmo tempo, ser apro
vado pela IP A, vencer as resistências do meio médico é concretizar a unida
de de um grupo cujas tendências eram antagônicas. Assim, Laforgue apoiou
se em Claude para sustentar a psicanálise na França, em Freud para apoiar 
Sokolnicka contra a opinião de Claude, em Pichon contra a dominação vie
nense e, por fim, na autoridade de Langevin contra o temível Georges Du-

* Antigo bairro junto ao Sena, em Paris, que foi o reduto favorito de diversos escritores em diferen
tes êpocas, entre Boileau, Moliere, La Fontaine, Condorcet e outros. (N .T .) 
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mas. O resultado dessa política foi o compromisso forçado, do qual, no en
tanto, Laforgue se recusava a ser o artífice. 

Em 1923, concordou em assinar com Pichon um artigo que marcou sua 
ambivalência. Este foi publicado em Le Progres Médical sob o título De 
Quelques Obstacles à la Diffusion de la Psychanalyse. Tratava-se de expli
car ao meio médico o interesse que podia representar para ele o método 
freudiano: "Parece-nos que a falha [a resistência dos médicos] está, não no 
próprio fundo das doutrinas da psicanálise, mas na maneira como esta foi 
apresentada ao público francês [ ... ]. Aqueles dentre nossos mestres que, co
mo Claude, procuram interessar o meio médico pela psicanálise já sentiram 
que foi nesse domínio, sobretudo da forma, que se cometeram erros."64 De
pois de ceder quanto ao fundo, acreditando salvar um conteúdo, nossos auto
res rechaçaram para o campo literário a responsabilidade pelo atraso francês. 
Depois disso, explicaram valentemente que os tradutores suíços ou "esla
vos" tinham dado uma falsa tradução dos textos freudianos. O chauvinismo 
e o mecanismo da "distensão dupla" reapareceram, assim como o ostrncismo 
com respeito aos artistas e escritores: "Em muitos casos, os psicanalistas 
suíços ou eslavos que transpuseram para a língua francesa os escritos da es
cola de Viena e da de Zurique contentaram-se com imprecisões, ou então in
troduziram brutalmente no francês o termo empregado em alemão, sem se 
prevenirem contra o fato de que tal termo poderia, em nossa língua, prestar
se a críticas ou até ao ridículo. Por exemplo, é impossível para lim francês 
não associar libido com libidinoso. Libido é, por isso mesmo, uma palavra 
que deve ser banida da nomenclatura psicanalítica francesa, para ser substi
tuída por um vocábulo mais apropriado · para transmitir a idéia muito mais ge
ral que os freudistas querem fazê-la exprimir. Essa adaptação da nomenclatu
ra freudiana às exigências francesas, cremos que ainda é tempo de fazê-la, e 
oportunamente nos empenharemos nisso. "65 

Laforgue e Pichon definiram em seguida a natureza da ambivalência e 
o mecanismà. do recalcamento. Este não foi pensado nem no contexto da 
consciência, nem no do inconsciente, mas num "entre-os-dois". Depois, num 
triste desfecho, voltou-se à lengalenga da "cultura grega", outra· versão do 
"gênio latino": Freud foi comparado a Sócrates, e a análise, a um "domínio 
de si mesmo". 

Em Viena, Freud recebeu a primeira carta de Laforgue com muito entu
siasmo; percebeu que se abrira uma brecha no acordo das resistências fran
cesas e aceitou os projetos de Laforgue; também se disse disposto tanto a 
participar da escolha dos textos a serem traduzidos quanto a obter o consen
timento da Verlag. Logo enviaria Eitingon a Paris para entrar em contato 
com o grupo nascente, e depois enquregaria Rank de cuidar dos problemas 
das publicações. Por fim, Jones conheceu Laforgue e a França se integrou no 
movimento internacional. Já em 1923, porém, Freud pôs seu interlocutor em 
guarda. A propósito do artigo do Progres Médical, escreveu: "Gostaria de 
preveni-lo para que não continue a seguir no caminho pelo qual o senhor e 
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Pichon enveredaram em seu artigo. Nada se consegue com as concessões fei
tas à opinião pública ou aos preconceitos reinantes. Além disso, esse proce
dimento é inteiramente contrário ao espúito da psicanálise, cuja técnica nun
ca é querer camuflar ou atenuar as resistências. A experiência também ensi
nou que as pessoas que tomam o caminho dos compromissos, das atenuações 
- em suma, do oportunismo diplomático -, acabam por se ver afastadas, elas 
mesmas, de seu próprio trajeto, e não podem participar do desenvolvimento 
ulterior da psicanálise. Fiz a seu cÓ!aborador Hesnard, aliás tão apreciado, 
urna censura por ter ele, através dessas considerações de oportunidade, dei
xado quase inalterada a segunda edição de seu conhecido livro, muito embo
ra uma carta escrita por ele na mesma época exaltasse uma tomada de posi
ção muito mais avançada em favor da análise. Desejo que minha advertência 
tenha sucesso junto ao senhor, mas, infelizmente, não estou certo disso."66 

Essa resposta foi terrível, porque os argumentos de Freud eram verdadeiros e 
situavam "de antemão" o que viria a ser o destino de Laforgue. Este encon
trara no mestre doente uma nova figura paterna, protetora e judia como a de 
Oppenheimer, mas severa e intransigente. Quanto a Freud, não pareceu co
locar nenhum afeto nessa relação; depois do rompimento com Jung, não ti
nha mais nenhuma ilusão sobre a validade dos compromissos e, no tocante à 
França, quase oão tinha esperanças. O entusiasmo apaixonado de-Laforgue 
lhe era agradável, mas não o convencia. 

A propósito do artigo do Progres Médica!, Laforgue se atrapalhou e 
tentou desautorizar Pichon: "Meu nome foi acrescentado a posteriori" ,  es
creveu ele, "pelo fato de haver eu discutido anteriormente alguns pontos com 
Pichon. Certamente o subscrevi, mas a despeito de minhas convicções ínti
mas, pois não gosto desse tipo de discussão. Trata-se de uma tergiversação 
que não tem o menor valor científico. Infelizmente, muitos a confundem com 
a ciência, em particular aqueles que acham que basta dizer as coisas de outra 
maneira - e, se possível, em todos os seus aspectos - para dizer coisas no
vas." E logo acrescentou: "O melhor é colocar-se no terreno dos fatos. "67 

A posição de Laforgue era impossível: era evidente que Pichon fora o 
autor do artigo: o estilo e o vocabulário bastavam para demonstrá-lo. Mas o 
nome de Laforgue figurava nele, como sinal da incerteza desse homem do 
"campo", pouco armado para as discussões retóricas .. Na continuação da 
carta, ele elogiou Sokolnicka, e Freud se aproveitou disso para lhe indicar 
que via nela sua "representante legítima". Nova ferida para o alsaciano re
voltado ... 

Após o episódio desse texto, sobreveio a disputa a propósito da necro
logia de Charcot.68 O embate endureceu num campo desfavorável ao francês. 
Os conflitos que opunham os dois homens iriam desenrolar-se numa época 
que precedeu e se seguiu à criação da SPP e à entrada de Marie Bonaparte 
em análise com Freud. Por enquanto, Laforgue estava adquirindo a celebri
dade e o respeito que convinham a seu personagem. Afirmava-se como o pai 
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fundador do movimento francês e tentava fazer reinar uma certa ordem na 
confusão das tendências. 

René Laforgue procuraria ampliar em diversos campos a conceituação 
freudiana. Encontramos, em primeiro lugar, a elaboração da noção de esqui
zonóia, que pretendia arrematar o estudo da esquizofrenia. A maioria dos 
conceitos empregados vinha da pena de Pichon, teórico do grupo francês em 
matéria de nomenclatura. Para definir a esquizonóia, Laforgue recorreu aos 
termos resultante vital, oblatividade, captatividade e complexo de desmame. 
A partir da psicose, tentou construir uma nova definição da personalidade 
que ampliou a segunda tópica freudiana, acrescentando-lhe a noção de super
ego, uma espécie de superego que reunia o coletivo e o individual no con
texto de uma psicopatologia do fracasso. Essa perspectiva levou-o a se inte
ressar, como Gustave Le Bon e Freud, pelos fenômenos das revoluções, das 
massas, dos chefes e da história: em suma, pela problemática do "�ande 
homem". Foi assim que desembocou numa grande empreitada de psicobio
grafia dos políticos e dos escritores. Num primeiro momento, publicou, em 
193 1, uma obra intitulada L'Échec de Baudelaire, e depois, numa sucessão 
dedicada à psicopatologia do fracasso, estudou a vida e a obra de Robespier
re, Napoleão e Jean-Jacques Rousseau. Um livro dedicado a Talleyrand saiu 
em 1947, o ano que se seguiu a seu processo.69 

A noção de esquizonóia foi conjuntamente elaborada por Claude, La
forgue, Pichon, Borel, Codet e Hesnard, num vasto contexto de discussão 
sobre as psicoses, que começou em 1924 e se desdobrou até a guerra, tanto 
na SPP quanto no grupo da Évolution Psychiatrique. Numerosos artigos fo
ram publicados nas duas revistas, a RFP e a EP, a propósito desse assunto. 
Podemos dizer que foi sob o predomínio dessa nova abordagem da psicose, 
através da esquizofrenia, que os conceitos freudianos foram introduzidos na 
França e repensados por meio de um saber psiquiátrico, por sua vez invadido 
pela psicanálise. 

A esquizonóia foi trazida no contexto de uma concepção da afetividade 
que pennitiu interpretar o autismo, o delúio e os "estados fronteiriços" da 
tenninologia inglesa. O termo, inventado por Pichon, definia uma discrepân
cia entre a atitude que o sujeito procura tomar conscientemente na vida e a 
atividade psíquica inconsciente. Codet e Laforgue agruparam sob esse nome 
todos os retardos afetivos provenientes de um distúrbio na evolução dos ins
tintos e que levavam a uma resultante vital deficiente. O núcleo fundamental 
da esquizonóia era, para eles, uma tendência à atividade autista, compensató
ria dos fracassos. Ao contrário de Freud, que separava a neurose e a psicose, 
os autores franceses introduziram em sua definição as neuroses, a esquizo
frenia de Bleuler, a esquizomania de Claude, forma menor da esquizofrenia, 
uma parte significativa da demência precoce de Kraepelin e a loucura dis
cordante de Chaslin. A esquizonóia participava, além disso, da paranóia 
(donde seu sufixo) , através da fixação num estádio sadicoanal do desenvol-
vimento e por causa dos mecanismos de projeção. 
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Levando em conta os três estádios freudianos da libido, Laforgue e Pi
chon definiram os dois pólos da afetividade sob a denominação de captativo 
e oblativo. A capuuividade era a tendência instintiva primária da criança pe
quena a se apropriar daquilo que lhe servia ou que a circundava no mundo 
externo; a ablatividade, ao contrário, era a tendência secundária, que con
sistiria em voltar-se para o exterior e dar a outrem algo de seu. Ao aceder à 
oblatividade, a criança sairia de um universo captativo para tomar-se adulta. 
As duas tendências, reunidas, fomravam aquilo que os autores chamaram de 
resultante vital, ou seja, a afetividade completa de que o indivíduo dispunha 
em suas relações com o mundo e com outrem. 

O mecanismo específico dessa entidade nosológica foi descrito pela es
cotomização. Essa palavra veio do campo da oftalmologia e designava um 
fechamento, um escotoma, uma apercepção psíquica; distinguia-se do recal
camento. Foi a propósito desse ponto que se deu o único grande debate ver
dadeiramente conceituai entre Freud e a França, no contexto da correspon
dência com Laforgue. Voltaremos ao assunto. 

Foi em Relativité de la Réalité, em 1932, que Laforgue começou a cair 
na armadilha da elaboração de uma psicologia coletiva.70 Reintegrou o supe
rego na problemática da psicologia social, esquecendo que a distinção entre 
o individual e o coletivo estava ausente da psicanálise, justament� pelo fato 
de que o inconsciente freudiano é uma noção que contorna e exclui essa di
visão. O super-ego laforguiano era um conceito fluido e difícil de definir, já 
que tentava estender ao social o termo superego, que faz parte de uma tópica 
das identificações inconscientes, sem relação com a psicologia coletiva ou 
individual. Por intermédio disso introduziu-se uma nova maneira de pensar o 
inconsciente sob a categoria da consciência, próxima da maneira como Berg
son fora ao encontro de Einstein no campo da relatividade. O super-ego in
cluía uma parte do id, sob a forma da herança e da hereditariedade, e uma 
parte do superego freudiano, com a idéia de uma instância cerceadora. De
sembocava na noção de aparelho psíquico das civilizações e na de um in
consciente patol6gico a partir do qual Laforgue introduziu a neurose de fra
casso e sua "psicopatologia". Foi a prop6_sito dessa concepção da realidade 
"relativa" que Pichon escreveu um artigo crítico contra seu amigo.71 

A noção de super-ego assumiu uma extensão desmedida na obra de La
forgue dedicada aos grandes homens. Cabe dizer que sua abordagem da neu
rose de fracasso de Baudelaire foi tão medíocre quanto sua explicação da 
personalidade dos tiranos. Nada há em comum entre a maneira como ele 
tratou a literatura ou a política e a técnica utilizada por Freud a propósito de 
Wilson e Leonardo da Vinci. Laforgue pendeu para uma espécie de huma
nismo que consistia em defender os poetas malditos, mostrando que eles 
eram esquizonóicos, doentes da civilização. Do lado político, ele reatualizou 
a arte do retrato psicológico, explicando a paranóia dos chefes por sua in
fância infeliz, ou seu êxito pelo caráter excepcional de seu temperamento. 
Assim, fomos informados de que Robespierre foi virtuoso por ocultar seu 
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ódio, de que colocou sua revolta pessoal a serviço da revolução popular e de 
que mandava seus amigos para o carrasco porque recusava a vida. Foi o che
fe paranóico de que a França tinha necessidade na época, ambivalente, 
monstruoso e dilacerante. O retrato de Napoleão foi tão decepcionante 
quanto o de Talleyrand. O primeiro usava sua ditadura como uma fachada 
construída com genialidade, criou ele mesmo seu mito e possuía uma perso
nalidade dupla. Quanto ao segundo, foi um precursor, pois Laforgue expli
cou que ele soubera compreender o funcionamento do super-ego coletivo, 
pagar o preço de todas as transgressões e mostrar-se capaz de refletir. 

Mais do que examinar em detalhe a maneira como Laforgue tratou o 
problema dos grandes homens, convém nos interrogarmos sobre o sentido de 
sua fascinação por eles. Por que esse alsaciano; especialista na neurose de 
fracasso, saiu-se tão bem em sua carreira de clínico e tão mal em sua obra de 
escritor e teórico? 

Na realidade, há um drama da posição laforguiana na história do mo
vimento psicanalítico: esse homem desejava apaixonadamente elevar-se na es
cala social e gostava das "grandes familias", como o mostrou seu segundo 
casamento, com Délia Clauzel ,  filha de um embaixador em Viena. Tal como 
Freud, identificava-se com o personagem do conquistador e tentou descrever 
a loucura no poder, mas não conseguiu distanciar-se da história que estava 
narrando; "colou-se" a seus heróis, a suas biografias e suas lágrimas, como 
se quisesse mostrar, à sua própria revelia, seu fracasso em ocupar o lugar de 
mestre pensante. 

Assim, a política de Laforgue veio a se concretizar na busca de uma 
psicologia ilusória dos tiranos e dos poetas. De fato, parece que esse clínico 
estava condenado a ser o dirigente de um movimento que não teve êxito em 
governar, porque o lugar de seu desejo, em parte desconhecido dele mesmo, 
era menos a política da psicanálise, à qual dedicou tanta energia, do que a 
"coleta de flores no estrume", ou seja, a escuta da revolta esquizofrênica, 
inseparável, nele, de uma busca do lugar impossível do "grande homem". 
Por essa razão, paradoxalmente, ele não foi um verdadeiro "chefe", mas, 
foi, quem sabe, um dos mais autênticos psicanalistas de sua geração: um 
"gwu" inesquecível. 

Num dia de 1925, Marie Bonaparte escreveu a propósito do amigo uma 
frase que se parecia com esta: "A lfugua francesa é sua amante, e a lfugua 
alemã, sua mãe. Não há nada que você possa fazer. Não se escolhe a própria 
mãe, mas nunca se fala, com toda a força do inconsciente, outra coisa senão 
a linguagem dela. "72 
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IV. Édouard Pichoo: o Dr. Jekyll e o Sr. Hyde* 

Quando travou conhecimento com Laforgue, Édouard Pichon era um jovem 
pediatra que nada destinava à carreira médica senão a autoridade paterna. 73 

Tinha talento para as letras, era um grande conversador, falastrão, e conhe
cia na ponta da língua a maioria ,das velhas canções francesas. Tinha um 
senso de humor deslumbrante e exercia seus talentos improvisando textos 
que caricaturavam seus mestres e seus colegas. Nascera em 1890, em Sar
cel1es, numa família originária da Borgonha. Seu pai se tomara tabelião de
pois de ter possuído uma vinha. Os Pichon eram donos de terras desarraiga
dos, marcados pela doença. Do lado paterno, o diabetes levou o pai, o avô e 
dois irmãos. Do lado matemo, o reumatismo articular agudo atingiu a mãe, a 
irmã e o próprio Édouard, que morreria em conseqüência dele em 1940'.' 

Em 1910, ele era externo dos hospitais de Paris e foz amizade com o 
neurologista Alajouanine, que seria aluno de Chaslin. Na escola de medici
na, esbarrou em Louis Aragon, que se lembraria dele muitos anos depois: 
"Um cavalão macilento de bigodes cor de tifóide aos treze anos, o doutor 
Pichon, como o chamávamos [ . . .  ].Obsceno, o sobrinho, como lhf: agradava. 
Cantando os ares sagrados da profissão até ter crises de taquicardia. Só dei
xando os piolhos do De Profondis para falar de gramática. "74 

Na grande mansão familiar de Sarcelles vivia um personagem de nome 
Jacques Damourette. Era o tio de Édouard, grande literato, louco_pela língua 
e pela filologia. Ele iniciou o sobrinho na vida da linguagem e os dois redi
giram juntos, durante trinta anos, a famosa gramática em sete volumes. Da
mourette era epiléptico, zarolho e tuberculoso. Usava uma barba de profeta, 
que não cortava nunca, e não trabalhava, mas participava ativamente da so
ciedade dos lingüistas romanistas. Há que imaginar a longa história de amor 
desses dois homens doentes, presos a sua mesa de madeira no jardim da casa 
de Sarcelles, colecionando palavras, elaborando as denominações, descre
vendo a "falação" ["parlure"] de seus contemporâneos num estilo barroco. 
O sobrinho aoquirira muito cedo o hábito de andar com um caderninho onde 
anotava meticulosamente os termos e expressões que ouvia. Quanto ao tio, 
descobrira um remédio para seu estado de semiceguei.ra. Seu único olho era, 
ao mesmo tempo, míope e presbita;  para não ter que carregar dois pares de 
óculos, ele confeccionara duas partes reversíveis num único par. Foi concebida 

· uma lente para remediar a miopia e outra para corrigir a presbitia. Assim, 
quando Damourette queria olhar suas palavras de perto, colocava os óculos 

* Personagens-título do romance Doctor Jekyll and Mr. Hyde, do escritor inglês Robert Louis Ste
venson, traduzido para o português sob o título de O Médico e o Monstro. (N .T.) 
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num sentido; quando queria contemplar um paisagem distante, virava as abas 
e colocava as lentes no nariz no outro sentido. O mesmo olho se beneficiava, 
alternadamente, das duas lentes corretivas.75 "Foi o sobrinho", escreveu 
Aragon, "trabalhando com o tio, posta de lado toda a patologia, em sua mo
numental Gramática, que tentou desviar-me da mitologia como descrição da 
espécie humana, para me ensinar conjuntamente a patafísica e· o jargão das 
salas de plantão dos médicos [ . .. ]. Empenhado em se divertir um pouco com 
a minha cara, [Pichon classificava] minhas idéias Iingüísticas com os autores 
românticos alemães da época pré-mulleriana, e a mim mesmo, no máximo, 
como um empregadinha da Gramá!ica Comparada de Bopp. "76 

Durante a Grande Guerra, na qual foi médico militar, Pichon sentiu que 
se aproximavam os primeiros sinais da doença. Conhecia a conseqüência fa
tal do reumatismo e as formas de enfermidade que ele gerava. Ao longo de 
toda a sua vida seria hospitalizado, deficiente e diminuído a ponto de circu
lar numa cadeira de rodas. Era tratado com uma medicação à base de salici
lato, que provocava episódios delirantes. Tomaria por tema de sua tese de 
medicina seu próprio mal, cuja forma individualizaria e cuja evolução e in
curabilidade descreveria com a minúcia de um gramático. 

Em 1924, foi nomeado doutor em medicina e diretor-adjunto da clínica 
infantil. Seguiria sua caneira no hospital Bretonneau, onde t�ria como aluna 
Françoise Marette-Dolto. Foi Alajouanine quem apresentou Edouard Pichon 
a Adrien Borel, e este o levou a conhecer René Laforgue. Pichon levou 
adiante sua carreira médica, psicanalítica e lingüística, freqüentou os meios 
universitários e literários e ambicionava a cadeira de lingüística no Colégio 
de França. Em 1927, casou-se com Hélene Janet, também ela uma grande 
doente, tuberculosa. No mesmo ano, pediu sua adesão à Ligue d' Action 
Française. Em 2 de abril, escreveu a Maurras a seguinte carta: "Caro senhor 
e admirável mestre, não sou um racionalista puro. Quaisquer que sejam a 
beleza e a utilidade da razão, parece-me que o coração é, se assim posso ou
sar expressar-me, ainda mais divino. Do mesmo modo, sou incuravelmente 
religioso. Venho de uma antiga farru1ia de boa cepa. Venho de urna fanu1ia 
católica. Fui criado fora da Igreja. Batismo, mas não comunhão . Descubro
me, no entanto, essencialmente católico, na medida em que o catolicismo, 
fator de ordem social, familiar e nacional, se opõe ao espúito judaico ou 
protestante. [ ... ] o Papa vem-se tomando protestante, e é essa a razão de meu 
humilde pedido de adesão. [ . . .  ] Um último ponto: sou psicanalista. Os resul
tados obtidos pelo método freudiano obrigaram minha boa-fé a aceitar essa 
disciplina. Escrevi recentemente um artigo para mostrar que a adoção da psi
canálise como método terapêutico em nada acarretava a renúncia a qualquer 
estilo metafísico, moral ou religioso. Mas, sobretudo depois do livro imundo 
de Gaucher e do prefácio que esse indivíduo arrancou de Freud, os ataques 
do Sr. Daudet contra o freudismo têm sido tão vivos que chego quase a te
mer que minha confiança nesse método terapêutico venha a se tornar um en-
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trave a minha admissão na liga da AF. [ ... ] Assim sou eu, o senhor me aceita 
como tal? Caso afinnativo, aderirei amanhã à AF. "77 

Assim era, de fato, Édouard Pichon: incapaz de oportunismo, fanático, 
intransigente, não cedendo em seu desejo. Prendia-se ao máximo a suas 
contradições extremas e pleiteava com absolutismo que se aceitassem seus 
projetos mais loucos. Era hostil ao judaísmo, sem ser um anti-semita notório. 
Aderiu à AF no exato momento em que essa liga combatia a essência do 
freudismo, doutrina "judaica" e ·anticristã. Foi membro fundador da SPP, 
que defendia uma teoria que seus amigos anti-semitas jogariam na fogueira. 
No meio psicanalítico, Pichon defendia a linha política e ideológica da Ac
tion Française e procurava afrancesar a conceituação freudiana. Entre os 
maurasianos, fazia uma cruzada pelas idéias de um judeu vienense. 78 Pode
ríamos dizer que ele era doente, psicótico, perturbado, mas esse trovador 
tanto era adepto de Freud quanto da causa que defendia. Em Viena, .suspei
tavam dele; Freud o considerava como um homem a ser abatido, mas nunca o 
atacou diretamente. Manteve distância desse personagem temível, genro de 
Janet e partidário da renovação da nação francesa. Marie Bonaparte via nele 
uma assombração da antiga monarquia que a dinastia napoleônica mandara 
para o inferno. Quanto a Laforgue, ele nunca saberia escolher seu campo. 
Freudiano de coração e espfrito, amava a França como a uma amante que o 
perseguia. Alemão por formação, não conseguia decidir-se pelo éhauvinismo 
pichoniano. Aceitaria a tarefa tenivel de reinar sobre os filhos rebeldes de 
uma pátria estilhaçada. 

A orientação de Pichon tendeu a levar o freudismo para o meio médico, 
separando a teoria, julgada dogmática, da prática, considerada "assimilável" 
pelo espfrito francês. Para efetivar esse programa, ele se apoiou nos ideais 
políticos da Action Française e em sua teoria da língua e da gramática. To
dos os temas pichonianos estavam ligados: afrancesar a conceituação freu
diana era dar-lhe uma base sólida dentro de uma "raça" ou de uma mentali
dade. Adaptar a técnica psicanalítica ao discurso médico era submeter o 
freudismo a urna "língua" que lhe era estrangeira. A doutrina maurrasiana 
serviu de base para uma postura lingüística que incluía a língua no mito da 
nação, e esta foi utilizada, simultaneamente, para construir o edifício de uma 
psicanálise conforme à mentalidade francesa. Pichon não era chauvinista à 
maneira de Hesnard. Não fez compromissos com a ideologia dominante. Ao 
contrário, foi a encarnação extrema de uma ideologia, a partir da qual conce
beu um projeto teórico. Nele, o culto do espírito latino era parte integrante 
de um programa político calculado. Este último estava condenado ao fracas
so, mas impregnaria fortemente a história do movimento psicanalítico, tanto 
em seus trabalhos conceituais quanto na tradução das obras vienenses. Foi 
sempre a propósito das teorias pichonianas que eclodiram conflitos entre 
Viena e Paris. Mas Freud e Pichon se enfrentaram através de intermediários, 
essencialmente por meio de Laforgue e Marie Bonaparte. 

Depois dos trabalhos sobre as cardiopatias e o reumatismo articular 
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agudo, Édouard Pichon orientou-se para a neuropsiquiatria infantil, e em se
guida para a psicologia da criança, procurando construir um sistema pedagó
gico para uso dos representantes da arte médica. Em seu manual de estudos 
sobre Le Développement Psychique de l' Enfant et de l' Adolescent, 79 publi
cado em 1936, tomou nitidamente o partido de Anna Freud contra Melanie 
Klein, afinnando que a psicanálise de crianças deveria ser controlada por 
uma autoridade educacional. Com sua predileção de hábito pelos vocábulos 
barrocos, propôs-se criar uma nova disciplina, a psicopedêutica, cujos prin
cípios doutrinários foram deduzidos de uma mistura erudita entre as teses de 
Janet, Freud, Piaget, Binet e Wallon. Pichon reconhecia em cada autor o que 
lhe era devido e criticava uns com a ajuda dos outros. A questão lingüística 
foi mesclada à do desenvolvimento psíquico e duas grandes etapas formado� 
ras foram distinguidas: antes e depois da linguagem. Esta foi dividida em 
três funções: apetitiva, ordeno.dora e realizadora. O plano locutório foi se
parado do plano delocut6rio; no primeiro, o sujeito não formava conceitos 
nem julgamentos, mas procurava agir através de suas emoções. No segundo 
surgia a expressão das relações entre conceitos. Pichou sublinhou que "o Sr. 
Lacan tem razão em dizer que o conceito nasce com a linguagem",  e depois 
condenou o bilingüismo e distinguiu dois "tipos mentais" extraídos de Bi
net, mas cuja denominação era de sua lavra: o sensu-actuorial. onde predo
minavam os fatores arcaicos não especificamente humanos, e o lingui-espe
culativo, que incluía o pensamento-linguagem. A propósito da psicanálise, 
ele desbatizou os termos e introduziu seu próprio vocabulário: o estádio oral 
tomou-se aner6tico-bucal, e o período de latência passou a chamar-se fase 
de descamalização. Após essa bela epopéia, Pichon dedicou a terceira parte 
de sua obra à educação normalizadora, que chamou de ortopsicopedia. Esta 
deveria ser ao mesmo tempo diversificadora, espiritualizante e concatenado
ra, ou seja, integrada na "cadeia" da tradição. O autor condenou o trabalho 
das mulheres casadas, incentivou o escotismo e aconselhou os pais a falarem 
com os lactentes e a tosar o cabelo dos meninos, para que ríão se parecessem 
com meninas; afinnou que a psicanálise não questionava a verdadeira fé re
ligiosa: "Devemos também saber que muitas farru1ias pedirão para que não 
se toque na fé católica de seus filhos. Poderemos dar-lhes honest;; JJ.ente essa 
garantia, pois, ainda que empreendêssemos uma psicanálise em regra, no de
correr da qual as reações religiosas tivessem que ser analisadas como as ou
tras no tocante às ligações libidinais que pudessem ter contraído, podemos 
ter certeza de que a verdadeira fé, que se move num plano totalmente dife
rente, não seria afetada por isso. "80 Esse tema constituiu uma das pedras an
gulares do que cabe realmente denominar de "psicanálise pichoniana". 

O Manual obteve, em plena Frente Popular, um fantástico sucesso. Du
rante anos, serviria de Bíblia para os médicos e os educadores. Podemos in
dagar-nos, retrospectivamente, se seu caráter fortemente ortopédico, com al
guns lampejos de genialidade, mas, na maior parte do tempo, doutrinário, rí
gido e moralizador, não terá servido, como outros métodos de inspiração 
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idêntica, para fabricar ora juristas loucos, ora educadores psicóticos . . .  
Num artigo de 1928 intitulado Position du Probleme de l'Adaptation 

Réciproque entre la Société et les Psychismes Exceptionnels,81 Píchon ex
primiu no órgão .oficial da SPP sua linha política em matéria de psicanálise. 
Abandonou a definição organicista estrita de doença mental e retomou a te
mática da degenerescência pelo lado da inadaptação e da delinqüência. Sua 
postura permitiu explicar "a eficiência de todos os métodos purgativos, de
sobstrutivos e catárticos, dos quais a psicanálise, a confissão auricular cató
lica, o perdão sincera e temamente concedido, ao mesmo tempo que huIDilde 
e temamente aceito, e a simples efusão confiante não passam, afinal de con
tas, de formas diversas." Propôs que a psicanálise apoiasse a polícia, ou se
ja, "a criação e a conservação de um certo número de garantias de serenida
de que tomam a sociedade policiada". Defendeu a ordem e comparou a clí
nica médica em que a psicanálise deveria pautar-se com o que Maurr'as de
nominava de "empirismo organizador". Chamou de inincorporáveis os lou
cos e criminosos renomados, que a sociedade deveria rechaçar para fora de 
suas fileiras. Se a educação havia fracassado em seu projeto de adaptar os 
indivíduos à sociedade, cabia ao médico, munido da psicanálise, suprir a im
potência do educador. Pichon continuou seu artigo defendendo o enclausu
ramento e utilizou um vocabulário que evocava os grandes momentos do 
combate dos alienistas: "Existem, por fim", escreveu, "indivíduos agitados, 
que estão sujeitos a se lançar nas mais desonrosas loucuras, nas mais bizar
ras extravagâncias. Sem lhes impor, em absoluto, a marca infamante da lou
cura, nem tampouco a da delinqüência ou da criminalidade, a sociedade de
veria poder colocá-los maternalmente sob tutela. O Antigo Regime tinha pa
ra isso [ . . .  ] um sistema muito mais flexível do que o nosso, sistema esse do 
qual o Hospital Geral [entidade administrativa que tinha seu centro na Sal
pêtriere] e a Bastilha eram as molas principais." Em seguida, voltou-se poli
damente contra sua principal adversária, a temível Princesa, sempre disposta 
a salvar os desvalidos, e defendeu o Direito em oposição à Justiça: "Os juí
zes não têm que determinar a justiça, mas detenninar o direito. Para a prin
cesa Bonaparte, a responsabilidade não existe em absoluto. Mas evidenciou
se a ela, como a mim mesmo, pelo simples exame clínico imparcial de ca<;os 
concretos, a futilidade das pretensões classicamente adotadas de separar os 
criminosos e delinqüentes em responsáveis e irresponsáveis . Por isso, ela e 
eu estamos inteiramente de acordo, no terreno empírico dos fatos, em pensar 
que responsável ou irresponsável, do ponto de vista legal, perderam seu sen
tido, e que a palavra responsabilidade deveria ser riscada do código. É antes 
de cometido o crime que há oportunidade de se fazer tudo - psicoterapia, 
psicanális�. internação temporária ou mesmo internação perpétua - para im
pedir que se realize um acontecimento funesto. Todavia, uma vez cometida 
a infração da lei penal (delito ou crime) , cabe à sociedade empregar seu po
der repressivo e, caso o interesse geral o exija, seu poder supressivo." Num 
arrebatamento lírico, Pichon defendeu a pena de morte em nome da exempla-
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ridade, saudando, de passagem, a ação de Charlotte Corday:* "Sem dúvida, a 
brutalidade tenebrosa que nada mais tem de humano não será detida em seu 
ímpeto assassino pelo medo da guilhotina, mas ela própria deverá ser abatida 
pelo exemplo. É que muitos candidatos ao crime, em meio a seus arrebata
mentos funestos, conservam ainda em si um elemento normal, o medo do. 
morte, e podem ser contidos por ele no caminho para o homicídio. Muitas 
pessoas sabem estar-se arriscando à morte; muito menos numerosas são as 
que ousam ir ao encontro dela com segurança, como o fez Charlotte Corday. 
Por isso, a pena de morte, admito, só tem exemplaridade quando é aplicada 
regularmente a qualquer assassinato fora ·da legítima defesa. Conservá-la no 
código para sabotar sua aplicação é, evidentemente, uma tolice . "82 

Esta última frase é reveladora do conjunto da atitude pichoniana. Um 
gramático é sempre um jurista adormecido. Diversamente do lingüista, ele 
não faz simplesmente descrever fatos e não constrói apenas uma teoria, mas 
legisla, diferencia a norma da patologia, define o bem-falar e estigmatiza os 
desvios e os usos errôneos. Em matéria de psicanálise, como em outras 
áreas, Pichon foi um legislador. Sua vida inteira confundiu-se com a cruzada 
que ele empreendeu para definir as regras "jurídicas" de uma "psicanálise 
francesa" e edificar sua língua. Dentro da SPP, ele foi o fundador e orienta
dor de uma comissão para a unificação do vocabulário freudiano e impôs os 
princípios de uma tradução inspirada no modelo de sua gramática: foi o Lit
tré do movimento. Dentro dessa perspectiva, sua coerência foi. exemplar. 
Como antiabolicionista, não podia admitir que zombassem do código. Ne
nhum abolicionista convicto o contradiria: ou a pena de morte estava inscrita 
na Lei para ser aplicada, ou desaparecia da Lei; não havia meias medidas; 
entre essas duas soluções, nenhum compromisso era possível: a atitude pi
choniana talvez fosse menos repressiva do que parecia. 

Com efeito, nosso homem afastou-se da postura clássica dos alienistas 
e pediu a abolição da distinção entre responsabilidade e irresponsabilidade. 
Opondo-se a Édouard Toulouse, teria mandado Joseph Vacher para a gui
lhotina. Para esse monarquista integral, Pinel e Esquirol eram fomentadores 
de distúrbios: tinham feito do louco um irresponsável. Pichon, hostil aos 
princípios da Revolução, procurava ao contrário integrá-lo na sociedade co
mo cidadão pleno, ou então expulsá-lo como criminoso. Sonhava com um 
estado feudal que já não existia, no qual a loucura fosse equivalente à vadia
gem: daí sua postura repressiva, que era a contrapartida qe · seu antiorgani
cismo. Se a loucura não era uma doença, não se via porque o louco seria ir
responsável perante a Lei. Mas Pichon era também adepto da psiquiatria di
nâmica moderna, o que explica sua atitude contraditória: acabou afirmando, 

* Charlotte de Corday d' Annont ( 1768-1793), populannente conhecida como Charlotte Corday, foi 
guilhotinada por ter apunhalado e morto Jean-Paul Marat no banho, em defesa dos Girondinos que 
ele eliminara entre maio e outubro de 1793. (N. T .) 
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ao mesmo tempo, que a delinqüência era uma doença passível de ser preve
nida e um desvio incurável, ou seja, uma loucura. Só saiu clesse dilema dou
trinário à custa de seu maurrasianismo, forma política de seu jurisdicionismo. 
Isso lhe facultou abandonar o ponto de vista médico e julgar o crime como 
uma infração da lei. 

Esse texto é único nos anais da RFP e podemos imaginar as discussões 
que suscitou. No grupo reinava a atmosfera flexível de um certo liberalismo 
burguês. Pichon parecia um personagem do planeta Marte, com seu fanatis

.mo, suas extravagâncias de linguagem e sobretudo essa espécie de "para
nóia" própria dos legisladores, aborrecida, e mais incômoda ainda na medida 
em que se exprimia nos termos maurrasianos. 

Na Évolution Psychiatrique, Pichon exprimiu, tal como no interior da SPP, 
sua defesa e ilustração do ponto de vista médico. Não somente a psicanálise, 
mas também a medicina, devia ser "francesa". Ele se posicionou pronta
mente contra a Laienanalyse e contra Marie Bonaparte, que representava a 
adver<;idade nesse campo. Aceitou a regra, fixada pela IPA, da análise didá
tica obrigatória, mas rejeitou o princípio do internacionalismo. Num artigo 
de 1932, intitulado La Psychanalyse dons l'Art Médica[, escreveu: "Os psi
canalistas realmente preocupados com a ortodoxia freudiana [ .. :] afirmam 
que, para ser psicanalista, é inútil ser médico. A psicanálise, a seu ver, se 
basta a si mesma; por pouco chegar-se-ia até a dizer que os conhecimentos 
médicos e o tolo orgulho profissional gerado pela posse de um diploma de 
medicina constituem, antes, um obstáculo à formação de um bom psicanalis
ta. Em contrapartida, é absolutamente indispensável, para ser psicanalista, 
ter-se submetido pessoalmente à psicanálise a título didático. Por fun, as so
ciedades psicanalíticas dos diversos países têm o costume de se filiar a uma 
associação internacional que gravita em torno de Viena e Berlim; e o senti
mento de exaltação que os verdadeiros crentes extraem de sua condição de 
psicanalistas é de tal ordem que o Sr. Freud pôde, dirigindo-se a eles, escre
ver esta frase extraordinária: 'O psicanalista não deverá querer ser inglês, 
francês, norte-americano ou alemão antes de ser adepto da análise, e será 
preciso que coloque os interesses comuns desta última acima dos interesses 
nacionais.' Como reagir diante de tal construção? Aceitar tudo em bloco é 
impossível. Rejeitar tudo em bloco tampouco é uma bcia solução, pois as no
ções psicológicas capitais estão encerradas na concepção freudiana. "83 

Era exatamente essa a política de Pichon. Ele tentou podar o que julga
va inadmissível na doutrina freudiana, e assim se voltou contra o ateísmo de 
Freud, procurando separar a técnica da doutrina para preservar a Moral e a 
Religião de qualquer crítica. Foi o núcleo de racionalismo cartesiano do pen
samento maurrasiano que lhe permitiu corrigir o caráter "alemão" da teoria 
vienense. Ele atacou a "sociologia freudiana" e comparou a IPA a uma or
ganização coletivista à qual opôs o modelo monárquico: "No terreno políti
co, enfim, as tentativas coletivistas e padronizadas já deram mostras sufi-
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cientes de nocividade para que nada se volte contra essa evidência. Ademais, 
podemos perfeitamente bem interpretar os dados psicanalíticos tanto num 
sentido quanto no outro: de minha parte, concebo facilmente a monarquia 
protetora das diversidades como a transposição, para a ordem social, do 
que constitui na clínica psicológica uma alma perfeitamente senhora de 
si ... ,,84 

Por conseguinte, Pichon situou a psicanálise entre as outras formas de 
psicoterapia. Como qualquer método, ela abrigava contra-indicações, e o 
psicanalista devia não apenas permanecer ligado ao espúito médico, mas, 
também continuar a ser médico do corpo e proceder ao exame somático de 
seus pacientes. Num ímpeto populista, que era a contrapartida de seu monar
quismo, Pichon declarou sem pestanejar que a psicanálise só podia ter êxito 
com enfermos inteligentes, não sendo a inteligência um apanágio das classes 
dominantes: "E o grau de inteligência necessário é tão maior", escreyeu, 
"quanto mais se trate de pacientes menos cultos. A psicanálise dirige-se, 
pois, a uma elite. O médico não deve esquecer isso ao ser chamado a decidir 
quanto a seu emprego."65 

Pichon propôs um programa tão totalitário em matéria psicanalítica 
quanto no domínio educativo. Ditou a Lei e decretou, por exemplo, que a 
análise era inaplicável às pessoas com mais de quarenta e cinco anos (o que 
nos faz pensar em Marie Bonaparte), que o exame psiquiátrico clássico com 
anamnese* era indispensável, e, finalmente, que a personalidade do indivíduo 
primava sobre a teoria: "Nesse ponto, separo-me sumamente de certos psica
nalistas estrangeiros que ficam esperando que a técnica do método freudiano, 
e a própria ciência dos súnbolos; um dia se desenvolvam o bastante para que 
a personalidade do psicanalista já não tenha influência sobre o resultado do 
tratamento."86 Essa declaração foi ainda mais curiosa na medida em que pa
receu privilegiar a técnica ferencziana em detrimento da ortodoxia. Pichon 
parecia estar-se opondo àqueles que queriam padronizar a análise e livrar-se 
da questão da transferência. Na realidade, porém, propunha regras tão rígi
das quanto as que pretendia denunciar. Sem se aperceber, ele construiu um 
programa que se adaptava ao dos notáveis da IPA, só que com uma diferen
ça: apoiou abertamente a política chauvinista do "cada um por si" e pleiteou 
que a soberania de cada nação sobre seu próprio território fosse inscrita no 
programa das sociedades de analistas. Seu chauvinismo antivienense não foi 
idêntico ao dos anglo-americanos e seu antifreudismo não teve, como em Ja
net ou Hesnard, o jeito de uma defesa da ciência e da psicologia contra o 
"pansexualismo" e o "simbolismo". Pichon inspirou-se numa outra tradição: 
a tradição inigualitarista e hereditarista que encontramos em Barres, Dru
mont e Daudet, ou seja, a dos teóricos da "raça" e da "nação". Mas, assim 
como André Breton e Jacques Lacan conheceram Freud no campo do pen-

* Em francês, "interrogatoire", que também significa interrogatório. (N .T .) 
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sarnento alemão e no rastro da filosofia hegeliana, Pichon cruzou com a psi
canálise pela via "filosófica" de Maurras. Construiu seu projeto depois de 
consumado o Caso Dreyfus, no momento de báscula em que pesou sobre a 
intelectualidade francesa direitista a vergonha de um erro judiciário magis
tral, cujo veredicto ela aprovara em nome do anti-semitismo. Embora fosse a 
continuação deles, o maurrasianismo rompeu com os antigos ideais da dege
nerescência. Foi hostil aos fantasmas tenebrosos da raça demoníaca e sifilí
tica, combateu o pensamento de seus próprios ancestrais e renunciou ao 
ocultismo de antes do século para apregoar o luminoso renascimento de um 
racionalismo cartesiano subordinado ao esplendor do espírito latino. O mar 
Mediterrâneo voltou a converter-se no símbolo de um classicismo que se 
enunciou na rejeição das apreensões do romantismo. O itinerário de Pichon 
inscreveu-se nessa nova referência ao culto da latinidade, onde se encontra
vam indiscriminadamente os valores defendidos pelo dreyfusista Ali.atole 
France e pelo anti-semita Daudet, reconvertido ao maurrasianismo. 

Nosso futuro psicanalista tinha dez anos quando seu "mestre admirá
vel" começou sua carreira fulgurante e publicou sua famosíssima Enquête 
sur la Monarchie, para denunciar o espírito republicano e defender a monar
quia institucional, hereditária e antiparlarnentarista. Tinha quinze anos quan
do Maurras escreveu estas palavras em L'Avenir de l'lntelligence:·"Sem dú
vida o catolicismo resiste, e sozinho: por isso é que esta Igreja é hostilizada 
por toda parte, perseguida, atacada com muita intensidade. Entre nós, a Con
cordata a acorrenta ao Estado, que por sua vez está acorrentado ao Ouro, e 
nossos livres-pensadores ainda não compreenderam que o derradeiro obstá
culo ao imperialismo do Ouro, a última fortaleza dos pensamentos livres é 
justamente representada pela Igreja que eles cumulam de afrontas! Ela é 
realmente o último órgão autônomo do espírito puro. Uma inteligência since
ra não pode ver enfraquecer-se o catolicismo sem conceber que fica enfra
quecida com ele ... "87 O jovem Pichon tinha um ano a mais quando da anula
ção do julgamento de Rennes em 1906. Por fim, estava na idade adulta e ha
via conhecido Laforgue e Sokolnicka quando Maurras reeditou sua Enquête, 
em 1924, acompanhada por um Discours Préliminaire onde ele pedia a que
da de uma República julgada maléfica e o advento de um poder monárquico 
fundamentado nas virtudes guerreiras. 88 

A Liga a que Pichon aderiu já não era o antigo grupo dos belos anos 
do antidreyfusismo. Para essa nova direita, Barres se tomara uma múmia re
trógrada, um pilar da ordem estabelecida. A irresistível ascensão de Charles 
Maurras foi paralela à renovação do nacionalismo. Esse escritor provençal, 
nascido em 1868, era apaixonado pela literatura, amante do bem falar e mo
narquista impenitente. Há que remontar sua própria "conversão" ao ano de 
1896, quando uma viagem à Grécia deu-lhe o sentimento da decadência na.: 

cional. No início do século, ele se afigurava o herdeiro do jovem Barres, da
quele que liderara a algazarra contra a tradição. Mas o autor dos Déracinés 
se recusara a ingressar na Liga em nome da aceitação do veredicto da História 
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e da legitimidade republicana. Com seu novo ativismo, o movimento maurra
siano contestou esta última: "Mal terminada a guerra", escreveu Zeev Ster
nhell, "a Action Française, como fizera Barres vinte anos antes, começaria 
sua trajetória rumo ao centro: sua função de movimento francamente radical 
seria cumprida, dali em diante, pelos diversos movimentos fascistas em que 
proliferariam os veteranos do movimento maurrasiano."89 

A integração da monarquia com o nacionalismo foi feita por uma re
descoberta dos ideais da realeza. Como Maurras, com quem se identificava, 
Pichon não era de sangue real, mas chegara ao monarquismo pela lógica de 
uma reflexão positivista e racionalista. Era mais nacionalista do que monar
quista e mais monarquista do que adepto da realeza. Em sua verbalização 
extremada, a Action Française retomou as injúrias extravagantes dos mais 
velhos. Chamou a República de "a Meretriz" e escrevia como Drumont. O 
anti-semitismo reencontrou-se ali: Maurras denunciou os judeus, que esta
vam tentando pôr a França a perder; suprimiu a História da Revolução de 
1789, ao passo que Barres a reivindicara como um episódio glorioso. O bo
napartismo foi condenado, em forma e conteúdo, e sobretudo os novos mem
bros da liga eram anti-romântic05 e germanófobos, preparando, ao mesmo 
tempo, o terreno para o fascismo: alguns deslizariam para ele em 1940. O 
dogmatismo reinava, com o gosto pela certeza e a garantia de saber decidir 
entre o verdadeiro e o falso. A Liga se erigia como uma Igreja e defendia 
uma Causa. Pichon bebeu nessa fonte uma força doutrinária capaz de rivali
zar com a política vienense, oferecendo à psicanálise um contexto naciona
lista. Em I 926, o catolicismo pouco ortodoxo do pensamento maurrasiano 
foi condenado por Roma. Pichon aludiu ao acontecimento dizendo que o Papa 
se tornara protestante. O integralismo da Action Française, hostil ao libera
lismo, forneceu à direita a filosofia que lhe faltava para se opor ao pensa
mento alemão, ao judaísmo e ao marxismo. 

Em 1936, Roland Dalbíez, amigo de Pichon, publicou um livro que te
ria considerável repercussão em todos os meios: La Métlwde Psychanalyti
que et la Doctrine Freudienne.90 O título fala por si. Tratava-se, para o au
tor, de separar o método psicanalítico, julgado apto a enriquecer a psiquia
tria, do freudismo, considerado como uma filosofia incoerente. Dalbiez recu
sou a noção de recalcamento e opôs a ela uma inconsciência primitiva. Dis
tinguiu a associação (ou automatismo) da interpretação dos sonhos. Por fim, 
deu à psicogênese das neuroses uma explicação pavloviana e reflexológica. 
Aliás, recriminou Freud por ser um filósofo malogrado e o acusou de ter 
procedido a uma redução das idéias religiosas e morais ao querer traduzir a 
metafísica na rnetapsicologia. Essa obra permitiria a Pichon fundamentar sua 
posição em bases novas, utilizando a resistência ao freudismo para introduzir 
sua concepção de uma "psicanálise francesa". 

Num artigo publicado em 1938 e intitulado De Freud à Dalbiez,91 ele 
homenageou o amigo sem poupá-lo de suas críticas. No tocante ao simbolis
mo, aceitou o ponto de vista freudiano e se distinguiu do que chamava "a 
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heresia de Zurique". A propósito da religião, escreveu: " O  que me parece é 
que o Sr. Freud, assim como salva seu materialismo jogando incessantemente 
em sua genial obra psicológica considerações bioiógicas vazias, sem nenhu
ma sustentação e que não acrescentam nada, é também profundamente impe
lido a salvar sua irreligiosidade a priori, fechando todas as portas que cor
ram o risco de se abrir para uma finalidade moral . ' '  O combate pichoniano, 
portanto, foi claramente filosófico: opôs a boa causa do espiritualismo a um 
materialismo freudiano equivocado. 'Isso o levou a tomar posição em favor 
de um primado da consciência sobre o inconsciente, no sentido de um neo
cartesianismo capaz de reencontrar os ideais de uma medicina "à antiga", 
unindo a alma ao corpo: "Quanto ao próprio inconsciente", escreveu, "o Sr. 
Dalbiez está muito mais próximo que eu das idéias do Sr. Freud. Já que ele 
admite fatos psíquicos sem uma consciência que os suporte, é-lhe fácil seguir 
o Sr. Freud na ,wção que sempre me pareceu e continua a me parecer in
compreensível, de wn inconsciente psicológico que é sempre inconsciente, 
não apenas para a personalidade central do paciente mas para quem quer 
que seja . "92 

Foi nas três conferências datadas de 1937 e jocosamente intituladas 
À l' Aise dans la Civilisation [ À Vontade na Civilização ]93 que Pichon com
plementou seu programa filosófico e político com um projeto éultural e 
ideológico. Em 1929, Freud publicara Das Un.behagen in der Kultur, lite
ralmente traduzível por "o mal-estar ou o incômodo na cultura".  O texto foi 
publicado em francês na RFP em 1934, traduzido pelo psicanalista suíço
romântico Charles Odier com o seguinte título: Malaise dans la Civilisa
tion. 94 A passagem da palavra Kultur para civilisation levanta um problema 
cujo teor escapou à atenção do tradutor. Através da oposição entre esses dois 
vocábulos, podemos ler toda a história de uma batalha que ainda se prolonga 
em nossos dias, e da qual Pichon foi parte integrante em 1937. Na língua 
alemã, cultura (Kultur) tende a designar um fato individual, e civilizaç<io 
(Civilization), um fenômeno coletivo. Cabe acrescentar a isso a Bildung ou 
formação pessoal. Mais precisamente, a palavra Kultur define, na tradição 
germânica, uma vivência específica em que mergulham simultaneamente a 
poesia, o sentimento religioso, a emoção pessoal, a arquitetura, a música e a 
ciência. Em contraste, civilizaç<io é uma palavra importada, sem grande en
vergadura, que designa a exterioridade de uma situação cultural. A antítese 
cultura/civilização não tem o mesmo conteúdo histórico e ideológico em 
francês e em alemão. 

Para os filósofos do Iluminismo, a civilização era a condição a que os 
povos haviam chegado depois de saírem do estado natural. A cultura desig
nava, pois, os valores e as práticas que eles tinham conservado desse primei
ro estado. Os antropólogos do século XX retomaram o termo cultura nesse 
sentido e o associaram à noção de diferença. Enquanto a civilização univer
saliza e legisla, introduzindo a idéia de uma progressão dos costumes, a 
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cultura diferencia e engloba as marginalidades. Tem um conteúdo antietno
centrista. 

Empregar o termo Kultur, como o fez Freud em 1934, é colocar no co
ração da psicanálise a questão da universalidade, não da civilização em con
traste com a barbárie, mas de uma estrutura interna, edipiana ou cultural que 
comandaria, para além das diferenças étnicas, o funcionamento das socieda
des. A palavra Kultur, no vocabulário freudiano, liga-se à tradição alemã. 
Define ao mesmo tempo a interioridade de uma situação individual e a exterio
ridade de um mecanismo civilizador. Ao mesmo tempo, abole a divisão entre 
o individual e o coletivo. Designa a totalidade das obras e organizações cuja 
instituição nos distancia do estado animal. A Kultur protege o homem contra 
a natureza e regula as relações entre os homens. Em suma, autoriza o meca
nismo da sublimação das pulsões e impede o id de difundir seus "instintos 
assassinos". Em Pichon, a palavra civilização tem um sentido inteiramente 
diverso. Remete à função legisladora do Bem contra o Mal. O século das 
Luzes colocou a civilização no centro de sua problemática, mas enfatizou as 
"diferenças culturais" (o mito do bom selvagem). Sua filosofia é, ao mesmo 
tempo, universalista - acredita no progresso da humanidade - e antiuniver
salista: prega o retorno às fontes e valoriza modelos culturais, sem dúvida 
imaginários, mas "diferentes". O discurso maurrasiano em que Pichon se 
inspirou afirmava um ódio absoluto à Revolução Francesa, filha do Ilumi
nismo, mas retomava à sua maneira a idéia civilizadora e a função totalizante 
do progresso, que era oposta ao caráter brumoso do pensamento teutônico. 
Màurras defendeu a Civilização, isto é, a Racionalidade, contra a Kultur, 
entendida corno uma interioridade espiritual. 95 

Assim, Pichon pôde "inverter" o texto de Freud e divertir-se às custas 
dele, apoiando-se na ambigüidade de uma tradução. A l' Aise opõe-se a Ma
laise num registro ortopédico e na própria medida em que a palavra civiliza
ção denota a superioridade do "Gênio Latino" sobre a "Kultur boche". As 
três conferências reunidas sob esse título enunciaram um programa inacredi
tável. A primeira continha uma defesa· do complexo de Édipo, repensado no 
contexto de uma oposição entre a diferença "boa" dos sexos e a genitalidade 
"má". Encerrou-se com um apelo civilizatório à atenuação da brutalidade 
genital e à exaltação do "homem-macho" e da "mulher-fêmea". A segunda 
foi uma espécie de discurso antropológico muito erudito sobre o valor do ca
samento e do patriarcado. Não sem uma certa graça, Pichon saiu em guerra 
contra o feminismo, que batizou de hominismo: "Esse termo, imaginado por 
Damourette", escreveu, "refere-se a homo, nome da e!>pécie humana inteira, 
e portanto um nome em que o homem e a mulher se confundem." É fácil 
imaginannos as pauladas que nosso legislador deve ter recebido quando as 
mulheres de 1937, em especial Marie Bonaparte, descobriram em sua pena 
esta curiosa diatribe: "Vejamos, com efeito, onde se situam socialmente as 
feministas: em geral, entre as mulheres que se espalham por todos os movi-
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mentos de revolta social - são bolchevistas, vegetarianas e nudistas; filiam
se a seitas religiosas bizarras, como o 'mazdaznã', a 'Christian Science' etc. 
E estaríamos errados em ver nesse não-conformismo a manifestação de uma 
originalidade pessoal, que eu seria o primeiro, em meu horror à padroniza
ção, a encorajar; pois o que convém a essas mulheres não é a liberdade de 
pensar pessoalmente, mas as seitas organizadas para a revolta. Por fim e 
acima de tudo, elas são estigmas patol6gicos: nós, psicanalistas ,  sabemos 
que são enfennas da genitalidade: intra-sexuais confessas ou latentes, frígi
das etc. "96 A terceira conferência, à qual retomaremos, intitulou-se Com
ment la Pensée Premi Corps e trouxe uma discussão sobre a conceituação 
saussuriana. Esse texto em três partes trouxe à luz, de qualquer modo, um 
dos traços essenciais do pensamento pichoniano, segundo o qual o combate 
psicanalítico, lingüístico e político decorria de um mesmo projeto teórico. 

Esse homem, que por suas feições parecia-se muito com Léon Bium, 
seu inimigo "hereditário", não se contentou em ser o Littré do movimento 
psicanalítico. Sonhava com um Maurras à testa do grupo francês. Queria 
transformar a SPP numa liga militante, armada de uma doutrina coerente, e 
buscou desesperadamente em Laforgue a figura de um mestre capaz de reali
zar seus desígnios. Mas o alsaciano o decepcionou, como decepcionara 
Freud, e Pichon assistiu progressivamente à derrocada de -seus projetos de 
cruzada. A Action Française preparou a cama para o fascismo, e nosso gra
mático, que era violentamente hostil a Hitler e Stalin, continuou a fingir 
acreditar que seu querido país estava protegido das doutrinas estrangei
ras. Não entendeu nada da capitulação de Munique e, um ano antes da mor
te, em 1939, quando já estava completamente enfermo, continuava a confun
dir a teoria freudiana com uma tirania e a pôr no mesmo saco o na
zismo, o bolchevismo e a Frente Popular. Com grande amargura, recriminou 
seu amigo Laforgue por não ter sabido escolher seu campo e por não ser o 
"mestre admirável" que ele mesmo desejara ser e ver reinar à testa da im
possível "psicanálise francesa". Pichon deu mostras de uma lucidez que só 
foi igualada por sua cegueira. Com efeito, lamentou que Laforgue não tives
se realizado o programa que ele próprio não conseguira impor com êxito, e 
apontou o lugar, deixado vago, de um autêntico mestre pensante na história 
do movimento psicanalítico francês: "É ele que, para muitos psiquiatras ain
da, encara verdadeiramente a psicanálise na França; e poderia ter sido o che
fe inconteste da escola psicanalítica francesa, se os franceses houvessem tido 
um pouquinho mais de espírito gregário, mas também se ele próprio tivesse 
sabido construir para si uma personalidade menos desconcertante. Meu ami
go Laforgue, de fato, é um espírito estranho: clínico excelente, terapeuta às 
vezes assombroso, é decepcionante como doutrinário. Acreditamos que terá 
todas as audácias, e eis que nele descobrimos acanhamentos surpreenden
tes." Com um estilo vindo de além-túmulo, Pichon acrescentou: "Ah, René 
Laforgue, meu amigo, [ ... ] pare de tremer diante das autoridades contraditó
rias deste mestre aqui e daquele doutor acolá. Você pode escolher livremente 
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o caminho que sobe, sem ter que dar satisfação disso a ninguém. Nosso pai 
não é deste mundo!"97 

Por sua pertença à epopéia maurrasiana, Édouard Pichon faz parte dos 
vencidos da Hist6ria. Nessa categoria, tem direito ao respeito da Hist6ria. 
Podemos formular a hipótese de que esse personagem fora do comum não te
ria afundado no colaboracionismo. De qualquer modo, sua morte, em plena 
derrocada, foi o sintoma da agonia de seus ideais. Ele pusera as cartas na 
mesa e perdera todas as suas batalhas, exceto uma, monumental: a da Lín
gua. Foi bom para ele e bom para o destino da psicanálise. 

No ano de Munique, ele vira, antes de todo mundo, subir para a linha 
de frente o mestre com quem sonhava: um personagem ainda desconhecido, 
enigmático, "Juciferiano", como diziam, e estranhamente belo; vinha de um 
mundo diferente do de Pichon e era impulsionado por uma filosofia hostil 
a todas as formas de neocartesianismo e bergsonismo, claramente "esquer
dista" em seus interesses culturais, e hegeliano através de Kojeve. Pichon 
escreveu sobre ele: "Vá, Lacan: continue a traçar bravamente seu pr6prio 
caminho na terra inculta, mas por favor deixe em seu rastro muitas pedrinhas 
bem brancas, para que possamos segui-lo e unir-nos a você; há gente demais 
que, tendo perdido qualquer ligação com você, imagina que você se extra
viou. ' '98 

A colaboração de Jacques Damourette com Édouard Pichon não deixou 
de ter lá sua graça. Vista a posteriori, pode evocar esta espécie de metáfora 
surrealista cuja origem remonta ao conde de Lautréamont: "Bela como o en
contro de um guarda-chuva com uma máquina de costura numa mesa de dis
secação." Num casamento de amor ou de namorico,* um clínico da alma as
sociou-se a um arquiteto da língua para gerar uma gramática; a loucura dessa 
cópula de trinta anos e sete volumes entre um tio e um sobrinho merece ser 
interrogada: "A originalidade do livro", sublinham J.-C. Chevalier e M. Ar
rivé, "aparece à primeira olhadela: s,ete enormes volumes, uma terminologia 
técnica quase inteiramente neológica - a ponto de ter exigido a composição 
de um pequeno Glossário de Tennos Especiais -, dezenas de milhares de 
exemplos retirados de todas as épocas e todos os níveis da língua, um tal 
número de depoimentos orais que foi preciso registrá-los à maneira dos veí
culos, e um estilo inimitável, a um tempo irônico e apaixonado ... "99 

Para começar, o título, Des Mots à /,a Pensée [Das Palavras cw Pen
samento], remete a todo um programa.1 ºº Este rompeu com uma postura tra
dicional, que partia do pensamento para chegar à língua, e se aproximou do 
trabalho dos lingüistas, para os quais não existe anterioridade do pensamento 
categorial em relação à linguagem. Damourette e Pichon contrapuseram-se a 
Ferdinand Brunot, que intitulara sua gramática de La. Pensée et la Langue e 

* A autora faz aqui um trocadilho com o sobrenome Damourette: "Dans unmariage d' amourou d' a
rruJurette . . .  " (N.T.) 
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fizera uma campanha contra o s  gramáticos lógicos d o  século XVIII e seus 
continuadores. Haviam iniciado seus trabalhos há dois anos quando Ferdi
nand de Saussure faleceu, em 1913, e sua gramática tinha nove anos quando 
se publicou em Genebra o Curso de Lingüística Geral, em 1920. 

Nossos dois mestres da língua situaram sua orientação metodológica no 
contexto habitual dos gramáticos normativistas. Codificaram, julgaram e de
fenderam um certo elitismo, ao m�smo tempo que pregaram o amor à pátria, 
aos linguajares do povo, que denominaram de usances, e aos modos de ex
pressão das diferentes classes sociais, que batizaram de parlures. O idioma 
era "uma maneira de pensar", e a linguagem, "se não é a totalidade do pen
samento, é pelo menos pensamento". Os autores ficaram na junção de duas 
correntes: a tradicional, da gramática de que eram herdeiros, e a nova, da 
lingüística estrutural. Pretenderam ser semânticos e antiformalistas. Rejeita
ram a distinção saussuriana entre forma e substância, assim como a arbitra
riedade do signo. Em sua terminologia, os répartitoires ou sistemas gramati
cais expunham imediatamente um conteúdo de pensamento. Partindo da pri
mazia da língua, Damourette e Pichou empreenderam a pesada tarefa de des
crever de maneira absolutamente exaustiva o estado da língua francesa entre 
19 1 1  e 1940. R.L. Wagner aprovou a criação de uma nomenclatura original 
nos seguintes termos: "Os médicos fazem a mesma coisa e se entendem com 
muita facilidade por sobre as fronteiras. Quanto à necessidade de criar novas 
designações, eles não podiam evitá-lo [ . . .  ]. Na medida em que um estado da 
língua representa algo de único, um sistema absolutamente original e irredu
tível a qualquer outro, as relações existentes entre as partes que o compõem 
e essas mesmas partes devem ser designadas por termos apropriados. No 
fundo, L' Essai de Grammaire já não precisa de publicidade; creio que quase 
todos os lingüistas concordam em reconhecer a justeza do propósito da obra 
e sua verdade; ela tem sido há muito tempo um instrumento de trabalho úni
co, insubstituível. Quanto à forma, já não deveria ser motivo de escânda
lo."10 1  

A posição de gramático de Pichon estava em contradição radical com a 
que ele adotou na psicar1álise. A idéia da primazia da língua sobre o pensa
mento levou-o a sustentar, na gramática, o princípio de uma primazia do in
consciente sobre a consciência, justamente onde, em sua leitura dos textos 
freudianos, ele sempre pretendeu ignorar o sentido de um "inconsciente psi
cológico". Podemos formular a hipótese de que foi através da gramática que 
Pichon acedeu à natureza do inconsciente freudiano. Ele se mantinha psicó
logo e médico ao procurar compreender a teoria freudiana, e abandonava es
se ponto de vista a partir do momento em que pensava o inconsciente nos 
termos de sua gramática. Essa inversão foi determinada pelo fato de afirmar 
ele que a linguagem era uma das condições de acesso ao inconsciente. Pi
chon foi o primeiro da história do movimento psicanalítico a efetuar, a partir 
da língua, uma união que seria retomada por Lacan na leitura dos textos 
freudianos. Daí esta contradição pichoniana fundamental : ele nã.o transpôs 
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para a psicanálise o que pusera em evidência através da gramática, como 
se seu projeto maurrasiano ou neocartesiano o impedisse da fazer uma des
coberta cuja vinda ele antecipara. Acrescentemos a isso seu apego à figura de 
Janet: Pichou respeitava e admirava a obra do sogro e experimentava diante 
de Freud uma paixão amorosa ambivalente. A despeito do que ele mesmo di
zia, não foi janetiano: ignorou as condutas e sempre adotou as estruturas; ti
nha o culto dos grandes homens e, habituado à política, sabia fazer a dife
rença entre um mestre pensante e um dirigentezinho. Mas a Europa Central o 
entravou, o judaísmo lhe foi insuportável e o "pensamento alemão" lhe pa
receu perigoso. A verdadeira trajetória de Pichou, aquela em que ele se ateve 
mais de perto à coisa inconsciente, foi a epopéia da gramática. Nesta ele se 
sentia protegido de uma exterioridade ameaçadora, à l' aise [à vontade] numa 
língua materna perfeitamente conquistada, e capaz, portanto, de grandes ino
vações. 

Qual era o estatuto do inconsciente segundo Damourette e Pichon? -Os 
autores partiram do princípio de que, para descrever a língua francesa, era 
preciso ser francês. Um idioma se constituía pelo espírito nacional , e a tarefa 
do gramático consistia em levar para o campo da consciência o sistema ta
xionômico que mergulhava em grande parte no inconsciente. Este era com
posto, de um lado, por fatores hereditários. Assim, raça e língua eram dois 
fatos separáveis, mas havia uma relação entre o falar de um grupo humano e 
as características nacionais e raciais de que era herdeiro: "Não somos, por
tanto, levados a admitir que o papel da hereditariedade seja estritamente nulo 
no que concerne à formação do falar do indivíduo. No entanto, uma criança 
separada dos seus desde o berço e transplantada para uma terra estranha an
tes de ter podido receber qualquer impressão lingüística falará a língua do 
país onde for criada. Mas cremos que não a falará sem fazer com que ela so
fra deformações imperceptíveis, causadas por sua hereditariedade alógena . 
Esse indivíduo isolado certamente só poderá ter um falar que se afaste muito 
pouco do tipo comum do país, pois não encontrará em parte alguma, fora 
dele mesmo, apoio a suas inovações."1º2 A noção de raça não encobria, no 
Essai, um conteúdo "racista". Estava ligada ao parentesco, à herança e à fi
liação. Isso não impediu nossos dois gramáticos de ansiarem pela religação 
da Alsácia à mãe-pátria: "Aliás, tudo permite esperar que todos os alsacia
nos, dado o seu indubitável apego à pátria francesa, compreendam a enorme 
importância que tem para esta ver sua língua reinar soberana · sobre todo o 
território, e se esforcem cada vez mais ativamente por realizar esse ideal."1 º3 

Dentro dessa perspectiva, eles condenaram o bilingüismo como contrá
rio à essência do sujeito humano, que deveria estruturar-se num contexto 
hierárquico em que a língua materna ocupasse o primeiro lugar. Defenderam 
um universalismo neoclássico, no qual reencontramos parte do pensamento 
maurrasiano: "Apenas três línguas, desde que existem homens e eles falam, 
mereceram ser chamadas de universais: a grega, a romana e a �"rancesa. Po
demos dizer qúe a grega, toda vibrante com o canto das deusas e das cigar-
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ras, foi a da beleza, enquanto a língua romana, formada pelo esforço ambi
cioso dos juristas e dos soldados, foi a da autoridade. Quanto à língua fran
cesa, ela foi a língua da graça e da razão, reconciliadas em sua harmonia e 
em sua clareza. É seu milagre contínuo. Devemo-Ia originariamente, sem dú
vida, ao feliz acordo entre o celta e o latim. Assim falou o marquês de Flers 
em seu discurso de 25 de outubro de 192 1 ,  na sessão pública anual das cinco 
Academias, e estava exprimindo eloqüentemente a verdade."1 º4 

Além da Gramática, três artigos permitem compreender o inconsciente 
segundo Damourette e Pichon. Embora tenham saído em revistas diferentes e 
não tenham sido incorporados a L' Essai, reconstituem perfeitamente o per
curso dos dois homens durante trinta anos. O primeiro intitulou-se La 
Grammaire en tant que Mode d' Exploration de l' Inconscient. Surgiu em 
1925, no primeiro número da Evolution Psychiatrique. O segundo foi publi
cado em 1928 pela revista de Janet, sob o título Sur la Signification Psy
chologique de la Négation en Français . Por fim, o terceiro foi editado dez 
anos depois, em 1938, na RFP. Intitulou-se La Personne et la Personnalité 
vues à la Lumiere de la Pen.sée ldiomatique Française . 105 Diversamente dos 
outros dois, saiu exclusivamente da pluma de Pichon. Trata-se de uma co
municação lida no XV Congresso Internacional de PsicanáJise, que se reali
zou em Paris e marcou a capitulação de Jones diante da ofensiva da AP A a 
propósito da filiação dos estrangeiros.1 06 Esse foi o único congresso da IPA 
a que Pichon compareceu, e não era para menos, já que ele teve lugar em sua 
cidade. Não nos esqueçamos de que Pichon era, ao mesmo tempo, chauvi
nista e doente. Sua comunicação foi resumida no jornal da IP A, o que signi
fica que ele a entregou para que fosse reproduzida. 1 01 

Esses três artigos constituíram um conjunto de importância capital para 
a história do movimento psicanalítico francês, e sobretudo para a edificação 
do pensamento lacaniano. Para enunciar suas teses de gramático sobre o in
consciente, Pichon "investiu" os três aspectos-chave da difusão das idéias 
psicanalíticas na França entre 1925 e 1938. No primeiro texto, os autores de
finiram seu projeto por uma declaração preliminar: "Não é preciso ser um 
grande literato", escreveram, "para saber que, quando falamos corrente
mente, não fazemos o funcionamento consciente da inteligência intervir na 
escolha e na ordenação dos· materiais lingüísticos com que constituúnos nos
sas frases. Que, se a cultura e, num grau ainda mais ele:vado, a arte

.
literária 

dão um caráter consciente a certas partes do mecanismo, só o fazem em ter
mos secundários, e a natureza essencialmente espontânea da linguagem não é· 
fundamentalmente alterada. "1 os A seguir, sublinharam que o lapso, bem como 
as construções consideradas incorretas ou as frases espontâneas, figuravam 
entre as vias de acesso ao inconsciente. Numa época em que ninguém mais 
ousava falar na famosa "origem", eles retomaram a idéia de que a linguagem 
era a evolução natural do grito animal e refutaram a crença numa convenção 
originária. A língua foi definida segundo um valor exterior duplo, represen
tativo e afetivo. A posição dos dois, nesse aspecto, foi nitidamente anti-saus-
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suriana. Eles analisaram em seguida, com a ajuda de numerosos exemplos, a 
noção de tempo, a partir dos divisores verbais (ou elementos componentes 
dos tempos do verbo) e da personação (ou modo personalizado de distribui
ção dos divisores, conforme o plano delocut6rio ou locutório). Lembremos 
que o plano delocutório designava o estado da linguagem em que a expres
são estava centrada na pessoa de quem se falava, enquanto o plano locutório 
girava em torno do estado de ânimo da pessoa falante. 

Os autores extraíram de seu estudo a conclusão original de que existia 
uma diferença radical entre a representação do tempo no inconsciente e no 
consciente: "A independência gramatical dos três repartitórios do tempo (ou 
sistema de classificação) prova que o inconsciente, ou pelo menos a parte do 
inconsciente que a gramática nos revela e que constitui propriamente o espí
rito da língua francesa, não efetua a síntese das idéias - claras, mas simples, 
de presente, passado e futuro. Essas idéias, · o consciente as possui há tempo 
demais para que as vejamos pertencer ao fundo filosófico mais antigo. Elas 
se transmitem de povo para povo, mas são demasiadamente desprovidas de 
coloração afetiva para que possam viver no inconsciente."1 º9 Em .outras pa
lavras, nossos autores propuseram, em 1925, a hipótese inteiramente freu
diana de que o inconsciente desconhece a dimensão comum da temporalida
de. A gramática permitiu-lhes tirar a prova disso a partir de uma estmtura da . 
linguagem. A utilização das pessoas, em seu sistema de"classificação, autori
zou uma separação igualmente freudiana e não "sociologista" entre o indivi
dual e o coletivo. Com efeito, a exploração psicanalítica leva a conhecer o. 
que há de individual no inconsciente, mas a exploração gramatical esclarece 
o inconsciente "nacional coletivo que se chama espírito do povo". Além 
dessa declaração de aparência chauvinista, Damourette e Pichon colocaram 
um problema fundamental. Se, na realidade, não existem duas pessoas cujo 
falar seja idêntico, isso quer dizer que o estudo dos diferentes falares cons
titui uma gramática e que, inversamente, esta esclarece os mecanismos indi
viduais da pessoa. Pela introdução do funcionamento das pessoas na língua, 
nossos autores abandonaram, como Freud, o corte sociologista entre o indi
vidual e o coletivo, para representar uma estrutura inconsciente da persona
lidade humana. O estilo de um escritor ou de um indivíduo não era outra coisa 
senão a história de sua alma, e a gramática fornecia a descrição da história 
desse estilo. Eles acrescentaram no mesmo artigo que a separação entre o 
consciente e o inconsciente atuava não apenas na representação do tempo, 
mas também na da negação. 

O segundo texto, de 1928, deu continuidade ao primeiro. Retomou uma 
das passagens mais célebres do Essai, dedicada ao problema da negação em 
francês. Os autores partiram da constatação de que, em nosso idioma, a ne
gação é representada por dois membros distintos, nenhum dos quais, a bem 
dizer, é propriamente negativo. Trata-se do ne, de um lado, e dos advérbios 
pas, rien e jamais, de outro. Ao contrário das outras línguas, o francês sepa
ra os dois termos na frase. Em algumas construções consideradas vulgares, o 
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ne pode desaparecer: j' en sais rien ["não sei" ou "não sei nada disso"]. Tal 
fato ensina que a noção expressa por pas, rien e jamais está mais próxima da 
negação bruta do que o ne isolado. Damourette e Pichon distinguiram dois 
outros empregos do ne. O primeiro, no qual se acrescenta que, exprime a 
exceção: eUe n' a que nwi, elle ne possede que cela etc.* O segundo, onde 
se encontra uma oração subordinada, fornece a chave do problema: il a plus 
de génie qu' il n' en a l' air [ ele tem mais talento do que parece]. Nesse caso, 
o ne exprime uma discordância entre'a·subordinada e o fato central da frase: 
ll a du génie [ele tem talento] está em discordância com il n' a pas l' air d' en 
avoir [não parece tê-lo]. Damourette e Pichon deram o nome de discorda.n
cial a esse ne da subordinada. A seguir, constataram que esse discordancial 
era encontrado em condições um pouco diferentes quando o verbo central da 
frase era afetado pela negação. Assim, em ne pas crain.dre, ne pas douter, ne 
pas empêclzer [não temer, não duvidar, não impedir], ora o discordancial 
aparecia, ora estava ausente. Com o subjuntivo, estava presente em cela 
n' empêclze pas qu' il ne soit mon a.mi [isso não impede que ele seja meu ami
go] ou je ne doute pas qu' il n' ait fait cette action [não duvido que ele tenha 
praticado essa ação] . Estava ausente em: je ne crains pas qu'il vienne [não 
terno que ele venha] e em je ne doute pas qu' il soit ici [não duvido de que 
ele esteja aqui]. De fato, a presença do discordancial implica a própija dúvi
da: "Há uma discordância entre essa dúvida real, aliás marcada pelo subjun
tivo, e a afirmação principal, que vem pretender que não duvidemos. Então o 
discordancial aparece, e com mais facilidade ainda na medida em que o fato 
seja futuro, posto que um fato futuro é duvidoso por essência."1 1 º 

Depois de examinarem numerosos exemplos, os autores observaram 
que o discordancial era urna função mental realmente vi_va na língua france
sa, e que o famoso ne era a expressão direta disso. Assim como o ne podia 
ser empregado independentemente do segundo membro da negação, também 
este último era encontrado sem o primeiro membro-. As duas partes compo
nentes da negação tinham empregos completamente diferenciados quando 
separadas; ao lado do ne discordanciàl, o segundo membro, constituído por 
rien, jamais, aucun, personne, plus, guere etc., aplicava-se a fatos que o lo
cutor já não encarava como fazendo parte da realidade. Esses fatos, de certa 
maneira, estavam foracluídos, e Pichon (com seu tio), adotando um vocabu
lário de jurista, chamou de foraclusiva a segunda parte da negação na língua 
francesa. Distinguiu quatro empregos, dos quais o quarto era o mais interes
sante. O exemplo dado não deixa de ter humor. Foi a citação de um jorna
lista, J. Marsillac, extraída do Joumal de 18 de agosto de 1923 a propósito 
da morte de Esterhazy: " 'O Caso Dreyfus', disse ele [Esterhazy], 'é para mim 
um livro fechado para sempre.' Deveria arrepender-se de tê-lo aberto."** 

* "Ela só tem a mim", "Ela só possui isso". (N.T.) 
•• Em francês,lldutse repentiT de l'avoir jamais ouvert. (N. T.) 



320 h istória dos doze 

Damourette e Pichon sublinharam que o emprego do verbo arrepender-se 
implicava que um fato que realmente existira era afetivamente excluído do 
passado. Por conseguinte, os autores (e era Pichon quem falava) apr�xima
ram a escotomização do foraclusivo: "A linguagem é, para quem sabe deci
frar suas imagens, um maravilhoso espelho das profundezas do inconsciente. 
O arrepender-se é o desejo de que uma coisa passada, e portanto irreparável, 
nunca tivesse existido; a língua francesa, através do foraclusivo, exprime es
se desejo de escotomização, assim traduzindo o fenômeno normal do qual a 
escotomização, descrita na patologia mental pelo Sr. Laforgue e por um de 
nós, constitui o exagero patológico."1 1 1  

Nesse ano, Édouard Pichon ignorava que, ao redigir esse artigo, era 
o iniciador de um momento teórico essencial da história do movimento psi
canalítico francês. Veremos mais adiante que um diálogo de surdos vinha 
sendo travado, desde 1925, entre Freud e Laforgue, a propósito do estatuto 
da escotomização. Segundo um processo freqüente na história das ciências, 
um conceito veio à luz sem ter ainda recebido uma definição apropriada. Se 
a escotomização definia um processo de supressão próprio da esquizofrenia 
(ou esquizonóia), no âmbito de uma psiquiatria fundamentada (como o subli
nhou Pichon) na valorização patológica de uma anomalia ou de um exagero, 
o mecanismo de foraclusão, ou apagamento, ou rejeição, descoberto por esse 
mesmo Pichon como traduzindo um fenômeno da língua, tinha todas as pro
babilidades. de se impor no lugar da escotomização e ao lado da paranóia, 
enquanto negativo desse conceito inadequado. Em outras palavras, Pichon 
compreendeu, em 1928, que a foraclusão era a tradução, na língua e no in
consciente, do mecanismo da escotomização . Ao que parece, por conse
guinte, este último termo manteve o processo da psicose no contexto de uma 
patologia médica e na categoria de uma consciência "positiva" incompatível 
com a descoberta freudiana. Em contraste, a foraclusão abolia essa incompa
tibilidade, já que situava esse mesmo mecanismo na língua em geral, e não 
do lado da anomalia. Laforgue vira com o escotoma o que Freud se recusava 
a escutar, donde o diálogo de surdos. Quanto a Pichon, ele teorizou, por in
termédio da Gramática , um inconsciente freudiano separado da consciência, 
que se recusou a levar em conta em sua abordagem da psicanálise. Um 
quarto de século depois, Lacan recolocaria em exame os termos do debate. 
Seria uma história totalmente diferente. Persiste o fato de que, em 1928, 
Édouard Pichon, juntamente com seu tio, foi o inventor do conceito de fora
clusão. Voltaremos a este ponto. 

Que essa invenção se tenha produzido ao sabor de um arrependimento 
concernente à tragédia de um judeu deportado para a ilha do Diabo foi, sem 
dúvida, a marca mais paradoxal dessa epopéia teórica. O arrependimento é o 
desejo de que algo passado, e portanto irreparável, nunca tivesse existido: 
nosso gramático sem dúvida sabia o que estava dizendo, ele que nunca es-
creveu o nome de Alfred Dreyfus. 1 1 2 
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Quanto à discordâ.ncia, sua aventura não foi menos exemplar que a do 
foraclusivo. Serviria de base para a elaboração lacaniana do imaginário, 
também ela no lugar negativo da captação pichoniana simples. A discordân
cia introduziu na desordem fundamental do ser que a ilusão captativa só fa
zia mascarar e que a oblatividade não permitia resolver. 

Foi realmente na gramática que Pichon fabricou, qual um ferreiro das 
margens subterrâneas, os instrumentos de ferro e sangue que, no futuro, 
desmembrariam o programa racional �ujo valor civilizatório ele proclamara à 
luz do dia: assim, o próprio Sr. Hyde foi o iniciador da destruição do projeto 
do Dr. Jekyll. 

O artigo sobre a negação demonstrou a mesma coisa que o texto sobre 
a gramática como exploração do inconsciente. Se o tempo não se exprimia 
da mesma maneira no inconsciente e no consciente, a negação, por sua v_ez, 
estava terminantemente ausente do "pensamento-linguagem" da língua fran
cesa dos anos de 1911- 1940. A noção de negatividade eclodiu em dois donú
nios separados: a discordância, de um lado, e a foraclusão, do outro. Ao se 
reunirem, em certos casos, elas davam origem à expressão negativa. Não nos 
indagaremos se Damourette e Pichon tinham lido, nessa época, o artigo de 
Freud publicado em 1925 e intitulado Die Verneinung. Esse texto, traduzido 
em francês por Hoesli e jamais retraduzido desde então, saiu na RFP em 
1934 sob o título errôneo de La Négation. Foi Jean Hyppolite quem introdu
ziu o termo denegação, durante um seminário de Lacan em 1954.1 1 3  Freud 
chamou denegação a um mecanismo verbal pelo qual o recalcado é reconhe
cido de maneira negativa: não é minha mãe, não é essa pessoa, o que quer 
dizer que são exatamente elas. Ele é reconhecido sem ser aceito, e numl:l ten
tativa de suprimir o recalcamento. Freud concluiu seu artigo dizendo que es
sa concepção era confirmada pelo fato de não existir nenhum não prove
niente do inconsciente. Formularemos a hipótese de que nossos gramáticos 
não efetuaram uma junção entre suas descobertas e as de Freud. Pichon não 
reconheceu que sua foraclusão poderia inscrever-se numa cadeia conceitual, 
passando peló recalcamento, pela recusa e pela denegação. Esse impasse 
quanto aos trabalhos freudianos foi inclusive a condição de sua própria ela
boração teórica, pois ele só pôde descobrir o inconsciente através da língua 
ao preço de desconhecer a incidência dos conceitos de Freud no âmbito da 
linguagem. Quanto mais explorava o inconsciente por in"termédio da língua, 
mais ele pensava a psicanálise sob a primazia da consciência. Um aconteci
mento constituiu a exceção a essa estranha dicotomia: foi o necrológio sobre 
Eugénie Sokolnicka. Neste texto, Pichon colocou perfeitamente no lugar os 
conceitos freudianos. Acaso devemos pensar que sua análise lhe trouxera, do 
lado da gramática, a abertura para o inconsciente que ele se recusou a admi
tir pelo lado da psicanálise? A questão merece ser levantada. De qualquer 
modo, foi ainda a partir de sua gramática que ele traduziu com sucesso al
guns conceitos freudianos. 
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O artigo de 1 938 sobre a pessoa e a personalidade completou o tríptico 
das posições pichonianas. Concerniu às diversas traduções possíveis do /eh 
freudiano e se inscreveu no contexto da comissão da SPP para a unificação 
do vocabulário, da qual voltaremos a falar mais adiante. Seguindo a mesma 
perspectiva que nos outros textos, Pichon situou, a partir do estudo da lín
gua, os diferentes modos de expressão do sujeito na representação que ele 
faz de si mesmo. Cindiu a noção de pronome pessoal e situou uma divisão entre 
o je e o nwi . Estabeleceu uma distinção entre a pessoa tratada, da seqüên
cia de pronomes je, tu, il, ils, e a pessoa com estofo, que se atualizaria na 
seqüência moi, toi, /ui, eu.x. * A primeira reduzia-se a seu papel estrito de 
pessoa gramatical , ou seja, era "simplesmente a entidade que fala, a entidade 
com quem se fala, a entidade de quem se fala". A segunda, ao ·�ontrário, ex
primia a noção "de uma personalidade concreta completa, munida de todas 
as suas características, tanto essenciais quanto acessórias" . 1 1 4  A divisão en
tre o je e o moi seria retomada por Lacan e repensada no âmbito de uma'lin
güística da enunciação, como uma clivagem entre o plano do enunciado e o 
da enunciação, sendo o próprio je a sede de uma divisão. Voltaremos ao as
sunto. 

O quarto fascículo dos trabalhos. sobre a língua publicados por Pichon 
fora do Essai encontra-se na terceira conferência de A l' Aise dans la Civili
sation e recebeu o título Comment la Pensée Prend Corps. Curiosamente, 
esse título foi um recuo em relação a Des Mots à la Pensée. De fato, Pichon 
pareceu sugerir que existiria um pensamento independente do corpo da lin
guagem. Esse l igeiro recuo foi sintomático. Foi como psicanalista, ideólogo 
e médico que nosso gramático se exprimiu diante de um público reunido no 
Instituto de Psicanálise, lugar de difusão, a partir de 1 934, do ensino da 
SPP. Assim, começou por enaltecer os méritos de Descartes, Dalbiez, e de
pois de sua colaboradora, a Sra. Borel-Maisonny, especialista em reeducação 
de distúrbios da l inguagem. Em seguida, chegou ao essencial : a discussão so
bre a natureza do signo lingüístico na teoria de Saussure. Para este último, o 
signo é a combinação, não de uma coisa e um nome, mas de um conceito e 
uma imagem acústica, respectivamente designados pelos termos significado e 
significante. Ao contrário do símbolo, o signo lingüístico é arbitrário, na 
medida em que resulta de um vínculo convencional entre o significante e o 
significado. Por conseguinte, pode servir de modelo para qualquer semiolo
gia. Consciente do caráter discutível de sua definição, Saussure a corrigiu, 
afirmando que o signo era imotivado, ou seja, arbitrário em relação ao signi
ficado, com o qual o significante não tinha nenhuma relação na realidade. 

* As duas séries de pronomes se traduzem em português pela seqüência dos pronomes retos, embora e 
segunda também admita a tradução pelos oblíquos. Na língua francesa, moi, toi etc. podem figurar n,> 
lugar do sujeito e do predicado, sendo ainda usados para dar ênfase, ou como aposto. ou como con , 
plcrncnto verbal direto e indireto. (N.T.) 
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Arbitrário não significava que o significante dependesse da livre escolha do 
sujeito falante, mas, simplesmente, que ele não tinha nenhum motivo para 
escolher soeur ou sister para representar o conceito de irmã, e Ochs ou boeuf 
para representar o de boi. 1 1  s 

Essa concepção da arbitrariedade do signo deu margem, na história da 
lingüística, a numerosas discussões. Com efeito, Saussure pareceu esquecer 
que o arbitrário não excluía o necessário. O elo entre o significado e o signi
ficante é decerto convencionaJ , mas é necessário, sem o que, na língua, 
qualquer significante poderia significar qualquer significado. Numa exposi
ção de 1939 intitulada Nature du Signe Linguistique, Émile Benveniste pôs 
em destaque a contradição existente na elaboração saussuriana entre a ma
neira como Saussure definira o signo e a natureza fundamental que lhe atri
buíra: "Decidir que o signo lingüístico é arbitrário, porque o mesmo animal 
se chama boeuf num país e Ochs em outras regiões, equivale a dizer que a 
noção de luto é 'arbitrária', pois tem como símbolo o negro na Europa ·e o 
branco na China. Arbitrário, sim, mas somente ante o olhar impàssível de Si
rius, ou para quem se linúte a constatar de fora a ligação estabelecida entre 
uma realidade objetiva e um comportamento humano, e assim se condene a 
ver apenas a contingência." 1 1 6  Entre o significante e o significado o vínculo 
é necessário, pois o conceito boi é forçosamente idêntico, na consciência do 
sujeito, ao conjunto fônico "boi". O arbitrário é que um dado sigrio, e não 
outro, seja aplicado a um dado elemento da realidade, e não a outro. 

Pichon, na mesma época que Benveniste, mas por caminhos diferentes, 
criticou também a arbitrariedade do signo. Restabeleceu o elo de necessidade 
entre o significante e o significado, mas introduziu duas razões para o "er
ro" de Saussure. Em primeiro lugar, invocou a época e mostrou que o lin
güista estava subordinado aos imperativos de um racionalismo "exaspera
do", no qual "não se podia admitir nem que houvesse fatos psíquicos que se 
desenrolassem em outro lugar que não à clara luz da consciência, nem que 
pudesse existir na linguagem outra coisa senão uma Razão humana univer
sal, sempre a mesma, que deveria ser encontrada por toda parte e a despeito 
de tudo". Mal podemos crer no que ouvimos. Pichon, o moralizador, Pichon, 
o cartesiano, Pichon, o maurrasiano, censurou o grande Saussure por ter 
desconhecido a descoberta freudiana, e, para dar esteio a sua demonstração, 
acrescentou: "O acesso de seu filho à psicanálise mostra que, nessa antiga 
fanu1ia de grandes intelectuais, sabe-se evoluir." 1 1 7  Essa frase é ainda mais 
humorística na medida em que Raymond, o filho de Ferdinand, vivia no des
conhecimento da importância teórica dos trabalhos do pai no tocante à des
coberta do inconsciente. Mais uma vez, Pichon, como gramático, apreendeu 
a essência de um debate conceituai. Curiosamente, enganou-se ao atribuir a 
Saussure um racionalismo que deveria censurar em si mesmo. É que o erro 
do genebrino a respeito da arbitrariedade proviera menos de um culto da 
consci ência clara do que dos restos de um comparativismo que o levaram a 
considerar que, na infinita diversidade das atitudes, nada era aparentemente 
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necessário: "Da dessemelhança universal", escreveu Benveniste, "ele con
cluiu pela contingência universal." 

Pichon reconheceu que a descoberta do inconsciente levantava para a 
lingüística uma questão que ela não podia contornar. Foi sua posição de 
gramático que autorizou essa interrogação. O segundo argumento que ele 
empregou contra a arbitrariedade do signo remeteu· a seu próprio substancia
l.ismo, ou seja, às seqüelas hereditaristas, raciais e inigualitaristas que obce
cavam seu modo de pensar de legislador da língua. Pichon explicou que o 
erro de Saussure proviera de seu bilingüismo de genebrino, ou, em outras 
palavras, de seu respaldo na tradição de um país sem unidade_ lingüística. Ele 
não estava completamente errado, mas, ainda assim, enganou-se. Não foi por 
ser suíço que Saussure deixou de sentir a necessidade do vínculo entre signi
ficado e significante; ao contrário, foi por ter nascido, como Freud, num país 
não marcado pelo culto de um unilingilismo nacional, que ele pôde tomar-se 
o fundador da lingüística moderna; essa, ao menos, foi uma das razões: em
bora não a única. A arbitrariedade foi um resquício do comparativismo, e 
não uma conseqüência do bilingüismo. Há um vínculo entre o bilingüismo e 
o comparativismo, mas não o que Pichon estabeleceu. A interpretação pi
choniana marcou a distância que separava um gramático obcecado pelo espí
rito nacional, pela raça e pela substância "mental", de um lingüista à procu
ra dos fundamentos de sua elaboração. 

0e· fato, em 1938, Pichon não tinha conhecimento das famosas fontes 
manuscritas do curso, e só levou em conta a versão de 191 6, publicada pelos 
alunos de Saussure, Bally e Sechehaye. Somente anos depois é que Godel 
iria assinalar1 1 8 que o grande lingüista atribuíra à arbitrariedade uma impor
tância menor do que se acreditava. Ele pusera ênfase essencialmente no va
lor, ou seja, nos aspectos diferenciais dos elementos da língua. Ao contrário 
de Pichon, Saussure separava bem a língua da hereditariedade. E em Les 
Ana.granunes, que marcaram o lugar de sua "loucura", procurou ser com
pletamente racionalista e evitou qualquer contato com o inconsciente freu
diano. Pichon observou que faltava a Saussure a descoberta de Freud, donde 
a acusação de racionalismo, mas não destacou o fato de que Freud, se não 
desconhecesse por completo o instrumento saussuriano, talvez pudesse ter 
evitado os empréstimos tomados de uma época ultrapassada da filologia. Pa
ra retirar o ensino saussuriano do dilema do racionalismo, convém reler 
o Curso à luz dos Anagrammes. 1 1 9  

Podemos compreender, portanto, como se pôde efetivar na  elaboração 
de Lacan a retomada dos conceitos gramaticais de Pichon. Para tomá-los 
compatíveis com o inconsciente freudiano, foi preciso abandonar a postura 
normativa, mentalista e racial da gramática, e sair da idéia da supremacia do 
espírito nacional para aceder ao universalismo da linguagem e da lfugua en
quanto forma, e não expressão de uma mentalidade. Essa passagem conduzi
ria Lacan a estabelecer uma união entre Freud e Saussure, conservando parte 
da herança pichoniana. 
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"Antes da lembrança, o que existia? Existia sem mim, como existirá depois 
de mim, o universo, o mundo, o universo estelar e o mundo humano. Os as
tros gravitavam no infinito do espaço; no finito da história, os impérios se 
construíam e se aniquilavam." 1 20 Assim começa o longo relato das Mémoires 
de Marie Bonaparte; numa única frase inscreve-se o resumo de sua história: 
o tempo, a morte, a tristeza, o tédio, a aspiração do ser a reger um universo 
que escapole . . .  O estilo da princesa obedece à tradição do diário íntimo e, 
quando imaginamos seu percurso, ficamos perturbados com o malogro de 
uma redação. Ousemos dizê-lo: a obra da grande dama francesa da psicanáli
se é de uma pobreza que contrasta singularmente com a importância do per
sonagem. Marie foi uma heroína de romance e, para contá-Ia, teria sido ne
cessária a pena de Dumas, de Balzac e de Flaubert, não a dela . . .  

Essa sobrinha-bisneta de u m  conquistador herdara o sangue de seus an
cestrais :  era bonapartista até à morte, perpassada no próprio corpo pelas pai
xões de toda a dinastia, cujos olhos negros ela portava com altivez, qual uma 
fêmea da vendeta corsa. Intrigante como Milady de Winter, generosa à ma
neira de Emma Bovary, sombria e assustadora como as aventureiras das ir
mãs Bronte, ela pertenceu ao universo romanesco do século em que nasceu. 
E, não obstante, a história de sua pessoa confunde-se inteiramente com a 
história recente da psicanálise na França; na idade adulta, fez parte da gera
ção dos fundadores e, quando de sua morte, em 1962, tinha assistido ao de
senrolar, sem nunca deixar o leme, de todas as batalhas do movimento, desde 
a ponte de Arcole, onde carregara a bandeira de uma revolução, até a planí
c ie de Waterloo, onde seu reino já não passava de uma tirania. 

Uma bruxa lançara um feitiço sobre a liteira dessa princesa de conto de 
fadas, transformando sua infância e sua juventude num pesadelo.  Em 2 de 
julho de 1 882, ao nascer, Marie Bonaparte achava-se em estado de morte 
aparente; um mês depois, sua mãe, tuberculosa, foi levada por uma hemopti
se que se assemelhou a uma embolia. Marie-Félix Blanc, nascida de mãe 
alemã, era filha do fundador do cassino de Monte Cario. Ao morrer, deixou 
para a farm1ia uma fortuna considerável, que Roland Bonaparte, seu marido, 
geriria junto com sua própria mãe, a implacável Jushne-Éléonore Ruflin, 
princesa imperial de origem plebéia. Roland era neto de Lucien, a quem o 
irmão deste, Napoleão, outorgara o título de Alteza Imperial. Badinguet 
posteriormente rebaixou os herdeiros do ramo fraterno à categoria de farru1ia 
civil, obrigando o príncipe Pierre, pai de Roland, a renunciar a seus antigos 
privilégios. 

Pierre Bonaparte gostava das mulheres do povo. Ao conhecer a bela 
Justine, filha de um metalúrgico, foi seduzido pelo encanto singular que ha
via nela. Napoleão III proibiu-o de contrair matrimônio com uma plebéia, 
mas, passando por cima disso, Pierre levou a amada com ele e prometeu aos 
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pais da moça desposá-la quando as circunstâncias lhe fossem favoráveis. 
Manteve a palavra. A moça o acompanhou até a ile de Beauté, pátria dos an
cestrais, e o casamento religioso foi celebrado em segredo por um estranho 
pároco chamado Casanova. Justine transformou-se numa fêmea apaixonada, 
Diana, a Caçadora, ou amazona, e logo se tornou mãe de cinco filhos, dois 
dos quais morreram ao nascer. Roland sobreviveu e recebeu o nome do ir
mão morto, enquanto Jeanne, sua innã, teve um destino de marquesa. Na 
queda do Império, o casal maldito foi finalmente aceito, e a República, ainda 
bastarda, celebrou o casamento civil, assim dando um estatuto legal a filhos 
principescos ilegítimos. 

Passado algum tempo, Justine-Éléonore abandonou o marido e se ins
talou em Londres, onde conheceu a miséria. De volta a Paris, foi calorosa
mente acolhida por um certo Pascal, filho bastardo que o pTÍncipe Pierre tive
ra no passado com uma jovem camponesa corsa. Criado pelo pai, ele apr�n
dera a montar a cavalo e a caçar. Antes da queda do Império, fizera parte das 
estrebarias de Badinguet. O príncipe Roland, depois de enriquecer, lembrar
se-ia desse meio-innão que ajudara sua mãe e o tomaria como treinador de 
cavalos em sua residência. 

O jovem Roland era um príncipe inteligente e trabalhador. Desprezava 
o pai e devotava à mãe um culto apaixonado. Aos doze anos, conquistou o 
direito de usar o sobrenome Bonaparte, e esse reconhecimento tardio acar
retou-lhe a atribuição de um valor exorbitante às honrarias·, ao dinheiro e à 
respeitabilidade. Ap6s estudos brilhantes, ingressou na escola Saint-C)'T e se 
tornou oficial, mas logo foi expulso do exército por causa de uma lei repu
blicana que proibia os príncipes das antigas casas reais de seguirem a carrei
ra militar. Voltou-se para a antropologia, a botânica e a geografia, e seria 
eleito para a Academia de Ciências. Desejoso de tomar seu lugar no seio da 
nobreza do Império de que fora rejeitado, outorgou-se o título de Alteza Im
periaf, a que não tinha direito. A princesa Justine era ainda mais ávida do 
sucesso e da notoriedade do .filho, por estar buscando renegar suas origens 
modestas. Mãe autoritária, amava Roland com uma paixão de ogra. A antiga 
amazona de um príncipe recalcitrante tomara-se corpulenta. Parecia um ho
mem, capaz, como o sublinhou Marie, de "urinar de pé na multidão, afastan
do as pernas e as saias" .1 21 

Roland não gostava das mulheres. Para arrancá-lo de uma relativa po
breza, a mãe arranjou-lhe um casamento com uma plebéia rica, a jovem Ma
rie-Félix Blanc, cuja -estupidez, riqueza e maneiras simples comprazia-se em 
denegrir. Ao saírem da igreja, deu-se um estranho. acontecimento: ó Príncipe 
levantou sua bela esposa, como outrora fizera seu pai, e, num carro conduzi
do pelo meio-irmão Pascal, levou-a para sua nova residência de Saint-Cloud, 
abandonando a recepção organizada pelo casal Blanc no castelo de Erme
nonville. Ap6s essa renegação magistral, ele fez uma apólice de seguro so
bre a vida da mulher e lhe pediu que renunciasse à suéessão da mãe, por me
do de dívidas; conseguiu arrancar-lhe um testamento quando ela estava grá-
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vida de cinco meses. Em 27 de março de 1882, para dar ao marido uma pro
va de seu apego, Marie-Félix legou-lhe a totalidade de sua fortuna e o direito 
de dispor daquilo que a lei autorizasse, caso ela deixasse filhos. Muitos anos 
depois, quando estava em análise com Freud, Marie Bonaparte consultou es
se testamento e fez um tabelião lhe explicar as cláusulas do artigo do Código 
Civil concernentes às sucessões. Sem o ato testamentário e sem herdeiro di
reto, o príncipe Roland não teria tido o direito de gozar da fortuna de sua 
esposa falecida. Foi nessa atmosfera'balzaquiana que se desenrolou a infân
cia dramática de Marie. Poucas palavras lhe bastaram, no contato com uma 
governanta adorada, apelidada de Mirnau, para construir um romance fami
liar à imagem dos adultos que compunham seu círculo. Identificada com uma 
mulher morta, ela imaginou que a mãe fora envenenada e, por sua vez, acre
ditava-se ameaçada em seu sexo e seu corpo. 

Os três primeiros anos de sua infância passaram-se na casa de Saint
Cloud, entre uma bela ama-de-leite, Rose Boulet, um pai sempre ausente, 
P?scal, o treinador corso, e Justine-Éléonore, que reinava sobre a turbulenta 
criadagem. Em 1885, a fanu1ia Bonaparte mudou-se para uma casa triste, si
tuada em Cours-la-Reine. Rose foi despedida por ter servido papinhas cedo 
demais à menina, e a nova Nou,wu (babá) foi igualmente posta na rua por ter 
enfrentado a assustadora madrasta. Mais tarde, Lucie, a governanta, -sofreu o 
mesmo destino: surpreenderam-na de namoro com Pascal. Aos quatro anos 
de idade, Marie cuspiu sangue e passaram a achar que estava tuberculosa, 
como a mãe. Depois desse acontecimento, a princesa Pierre [Justine] perdeu 
uma vista. A operação reparadora fracassou e ela ficou cega de um olho. 
Com seu único olho negro, prosseguiu em sua obra de vigilância e contratou 
para acompanhá-la urna leitora apelidada de Gra-Gra, por causa de sua cor
pulência.* 

A avó apaixonou-se pela política. No momento em que eclodiu o Caso 
Dreyfus, ela acusou o capitão de ser um traidor da França, enquanto seu fi-
1 ho partilhava das convicções dos dreyfusistas. Marie defendeu ardentemente 
o judeu inocente e tomou horror ao anti-semitismo. Prisioneira das idéias 
educativas estúpidas da vovó idosa, foi criada como uma doente. Proibiam
na de sair quando estava frio ou de lavar as mãos sem água quente. Obriga
vam-na a andar com o passo cadenciado e a não correr jamais. Por medo do 
contágio, impediam que ela participasse das brincadeiras das outras crianças. 
Voltada para si mesma, Marie sonhava com s�u glorioso ancestral. Ansiava 
ardorosamente por ter aventuras e partir para a conquista de países distantes. 
Retraiu-se da realidade cotidiana e refugiou-se na leitura e na escrita. Cinde
rela e Pele de Asno eram suas heroínas favoritas, e a mitologia grega, o lu
gar de predileção de seus romances geográficos. Ela se masturbava abun-

* Em francês, o adjetivo gras quer dizer "gordo" . (N. T.) 
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dantemente, desafiando a avó viril, e procurava os traços anatômicos de sua 
feminilidade. Aos sete anos, era poliglota: a língua francesa servia-lhe para 
contar seus sonhos e os detalhes de sua vida cotidiana; a lfugua inglesa lhe 
permitia escrever, em cadernos de imitação de couro preto, os contos cruéis 
que lhe obcecavam o espírito; a lfugua alemã era o lugar de todas as suas 
fantasias: evocava o antigo ritmo de uma melodia que a mãe de sua mãe 
morta talvez tivesse cantado junto ao· berço da filha tuberculosa. Marie era 
devorada de amor pelo pai, que acreditava homicida, e sentia-se culpada por 
essa adoração. Inventava palavras para contar suas obsessões. A Serquintué, 
ou estrada de ferro feroz e voyeur, confundia-se com a figura terrível de um 
assassino penetrando em seu quarto e ameaçando matá-la. O Calica, um de-· 
do vermelho, assumia a forma de um indicador apontado para sua nuca bran
ca e tentando perfurar-lhe a carne frágil. Marie tinha medo de botões, de vi
nho tinto, da constipação, da tuberculose, dos venenos, de assombrações e 
do contágio. 

Quando contava onze anos, sua fanu1ia instalou-se numa nova casa, 
enquanto esperava que o suntuoso palacete da avenida lena fosse construído. 
Veio então a dança das instituições particulares que lhe ensinaram a ortogra
fia e a aritmética. Em 1896, ela assistiu à representação de Édipo Rei e Ham
let, interpretados por Mounet-Sully. Como Sarah Bernhardt, esse ator trá
gico atraía multidões. As pessoas se deslumbraram com um cenário mal-aca
bado, repleto de colunas antigas e drapejamentos em claro-escuro. Os modos 
de andar bizarros, os figurantes prostrados, as carpideiras carregadas de ra
mos de folhas de imitação, a música chorosa, as barbas feitas a carvão, esta
va tudo na medida certa para exaltar o coração de uma princesa melancólica. 
Mounet-Sully foi o herói de seu despertar adolescente, com sua voz divina, 
seu olhar idólatra e o fervor alucinado de seu andar. Através dele, Marie 
amou a Grécia e pôde tomar-se pelo príncipe da Dinamarca, afeminado e re
pleto de tormentos, de pesadelos: "Hamlet é meu parente próximo" , escreveu. 
"Identifico-me com ele: é que também em mim, com respeito à ação, há algo 
paralisado por não sei o quê. Tal como o príncipe da Dinamarca, não sei 
querer. Vovó dizia que mamãe era assim, e toda a farru1ia Blanc. Maldição 
hereditária? [ ... ] eu adorava Édipo, mas não era ele. Sou Hamlet. Os mesmos 
enigmas profundos me oprimem, a vida, a morte, a sobrevivência imprová
vel... A mesma indecisão, sobretudo, a mesma paralisia da vontade ... " 122 

Roland Bonaparte não apreciava quase nada a arte teatral. Desprezava 
os "cabotinos" e chamava as atrizes de "mundanas" .  Os atores eram, a seu 
ver, indignos do gênero humano, seres "depravados" que era preciso manter 
em seu lugar, como nos tempos do Rei-Sol. O prfucipe nutria um ódio parti
cular por Mounet-Sully porque ele era pederasta. O homossexualismo do 
ator o horrorizava, e é fácil compreendermos porquê, lendo as Mém.oires de 
Marie. Ele tomara a seu serviço, como secretário, um jovem e elegante ban
dido corso chamado Léandri, que morava com sua mulher sob o teto da fa
rru1ia. Este se apaixonou por Marie, fez-lhe a corte e tentou "feminilizá-la" . 
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Explicou-lhe que sua avó a enfeava e isolava, obrigando-a a usar vestidos 
velhos e cortar o cabelo. A adolescente crédula revoltou-se, conseguiu ser 
tratada como mulher e, depois, tomou-se de amores por Léandri e lhe escre
veu cartas de amor. 

O prfucipe percebeu a manobra e despediu seu querido secretário, que 
então chantageou a jovem para extorquir-lhe dinheiro. Roland não encontrou 
nada melhor do que procurar um pretendente para ela. Fracassou, e Marie 
aproximou-se dele. O príncipe mergulliou na neurastenia a ponto de aban
donar a redação de seu livro Les ldées Géographiques à travers les Âges. A 
princesa saiu machucada dessa aventura, sem entender o que se passara entre 
os dois homens. Ela fora alvo de uma chantagem, mas não sabia se o corso 
tinha agido contra ela ou contra seu pai. Em 1900, o caso teve uma repercus
são: Marie recebeu uma carta de Léandri, que reclamava uma renda vitalícia 
elevada e ameaçava, caso ela recusasse, publicar suas cartas na imprensa. 
Recorreu-se a Demange, o advogado de Dreyfus, e a história se encerrou 
com um processo em que as cartas foram entregues. A princesa estava cada 
vez mais doente. Um dia, bateu com o nariz na borda de um piano: o choque 
deixou um corte pouco visível, mas que iria obcecá-la; ela se faria operar di
versas vezes, procurando afastar, com a cicatriz, o vestígio desse aconteci
mento "vergonhoso". 

Em 1905, descobriu-se curada da tuberculose e então começou uma vi
da mundana. Interessava-se, antes de mais nada, por si mesma, por seu triste 
destino, e sofria de uma neurose com hipocondria e sintomas histéricos. O 
pai tomou a iniciativa de casá-la, como sua mãe fizera com ele. Sonhava com 
um matrimônio que colocasse a filha numa situação social incontestável. Es
se bonapartista, descontente com os restos de sua nobreza imperial, ambicio
nava o reconhecimento das verdadeiras fanu1ias reais. Quanto a Marie, vivia 
em outro mundo: ambivalente, não queria deixar o pai, sozinho desde a 
morte da velha caolha, mas também gostaria de estudar medicina para disse
car cadáveres; fugir, partir, viajar, esquecer a fortuna, a posição, o nome e as 
restrições de uma existência sem sentido: era esse o sonho profundo da so
brinha-bisneta do Imperador. 

Em 1906, veio o golpe do destino. Marie travou conhecimento com o 
rei Jorge I dos helenos: "Um dinamarquês", escreveu ela, "vindo do país de 
Hamlet, reinava há quase quarenta anos sobre o povo de Édipo."1 23 Roland 
arranjou o casamento da filha com o filho de Jorge I, o príncipe Jorge da 
Grécia, que não era pretendente ao trono. Marie recusou, mas ele insistiu. A 
moça voltou a ser alvo de chantagem: "É um homem sério, encantador", dis
se-füe o pai, "de tal modo que muitos pais o quereriam para uma füha':124 

Maria concordou em conhecê-lo. O homern e:ra grande e louro como um Vi
king, meio calvo e de olhos azuis. Ela queria amá-lo e acreditá-lo bom e de
sinteressado. Ele nunca lia romances, nem poesias, desprezava a literatura, 
achava Shakespeare empolado e dizia acreditar nas coisas "verdadeiras" ,  
nos relatos históricos e sobretudo nas aventuras dos marinheiros. Contou-lh� 
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sua vida, os verões passados nos castelos reais ,  e confessou-lhe seu mais 
grave segredo: aos quatorze anos de idade, fora abandonado pelos pais no 
reino da Dinamarca e encontrara refúgio junto a um tio por afinidade, Val
demar, dez anos mais ·velho do que ele . O rapaz percebera a aflição do so
brinho e, durante um passeio, tomara a mão dele na sua: "Desde aquele dia, 
aquele instante", disse Jorge a Marie, "passei a amá-lo e nunca tive outro 
amigo senão ele." 1 25 O príncipe da Grécia desejava viver na Dinamarca, 
perto do tio Valdemar, que se casara com uma mulher chamada Marie, irmã 
de Henrique d'Orléans, explorador da Ásia. Jorge não se interessou pela fu
tura esposa, por sua yida de burguesa parisiense simples, e não entendeu 
nem a primeira palavra de sua lamentável história com Léandri. Marie sentiu 
vontade de dormir, hesitou; pressionada pelo pai, acabou por se resignar a 
casar-se com esse príncipe obsoleto, cujo comportamento estranho não pare-
ceu abalar-lhe o espúito. 

"Casar com o filho de um rei" ,  escreveu Marie, "parece um conto de 
fadas." 1 26 Atéia, ela se recusou a se converter à religião ortodoxa e a renegar 
a fé católica em que fora batizada. Tampouco cedeu à pressão pontifical que 
exigia, nos casamentos mistos, que os filhos por nascer ingressassem no seio 
da Igreja Romana. Tomou suas decisões sozinha, com coragem e obstinação: 
seus herdeiros seriam criados na religião do pai e o casamento seria celebra
do pela Igreja Ortodoxa na catedral de Atenas. Marie aprendeu muito de
pressa a comportar-se como uma soberana, assim tirando uma desforra da 
avó burguesa que lhe proibira os trajes femininos, a bela roupa íntima e as 
rendas. Gastou prontamente uma fortuna na compra de um guarda-roupa 
suntuoso e, a pedido dos fornecedores, seu enxovai foi exposto à alta socie
dade parisiense. Um jornal deu à notícia o título de "Exposição de Branco". 
Os sapatos e os pés da princesa foram objeto de longas descrições na im
prensa cotidiana. Chegavam-lhe boatos a respeito do príncipe Jorge; alguns 
o diziam afetado por uma doença secreta e outros afirmavam que ele se en
tregava à devassidão e à bebida. Marie recusou-se a dar ouvidos à maledi
cência. Em sua chegada à Grécia, travou conhecimento com Valdemar: "É o 
ser de quem o príncipe louro mais gosta" , escreveu. "Olho-o com atenção. 
Bem alto, esguio e elegante, com uma barba castanha pontiaguda que com
pleta seu rosto de olhos cinzentos e míopes, por trás de óculos assentados 
num nariz um pouco arrebitado na ponta. [ . . .  ] Sorri para mim e fala comigo 
com delicadeza. Estou feliz por conhecer o grande amigo daquele a quem 
amo e por ver que lhe sou agradável . "1 27 Marie sonhava conhecer o rei 
Eduardo VII: "Dizem que ele entende de mulheres, que me apreciaria. Por 
outro lado, isso não é certo. Sou de outra raça." 1 2ª 

Corno alteza real , foi cumulada de honrarias e celebridade, mas conti
nuou atormentada pelo problema da frigidez. Abandonando um marido que 
desprezava os contos de fadas, interessou-se pela idéiàs novas sobre a se
xualidade. Através de Aristide Briand, de quem se tornou amiga, mesclou-se 
com os assuntos políticos da França. Ligou-se igualmente a Gustave Le Bon, 
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que lhe falou em Freud pela primeira vez. Em 1923, começou a freqüentar 
hospitais e a fazer pesquisas sobre a sexualidade feminina. Em 1924, seu pai 
morreu de câncer na próstata. Ela o velou até o último suspiro e evocou-lhe 
a frieza diante das mulheres: "Ele vai moner, e seus ouvidos nunca acolhe
ram o encanto da poesia ou da música, suas mãos nunca enlaçaram, real
mente inebriadas, uma amante. Disse-me que nenhuma embriaguez jamais o 
derrubou, e agora é tarde demais."129 

No mesmo ano, ela publicou i:ta Bélgica, sob o pseudônimo de A.E. 
Narjani , um incrível artigo intitulado Considérations sur les Causes Anato
miques de /,a Frigidité chez /,a Femme. 1 30 Registrou ali seus trabalhos con
cernentes à mensuração da distância entre o clitóris e o meato uretra! numa 
população parisiense de duzentas mulheres selecionadas ao acaso. Persuadi
da, após múltiplas observações anatômicas, de que a frigidez feminina tinha 
por origem uma fixação clitoridiana, única fonte de gozo, ela preconizou, 
para remediar o mal, uma operação cirúrgica destinada a aproximar o clitóris 
da vagina, a fim de que o pênis ficasse em contato com ele durante o ato se
xual. Marie nunca mudaria de opinião quanto a essa questão e, malgrado sua 
análise, ficaria obcecada pela vida afora com o recurso último à biologia e à 
anatomia, assim retrocedendo sem se aperceber, para além de Freud e Char
cot, à sacrossanta pressuposição uterina. Com Marie Bonaparte, a hostilidade 
ao pansexualismo não teve vez, mas a etiologia da neurose retrocedeu para 
um contexto epistemológico há muito caído em desuso, mas reavivado pelo 
progresso da cirurgia. Esse itinerário extravagante teve por origem o drama 
de um romance familiar que impediria a princesa permanentemente de se se
parar de sua autobiografia para aceder a uma verdadeira escrita teórica. 

Já mãe, adulta e onipotente, Marie ainda esperava, aos quarenta anos 
de idade, pelo autêntico príncipe encantado de seus sonhos infantis. No si
lêncio do reino dos mortos, a Bela Adormecida do bosque era sonâmbula. 
Num dia de 1925, em Viena, um soberano envelhecido a despertou. Tudo 
transcorreu como num conto: ela se atirou aos pés de seu libertador e este se 
apaixonou pela trágica princesa. Um amor soberbo, platônico e incestuoso 
estabeleceu-se entre a descendente de um in1perador lendário e o filho de um 
comerciante judeu alçado à glória de Aníbal . 

Em 9 de abril de 1925, enquanto Rank estava em Paris, Laforgue pediu 
a Freud que aceitasse Marie Bonaparte em análise. Ele próprio recebera a 
princesa para algumas entrevistas, mas não queria continuar com ela. Rank já 
t inha sua idéia do "caso" e Laforgue sublinhou que "a dama em questão so
fre de uma neurose obsessiva bastante pronunciada, o que decerto não preju
dicou sua inteligência , mas perturbou um pouco o equilíbrio de sua psi
que" . 1 31 Freud desconfiou dessa pessoa célebre e mundana. Aceitou tomá-la 
cm análise, sob a condição de que ela soubesse falar inglês e alemão, porém 
solicitou a Laforgue que se colocasse como fiador da seriedade das intenções 
dela e de seu valor pessoal. Este respondeu a IÇ? de maio de 1925: "No que 
concerne à paciente, tenho-a na conta de uma pessoa muito sensata e cons-
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cienciosa. Atualmente, está em tratamento no Sul da Fraça, cuidando de do
res rebeldes no baixo ventre, cujo ponto de partida psíquico já fomos obri
gados a evidenciar, como convém. A analisanda crê f"mnemente (assim como 
seus médicos) que poderá, no outono, arriscar uma estada em Viena. Dentro 
de oito dias, estará de volta aqui e então tomará as decisões definitivas. Na
turalmente, deverá submeter-se às condições gerais. As resistências não es
tão aí, mas decorrem inteiramente do cionúnio intelectual, no qual a paciente, 
pela superioridade de sua mente, procura disputar a precedência com todo 
mundo. É filha de um pai muito erudito, o príncipe Roland Buonaparte [sic]. 
A mãe morreu de parto."132 

De fato, Marie Bonaparte não estava apenas procurando "tratar-se", 
mas queria receber uma formação didática e pediu a Laforgue que interce
desse junto a Freud em seu favor. Sempre benevolente, o alsaciano obede
ceu: "É essencialmente por razões dídáticas que essa dama gostaria de vê-lo. 
A meu ver, ela tem um pronunciado complexo de virilidade e, além disso, 
numerosas dificuldades na vida, de modo que a análise seria indicada de 
qualquer maneira. Fui encarregado de lhe perguntar se a dama poderia ir en
tre 12 de maio e 1 O de novembro, e se lhe · seria viável aceitá-la em análise 
por seis semanas a dois meses, na medida do possível, duas vezes por dia. 
Eu não quis dar nenhuma resposta precisa antes de lhe fazer a pergunta. En
tretanto, fiz ver a essa senhora que ela deveria submeter-se rigorosamente a 
suas condições, com o que, aliás, ela está de acordo. Todavia, a questão do 
tempo acarreta também algumas dificuldades pelo lado da fanu1ia. Mas não 
está excluída a hipótese de que, havendo necessidade, a análise possa ser 
retomada, após uma breve interrupção, por mais dois meses. "133 

Diante de tais exigências, Freud se recusou a receber Marie. Em 16 de 
junho de 1925, escreveu as seguintes palavras a Laforgue: "Com a Princesa, 
portanto, parece que não há nada a fazer. Como só aceito pouquíssimos ca
sos, uma análise de 6-8 semanas que me obrigue a abandonar outra e se es
tenda por uma estação não pode tentar-me. Pela mesma razão, é-me impossí
vel dedicar-me a um mesmo caso duas horas por dia, o que, na verdade, 
nunca fiz, a não ser muito excepcionalmente. Ademais, dado o número res
trito de minhas horas de trabalho, não creio ter o direito de desperdiçar nada 
por uma análise sem objetivo sério (seja didático, seja terapêutico)."134 

Uma análise sem objetivo sério: Freud não sabia o que o esperava, e 
em pouco tempo mudaria de opinião. A princesa interveio diretamente junto 
a ele, através de uma carta, e ele concordou em recebê-Ia depois das férias. 
Laforgue, sempre disposto a prestar serviços, transmitiu a Freud o agradeci
mento de Marie. 

A 30 de setembro de 1925, ela se instalou no Hotel Bristol e encon
trou-se com o mestre pela primeira vez. Encontrou nele uma grande meigui
ce, aliada a um forte poderio, e o sentiu solidário com toda a huma,-üdade. 
Freud lhe disse que comparecesse todos os dias às onze horas e lhe anunciou 
que ela mesma julgaria o momento em que a análise estivesse tenT'jnada. 
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Desde então, no decorrer de uma longa correspondência e através de 
numerosos trajetos entre Paris e Viena, ela se tornaria progressivamente a 
representante legítima da ortodoxia freudiana e reinaria sobre o movimento 
francês à moda de um marechal do Império. Freud caiu em êxtase diante des
se Bonaparte de saias e Marie descobriu uma grande causa para defender, o 
que finalmente dava sentido a sua existência. Através dela, foi a França in
teira que fez justiça à psicanálise, !Jma França sempre hostil e anti-semita, 
mas uma França da alta sociedade, que reconheceu sem concessões e pela 
primeira vez a genialidade de um judeuzinho vienense. Freud estava pasmo, 
e é isso o que explica o caráter passional de sua relação com a princesa. Ela 
depôs aos pés do salvador a totalidade de sua fortuna, despendendo genero
samente um dinheiro do qual zombava desvairadamente, mas que lhe dava o 
poder de reinar. Financiou o movimento francês, deu-lhe bases institucio
nais, realizou traduções, intercedeu junto às autoridades para defender a ·cau
sa e, por fim, publicou ela mesma suas obras, com a aprovação do mestre. 
Obscureceu Laforgue, cuja ambivalência não agradava Freud, mas manteve 
com ele uma relação amistosa. Para zombar de seu militantisrno, o grupo pa
risiense apelidou-a de "Freud disse". Pouco lhe importava; qual um amante 
real, ela cobriu seu ídolo de presentes: vasos gregos autênticos, pesquisados 
com um cuidado maníaco nos museus da Grécia ou junto aos marchands de 
Atenas; soberbas estatuetas de colecionador; maravilhosos cães chow-chow 
(de raça de origem chinesa) a que o ancião era afeiçoado, e charutos luxuo
sos e raros, com ou sem nicotina. A generosidade de Marie não tinha limites; 
para esse pai lendário, ela se converteu numa filha, numa mãe, na amiga da 
fanu1ia. Era a fidelidade em pessoa, e Freud, mimado corno uma criança, já 
não sabia para onde se voltar. Fetichizava os objetos da grande dama e os 
colocava com amor em certos cantos de seu consultório ou perto de sua pol
trona. Como um reconhecimento supremo, fê-la ingressar no círculo arturia
no de seus discípulos, oferecendo-lhe o famoso anel ; melhor ainda, reco
mendou que, depois de sua própria morte, suas cinzas fossem recolhidas na 
serenidade profunda de seu mais belo vaso grego. 1 3 5  

Podemos dizer que, dentro do grupo francês, a ortodoxia vienense de 
Marie Bonaparte ressoou como o avesso caricatural do dogmatismo picho
niano. Laforgue ficou repuxado entre esses dois extremos, enquanto Hesnard 
continuou a remar na jangada da latinidade. De modo· que, nessa estranha 
configuração, nenhum personagem pôde ocupar o lugar de mestre pensante. 
A França continuou incapaz, durante esses anos, de deixar emergir uma po
sição realmente inovadora, nem abusivamente hostil ao freudismo, nem 
adepta incondicional de uma política vienense ainda mais estéril na medida 
em que se subordinava à linha da IPA. A rivalidade entre Pichon e Marie 
Bonaparte foi o reflexo exato do modo de penetração da psicanálise na Fran
ça: exagero, desproporção, dogmatismo, crises passionais, tumultos e extra
vagâncias sobre um fundo de extremo sofrimento. Nenhum dos fundadores 
da SPP foi um cidadão "comum". Todos foram aventureiros, arriscando sua 
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vida, seu talento e sua carreira pela luta que haviam iniciado, amiúde ao pre
ço de uma obra sem herança nem envergadura, e às vezes em meio a com
promissos absurdos ou ineficazes. Entretanto, para se interessar pela psica
nálise nesse país entre 1914 e 1935, era preciso ser solidamente "louco" ou 
não ter medo das gàlés. 

Remando contra a maré, a preciosa princesa permaneceu como guardiã 
do templo freudiano, chocando-se reiteradamente com o conservadorismo de 
sua própria famfüa. Em 1927, quando saiu sua tradução de Uma. Lembrança 
da Infância de Leonardo da Vinci, Marie foi acusada de crime de lesa
majestade. Freud ousara trazer à luz as fantasias sexuais de um dos maiores 
pintores de todos os tempos, cuja pederastia era evidente. O príncipe Jorge 
ficou aborrecido. Considerando que a psicanálise era tão falsa quanto incon
veniente, suplicou à esposa que renunciasse a suas ocupações nefastas em 
nome do futuro dos filhos. 1 36 Ela não cedeu, mas continuou a sofrer tanto 
quanto em sua infância. 

Já no final do ano de 1928, em Viena, caiu gravemente enferma. Du
rante algumas semanas, foi tratada por Max Schur e fez amizade com ele. In
sistiu então junto a Freud para que este o contratasse como médico pessoal e 
obteve ganho de causa. Schur foi admitido no santuário e, por ocasião da 
morte de Marie, redigiria seu necrológio . Muito próxima das mais altas su
midades da tradição médica francesa, ela pediu conselhos a Rigaud e Lacas
sagne para o tratamento anticanceroso de Freud. A amizade a uniu a Ruth 
Mack Brunswick, a segunda analista do Homem dos Lobos. Com esta, Marie 
conseguiu convencer o professor Kazanijan a fazer a prótese de Freud. Um 
dia, tomou o trem para Paris, pegou o médico recalcitrante, a caminho de seu 
país, e o levou a toda pressa com ela. Tornou-se amiga íntima de Anna 
Freud e mecenas da família que a idolatrava. 

Em 1936, Marie anunciou a Freud que um escritor e vendedor de ob
jetos de arte, de nome Stahl, fora procurá-Ia para lhe vender a correspondên
cia com F1iess, que obtivera da viúva deste. Freud ficou completamente en
louquecido e escreveu à princesa: "Nossa correspondência era tão Última 
quanto você possa imaginar. Seria absolutamente doloroso vê-la cair em mãos 
estranhas. Por isso, foi extremamente gentil de sua parte ter comprado essas 
cartas e tê-las resguardado de todo perigo. S6 lamento a despesa em que isso 
a fez incorrer. Posso oferecer-me para pagar a metade? Eu mesmo teria tido 
de comprá-las, se esse homem se houvesse dirigido diretamente a mim. Não 
gostaria que elas chegassem, nem mesmo em parte, ao conhecimento da 
chamada posteridade."1 37 Marie recusou a proposta de Freud e se amparou 
no fato de que só pudera comprar as cartas sob a condição de não revendê
las à família Freud: "Da maneira como o conheço", escreveu, "não poderia 
haver em suas cartas nada que o diminua. E o senhor mesmo escreveu um 
belo artigo em que combateu a idealização a qualquer preço dos grandes 
homens, das grandes figuras paternas da humanidade. Ademais, se minha 
previsão estiver certa, parte da história da psicanálise, essa ciência singular e 
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nova que o senhor criou, e que é ainda mais importante do que a teoria das 
idéias platônicas, ficaria perdida, se o material fosse inteiramente destruído 
por causa de alguns comentários pessoais contidos nas cartas."1 38 Tranqüili
zado, Freud ainda protestou, mas confessou-se feliz por saber que a corres
pondência estava em boas mãos. 

A princesa tinha razão. O manuscrito das cartas constituía uma infor
mação de primeira ordem sobre a pré-história da psicanáJise e sobre a auto
análise de Freud com Fliess. Seria publicado em 1950,139  aos cuidados de 
Marie Bonaparte, Anna Freud e Emest Kris. Os três compiladores ficaram a 
tal ponto com a impressão de estar traindo a memória de um grande homem 
que amputaram da correspondência os trechos que, ao ver deles, trariam o 
risco de ir contra a "discrição médica" ou evocariam incidentes de ordem 
"familiar" ou "ocorridos no círculo dos amigos". 

Cabe, portanto, indagar sobre o papel de Marie Bonaparte nessa histó
ria. Que significa essa questão de cartas jamais entregues a seu autor, e de
pois amputadas de parte de seu conteúdo? Por que foi q •� os representantes 
da IP A, ao mesmo tempo, recusaram-se a obedecer ao ditame de Freud, pu
blicando cartas íntimas, e fingiram preservar um segredo de polichinelo, cen
surando sua correspondência? Qual era a natureza do "mistério famoso" que 
não se queria desvendar, e que todo mundo conhece pela simples.Jeitura das 
cartas expurgadas? Acaso seria a evidência de um homossexualismo la
tente entre dois homens, ou uma "coisa" que se transformava em escândalo 
justamente pelo fato de ser dissimulada? Pouco importa; seja como for, era 
preciso escolher: ou publicar integralmente as cartas, mesmo arriscando desa
fiar a estátua do comandante , ou não publicar nada e não ofender a memória 
de um pai morto. A solução "intennediária", que foi mantida, atesta a hipo
crisia dos notáveis da IPA e constitui o único "escâcdalo" dessa história. 

Destino funesto ou desígnio sombrio? Na trajetória dessa princesa, fas
cinada até às raias da necrofilia com o personagem de Edgar Allan Poe, a 
problemática das cartas roubadas, resgatadas, trocadas e falsificadas ocupou 
um lugar central. O episódio de 1936 veio repetir a aventura das cartas de 
amor enviadas ao bandido corso, fingindo-se não saber que o resgate da cor
respondência tivera por objeto dissimular a existência de uma relação entre 
dois homens. Ao contar suas memórias e comentar profusamente seus cader
nos infantis, Marie dedicou cerca de três mil páginas a dar a impressão LÇ 

estar contando sua história, para dissimular os traços essenciais de sua auto
biografia. Não foi um recurso literário, no estilo de Proust ou Aragon, que 
pennitisse enunciar uma verdade narrativa ao longo de um universo roma
nesco baseado na "mentira verdadeira"; foi, ao contrário, um simulacro de 
escrita destinado a mascarar a verdade histórica ao preço de uma mentira 
romanesca. Que narcisismo norteou, portanto, esse projeto? No próprio "es
tilo" da princesa encontramos a resposta a essa pergunta. 

A retórica de Sua Alteza é, de fato, a imagem da censura que ela impôs 
à correspondência de Freud e a sua própria história. O culto da recordação, o 
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amor ritualizado pelos objetos (que ela partilhou com um mestre moribundo) 
e a paixão que ela votava aos sinais cristalizados de uma escrita remetem a 
uma ruptura não-efetivada com o mundo infamado de uma infância passada 
nas cozinhas, sob as saias das governantas ou sob a bandeira de um casal in
cestuoso. A princesa continuou a ser tão conservadora quanto se acreditava 
livre e progressista; foi ainda mais moralista por mascarar com insolência seu 
inebriante desejo de uma sexualidade perversa. Procurando dominar tudo, 
sua alma e seu círculo, ela não conseguia assumir coisa alguma; por isso, 
gostava de seus amigos tão fogosamente quanto os traía: Laforgue pagaria o 
preço dessa ambivalência. 

Um fato vem testemunhar a atitude contraditória da princesa. Quando 
ela publicou, em 1933, seu estudo sobre Edgar Allan Poe1 4º prefaciado por 
Freud, Michel Leiris fez dele uma sinopse elogiosa, por causa da novidade 
de um procedimento que ousava falar abertamente das fantasias sexuais , dos 
autores. Passado um ano, o escritor publicou seu admirável Afrique Fantó
me . 1 41 O livro provocou um escândalo, pois misturava relatos subjetivos, so
nhos eróticos e criticas ao colonialismo. Marcel Mauss censurou Leiris por 
comprometer o bom entendimento entre as missões e os nativos. Marie Bo
naparte era apaixonada por etnografia. Em 1928, financiara quase inteira
mente a expedição de Geza Roheim na Melanésia e se interessara pela men
suração do tempo do coito entre os povos primitivos observados por Mali
nowski. Isso não a impediu de censurar o escritor por criticar os administra
dores coloniais. 1 42 

A princesa, que era pessoalmente atacada em sel! meio por sua pertença 
à causa freudiana, não hesitava em se transformar na representante da ordem 
estabelecida quando se tratava de defender os valores de sua casta. Sua ati
tude era semelhante em face do saber médico. Embora reunisse as tropas na 
cruzada pela Laienanalyse, continuava fascinada por um organicismo des
medido: não cursara medicina por causa da famfüa, mas ao longo de toda a 
vida seria mais médica do que os médicos, a despeito de sua luta pelo reco
nhecimento da análise leiga na França. 

Corajosamente, financiou a emigração da fanu1ia Freud após a ocupa
ção da Áustria pelas tropas alemãs. Em 1938, esteve em Viena com Jones. 
Os nazistas exigiam de todos os emigrantes possuidores de bens uma "taxa" 
de partida que se elevava a vinte por cento elo valor de sua fortuna. As contas 
bancárias, a Verlag e todos os meios de que Freud poderia dispor tinham si 
do confiscados. Marie entregou aos nazistas um fabuloso "resgate" de 4.824 
dó!ares,1 4 3  que Freud lhe reembolsou quando de sua chegada a Londres. 
Imediatamente, ela resolveu dedicar essa soma à reprodução das GesCJn".rr1elte 
Werke, que tir.ham sido destruídas pelos alemães. A caminho do exíiiD , 
Freud foi abrigado, com toda a sua fanu1ia, no palacete da princesa, que 0 
presenteou com uma das peças de sua coleção preferidas por Freud: uma 
estatueta de Atena cantrabandeada para fora da Gréóa . Chegando a Lcn
LlrL·s, Freud lhe agradeceu calcrosa.rnentc: , .. A prirneirn cart.a escríta n:1 me:,'" 
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emoldurada por suas terracotas, num aposento que dá para o jardim, do qual 
você certamente gostaria, cabe a você por direito, pois o dia passado em sua 
casa em Paris restabeleceu nossa dignidade e nosso bom humor. Cercados de 
amor por doze horas, partimos orgulhosos e ricos sob a proteção de Ate
na. "144 

Em 15 de novembro de 1925, Freud escrevera a Laforgue: "A princesa 
está fazendo uma análise belíssima -e, segundo creio, acha-se muito satisfeita 
com sua estada. Regozijo-me, no momento, por ter cedido a seu desejo, bem 
como à impressão que a carta dela me causou, e por tê-la aceito. Ela está 
projetando voltar a Paris em meados de dezembro, mas deixa-me a esperança 
de voltar dentro em breve. Uma análise interrompida depois de tão pouco 
tempo s6 deixaria utn grande pesar."145 

Podemos indagar-nos o que terá sido realmente a análise de Marie Bo
naparte. Freud estava enamorado da sobrinha-bisneta de um imperador, e 
esta era a representante legítima de um pai idolatrado. Pode uma análise "ter 
êxito" nessas condições? A coisa é complexa. Nessa época, os alunos de 
Freud eram, a um s6 tempo, analisandos e militantes de uma causa. Faziam 
parte de uma grande família. Em se tratando da princesa, a situação era par
ticular. Ela conheceu Freud aos quarenta e três anos, num momento de sua 
vida e numa época histórica em que lhe era impossível romper com os ideais 
de sua classe. Não era o êxito da análise que iria permitir a Marie sair da 
tristeza de sua existência, mas sua participação direta nos assuntos do movi
mento. Ela chegou a Viena quando a SPP estava em via de se constituir: não di
remos que Freud "manipulou" ou "utilizou" a princesa com o objetivo de im
plantar a psicanálise em Paris; isso seria demasiadamente simplista e pouco con
forme à realidade dos fatos. Parece, antes, que o vfuculo passional que se 
estabeleceu entre o ancião e a dama autorizou um jogo político pelo qual La
forgue foi progressivamente afastado de seu lugar de fundador em benefício 
de Marie Bonaparte, que recebeu o apoio oficial dos discípulos de Freud e 
da IPA. Para secundá-Ia, Freud enviou a Paris um grupo de didatas expe
rientes, que tinham por missão combater a tendência chauvinista e marginal 
representada por Pichon, Codet, Borel e Hesnard. Esse grupo "de interven
ção" compunha-se de analistas suíços - Raymond de Saussure, Charles 
Odier e Henri Flournoy - e de Rudolph Loewenstein, que emigrou para Pa-
ris em 1925. Todos se haviam formado em Berlim ou Viena e representavam 
a linha àa IP A. 

A análise de Marie Bonaparte, ao contrário da dos outros discípulos , 
foi interminável. Desenrolou-se de 1925 a 1938, por "periodos" sucessivos: 

. cinco a seis meses nos pr',meirns anos, um a dois nos anos subseqüentes. Foi 
feita em alemão e inglês, raramente em francês. A língua alemã era a cJz,s 
mulheres mortas da linhagem materna. A ingiesa remetia Marie à redação in
fantii dos cadernos: era um código sécreto, uma espécie ele déleto fünda
rncntal . Duro.nlc o inverno de ] 937- ] 93E, a princesa ainda estavr. em anál ise 
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com Freud, que jamais conseguiria separar-se dela. Marie já não se deitava 
no divã, mas velou-o até a morte e assistiu à incineração de seu corpo. 

De 1925 a 1927, a Bela Adormecida foi "despertada" pela psicanálise: 
Freud enchia seus dias e seus pensamentos; ela descobriu que seu incons
ciente era um animal feroz, felizmente dominado por um domador genial. O 
mestre a desaconselhou de fazer estudos médicos e lhe revelou o lado justi
ceiro de seu caráter: ela queria vingar-se do pai, que não lhe retribuíra o amor 
que ela lhe dera. Tendo tido a ambição de superá-lo, graças a seus dons in
telectuais, queria tomar-se analista para curar ou, talvez, "assassinar" os se
res vivos. 1 46 

Com seu talento clfuico habitual, Laforgue se apercebeu, a despeito do 
entusiasmo dos dois protagonistas, das dificuldades da análise da princesa. 
Regozijou-se com a satisfação de Freud e, não sem uma certa amargura, 
afinnou que a colaboração de Marie era decisiva para o movimento. Numa 
carta a Freud, pareceu duvidar, mais além de uma aprovação aparente, do 
êxito de tal análise: "No que concerne aos outros 'triunfos' ", escreveu, "te
nho, quando muito, a necessidade de lhe dizer o quanto me interessam os 
cadernos da princesa. Ela se propõe colocar o caso a sua disposição, com 
fins de uma publicação eventuaJ, e creio que ele seja altamente instrutivo no 
que concerne às possibilidades da análise."1 47 Freud não respondeu à inter
rogação levantada por Laforgue. Posteriormente, escrever-lhe-ia dizendo ter 
ganho na pessoa da princesa um membro eminentemente precioso. Em 25 de 
julho de 1926, aludiu pela última vez à análise de Marie: "Naturalmente, te
nho ouvido seu nome com muita freqüência ultimamente, já que estou tra
balhando com nossa princesa, que desta vtz está penetrando seriamente nas 
profundezas de sua ligação com o pai. Estou convencido de que ela já não 
acha a análise tão agradável, mas esta só fica mais rica em ensinamentos por 
isso. Temos o direito de estar muito satisfeitos com o que foi conquista
do. "148 Freud estava radiante com sua relação paternal com Marie, e Lafor-
gue já não tinha o que dizer. 

O alsaciano permaneceria em silêncio, mas pressentira a verdade dessa 
história. Freud foi favorável à publicação dos Cinq Cahiers, o primeiro dos 
quais seria editado no ano de sua morte, por conta da autora.  Impediu Marie 
de redigir o diário de sua análise e ela se apressou a contrariar essa ordem. A 
princesa se tornaria um "caso", tal como Dora ou Anua O., mas com a dife
rença de que a história de sua análise resumiu-se no comentário de seus ca
dernos infantis. O Journal [Diário] existe, mas permaneceu como letra mor
ta, enterrado nos arquivos da farru1ia. 1 49 Sobre a análise da princesa, portan
to, não dispomos de um documento que tenha o teor clínico, teórico ou lite
rário das análises publicadas por Freud ou do relato de Abram Kardiner. 

Mais uma vez, a censura voluntária produziu seus efeitos. Com a pu
blicação de seus Cahiers, Marie Bonaparte deu conhecimento à posteridade, 
ainda em vida, do aspecto "heróico" de sua análise; mas seus comentários 
assemelham-se às páginas de sua interminável autobiografia: trata-se de um 
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relato em que o narcisismo da autora e sua complacência são impulsionados 
com tal desproporção que o texto fica amputado de uma escrita autêntica. 
Somente os contos infantis, redescobertos na idade adulta, escapam à domi
nação da autora e têm algum valor literário ou clfuico, por causa de sua in
gênua crueza. 

Três ou quatro semanas após o início da análise, Marie contou um so
nho que se situava às margens do Bois de Boulogne. Ela estava sentada nu
ma caminha baixa e observava as distrações amorosas de um casal deitado 
numa cama grande de adultos. Freud declarou peremptoriamente a Marie que 
ela havia assistido, na infância, a cenas de coito. Afirmou que ela não ape
nas ouvira essas cenas, como a maioria das crianças que dormem no quarto 
dos pais, mas que as tinha visto em ple,w dia. Aturdida, Marie protestou que 
não tivera mãe. Freud se manteve firme, objetando com a presença da babá. 
A princesa opôs uma resistência feroz a essa interpretação e contou a primei
ra lembrança que preservava da infância: "Eu estava sentada numa cadeiri
nha ou numa caixinha muito baixa, lá em Cours-la-Reine, no quarto de mi
nha babá. Ela estava em pé em frente ao espelho da lareira, onde havia um 
fogo aceso; eu a olhava atentamente. Ela estava passando creme nos cachos 
de seus cabelos pretos. O creme, num potinho branco, estava em cima do 
mármore da lareira; era preto. Achei aquilo enojante. Minha babá tinha o 
rosto comprido e amarelado e era parecida com um cavalo. " 150 

Freud viu nessa lembrança encobridora uma confinnação de sua inter
pretação. O rosto cavalar da babá remetia a Pascal, o treinador corso, meio
irmão de Roland e amante de Lucie, a governanta. A lareira era um símbolo 
da cloaca feminina, negra como o interior de um corpo de mulher "vascu
lhado" pelo coito. O fogo era a imagem do prazer sexual, e o creme preto 
podia significar as fezes e o erotismo anal. Continuando pouco convencida 
da primeira afinnação de Freud, Marie foi visitar Pascal numa noite de Natal 
em 1926. O homem estava com oitenta e dois anos e se recusou a responder 
a perguntas sobre suas relações sexuais com as criadas da mansão Bonapar
te. De volta a Viena, a princesa deu a Freud seus cinco cadernos para que 
ele os lesse. A propósito do conto intitulado Le Crayon de Bouche [O Lápis 
de Boca], Freud lhe disse: "Isso me parece suspeito. Você deve ter visto 
uma felação quando menina." Durante dois meses, ele comentou os textos e 
explicou a Marie que ela agira como os povos em seus primórdios: "Um 
grande acontecimento os ·abala em seu período pré-histórico - a queda de 
Tróia sob o ataque dos aqueus ou a de um reino borgúndio sob o dos hunos. 
Mas só alguns séculos depois é que se criam a Ilíada ou os Nibelungos. 
Também em relação a mim [Marie] , em meu período pré-histórico, por volta 
dos dois ou três anos, um grande acontecimento me abalou: os atos sexuais 
dos adultos; mas só alguns anos depois, em tomo dos sete, oito ou nove 
anos, é que se criaram os mitos simbólicos que anotei em meus caderni
nhos. "1 5 1  

Incrédula e preocupada em verificar as  assertivas de Freud, Marie tor-
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nou a visitar Pascal e resolveu obrigá-lo a falar por todos os meios. Supli
cou-lhe que lhe confessasse que ele fora amante não só de Lucie, mas tam
bém de Rose Boulet, sua primeira babá. Salientou sua análise com Freud e a 
suma importância científica de suas experiências. O velho, então, meio en
vergonhado, sentou-se à mesa e, no curso de um minucioso levantamento, a 
princesa o obrigou a descrever, em nome da ciência, os detalhes completos 
de suas relações sexuais com a babá: os amantes tinham feito amor em plena 
luz do dia diante do berço de Marie; haviam praticado diante dela atos de 
felação e cunilíngua. Como um mágico, Freud realmente enunciara a verda
de. 

Le Crayon de Bouche, redigido em forma de conto por Marie na infân
cia e analisado no tratamento com Freud, desvenda uma parte das fantasias 
inconscientes da princesa a propósito de sua sexualidade. O lápis simboliza
va a arma do intelecto através da qual ela se havia identificado com o pai. 
Era wn atributo fálico que prolongava o pênis: "Quando a fada boa deu o 
lápis", escreveu ela, "isso equivaleu, para meu inconsciente, à entrega a 
núrn pela mulher do pênis do homem, que também lhe pertencia, dado o pa
pel receptor do pênis, da mulher no coito. A fada boa, portanto, fora dupla
mente determinada: era Nounou, que me outorgara o pênis de Pascal, e era 
vovó, que me dera o pênis rnaterno."1 52 

Essa extraordinária revelação constituiu a parte "bem-sucedida" da 
análise de Marie. Como acontecera com Kardiner, Freud deu mostras, nessa 
situação, de um espúito clínico aparentado com a vidência. Contudo, esse 
êxito remeteu a um malogro da anãlise no tocante à emergência da feminili
dade da princesa. Ela passaria o resto da vida a se debruçar com admiração 
sobre sua infância triste, para evitar tornar-se "mulher", enquanto a essência 
de seu percurso analítico seria guardada em segredo num diário não-publica
do. Não obstante, ela o deu a Jones para ler e ele o mencionou, sem no
meá-lo, em sua biografia de Freud; depois, Marie o entregou a Schur, que o 
citou explicitamente em seu livro. Assim, o documento "inencontráve1" fun
cionou na "fanu1ia" analítica como as cartas roubadas que se procura, ao 
mesmo tempo, ocultar e mostrar. Enquanto a história "verdadeira" de uma 
análise foi furtada dos olhares dos curiosos, o COJil!entário dos Cahiers foi 
disseminado por toda parte em conferências públicas. Em 1945, a princesa 
publicou em inglês o texto do Crayon de Bouche. 1 53 Ali narrou a aventura 
dessa cena primitiva na terceira pessoa, como se se tratasse de um caso clíni
co externo a sua vivência. Na conclusão, fez a apologia desse depoimento 
excepcional e enalteceu as qualidades científicas de sua paciente imaginária, 
assim se d.ando ao luxo de uma admiração ilimitada por sua própria pessoa. 

Na análise, Freud não analisou sua contratransferência paterna. Tratou 
Mmie como a um homem, um discípulo ou um general de exército, e sua fe
minilidade selvagem pareceu amedrontá-lo. Assim, ela pennaneceu "disfar
çada" de mulher, portadora de um lápis ou de um "pênis devolvido". 

·Num conto infantil intitulado Le Vlout, tenno que significa '· 'vara trnns-
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formada em buraco", Marie descobriu que havia transformado o pai numa 
mulher e se convertera num falo-feto, capaz de penetrá-lo para trocar com 
ele, sem nenhum perigo, "segredos amorosos". Além disso, identificou-se 
com a mãe morta e não conseguiu· livrar-se de um ódio ao sangue e de urna 
obsessão com a gravidez em que se revelava um terror vital das funções se
xuais femininas. Essa maldição da feminilidade converteu-se num horror à 
condição feminina, e esta se traduziI;ia, nos textos teóricos, num retorno cada 
vez mais pronunciado ao organicismo. A princesa interessou-se por Edgar 
Allan Poe em vista do tema da mulher morta, no qual reencontrou suas pró
prias fantasias. Estudou a biografia e a obra do escritor à maneira de um ca
so clfuico, como fez consigo mesma. Freud apoiou e aprovou sua busca do 
substrato biológico, muito embora se afastasse dele em seus próprios textos. 
Na relação entre o ancião e a dama houve o retorno de um recalcado freu
diano que concernia, ao mesmo tempo, ao estatuto não-elucidado dos restos 
biológicos da doutrina psicanalítica e às incoerências de uma posição con
tratransferencial que pôs em jogo a problemática não-resolvida da sexualida
de masculina de Freud. Assim como a atitude de Anna diante da psicanálise 
infantil atualizou a fantasia educativa recalcada do pai, as teorias de Marie 
sobre a sexualidade feminina foram o sintoma do complexo paterno de Freud 
em sua relação homossexual com as mulheres intelectuais que se ·tomavam 
suas discípulas. 

Marie viu-se reconduzida às fantasias arcaicas da infância em que per
manecera fixada, e o retorno que fez ao substrato orgânico no campo da se
xualidade feminina foi uma conseqüência dessa fixação que a impediu de 
aceder à simbólica da castração. 

Em 1927, em Viena, embora sua análise já tivesse começado havia dois 
anos, a princesa se entregou, juntamente com o ginecologista Halban, a 
exercícios anatômicos feitos em cadáveres de mulheres, com o intuito de 
demonstrar que a famosa operação do clitóris, que ela havia enaltecido sob 
pseudônimo em 1924, era o tratamento ideal para a cura da frigidez femini
na. Em 1933, Marie publicou um artigo sobre o assunto no Bulletin de la so
ciété de Sexologie, intitulado Les Deux Frigidités de la F emme . 1 s4 Depois de 
um rápido resumo dedicado à sexualidade infantil e à masturbação, fez urna 
classificação das diferentes modalidades de frigidez. Distinguiu a frigidez 
total da frigidez parcial. No primeiro caso, algwnas mulheres por vezes se 
revelavam a si mesmas através de uma mudança de parceiro, ao passo que 
outras nunca chegavam a conhecer o orgasmo. No segundo, tratava-se de um 
clitoridismo pertinaz, no qual o tratamento analítico devia ser complementa
do por um "adjuvante somático". Nas mulheres afetadas por essa anomalia, 
o clitóris era a única zona erótica e impedia o gozo vaginal. A psicanálise 
acabava em fracasso, em não sendo acompanhada pela famosa cirurgia que 
permitia unir o clitóris e a vagina. Marie Bonaparte forneceu resultados de
talhados das iiitervenções de Halban, explicando seu total insucesso. Isso 
nso a impediu de concluir seu artigo enunciando os benefícios combinados 
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da psicanálise e da cirurgia no tratamento do clitoridismo: "Estes se afigu
ram, até os dias atuais, como os dois únicos tratamentos aplicáveis à frigidez 
por fixação clitoridiana, frigidez esta que é tão rebelde, como se sabe, a 
qualquer outro tratamento. E isso enquanto esperamos que um dia, talvez, a 
endocrinologia coloque em nossas mãos hormônios que permitam virilizar o 
homem e feminilizar a mulher que o desejarem. " 1 55 

Cirurgia e honnônios: esse era, em 1933, o futuro da psicanálise para 
Marie Bonaparte. A exaltação que reinava em seu espírito levou-a a confim
dir a diferença anatômica entre os sexos com a sexualidade não-genital, e 
esta com os fenômenos de transexualismo. O artigo foi republicado em 1950, 
com outros da mesma inspiração, em sua obra Psychanalyse et Biologie. 
A idéia rrútica de uma possível transferência da capacidade orgásmica do 
clitóris para a vagina, típica da própria feminilidade, assumiu na princesa um 
caráter particularmente obsessivo. Em vez de pensar a questão do 'compl,exo 
de castração em termos de transformação da libido auto-erótica em libido 
objetal ,  ela fez a teoria freudiana retroceder para o terreno da anatomia. 
Dentro dessa ótica, o estudo etnográfico serviu-lhe de pretexto experimental. 
Freud a incentivou nesse caminho, como se procurasse, através das angústias 
de uma mulher, a prova impossível de que o critério de êxito da normativiza
ção sexual seria a limitação do orgasmo unicamente ao gozo vaginal. Que te
rá ele dito ou feito para reforçar dessa maneira a resistência clitoridiana de 
sua paciente e arrastá-Ia para a solução cirúrgica? Somente a publicação do 
diário secreto poderá, quem sabe, trazer uma resposta para essa pergunta. · 

Um dia, Freud presenteou Marie com um livro recém-publicado em 
Berlim, intitulado,Neger Eros e escrito por um certo Félix Bryk, que passara 
algum tempo na Africa Oriental. Ele havia estudado os costumes dos nandis, 
uma tribo das encostas do monte Elgon, e descrevera a prática de excisão 
que privava as meninas do clitóris. Os homens da tribo procuravam, através 
desse recurso, feminilizar ao máximo suas companheiras, suprimindo-lhes do 
corpo o último vestígio peniano. Freud assinalou a Marie que Bryk sem dú
vida tinha conhecimento do problema da transferência da sensibilidade de 
uma zona para a outra e acrescentou, a propósito da excisão: "Essa operação 
não deve suprimir as possibilidades eróticas e orgásticas das mulheres; sem 
isso os homens nandis não admitiriam o costume, que os privaria da comu
nhão voluptuosa com suas companheiras."1 56 Podemos indagar-nos por que 
Freud terá incitado a princesa a se ocupar com clitóris cortados, ao mesmo 
tempo que afirmava que a operação destinada a transpor para a realidade 
carnal uma fantasia "mascnlina" de ferninilização do corpo em nada modifi
cava a frigidez ou a capac idade orgástica das mulheres. Ele lhe disse, em 
suma, que a transferência de uma zona para a outra era uma operação do in
consciente, irredutível à anatomia, mesmo que a tribo dos nandis estivesse 
convencida do contrário. 

Marie nem precisava de tanto e se precipitou numa impetuosa pesquisa 
de campo. Interrogando os viajantes e etnógrafos que haviam mantido rela-
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ções sexuais com mulheres excisadas, procurou saber se estas eram capazes 
de orgasmo. Não obtendo nenhuma resposta a essa desgastante interrogação 
sobre e]a mesma, decidiu, em 1 929, quando estava a caminho de Viena para 
sua análise, deter-se em Leipzig para consultar a Dra. Hupfer, que, como 
Halban, praticava operações cirúrgicas no clitóris. Novas observações, no
vos casos, novas decepções. Após a morte de Freud, em 1 94 1, Marie ainda 
deu prosseguimento a suas investi.gáções no Egito, com mulheres muçulma
nas excisadas. Entrou em contato com o professor Mahfour Pacha, ginecolo
gista do hospital copta do Cairo, que lhe explicou os pormenores das técnicas 
de excisão. Ela assistiu a toda sorte de experiências, fez comparações e ob
servou minuciosamente clitóris cortados, que confrontou com clitóris intei
ros. Assistiu a partos e sangramentos, identificou infecções e dissecou cotos 
de grandes e pequenos lábios. Tomou em análise nativas que se mostràram 
incapazes de lhe transmitir a menor informação sobre as localizações anatô
micas de sua feminilidade. Não obstante, Marie Bonaparte acreditou obter 
resultados: jamais compreenderia que não existe solução cirúrgica para a fri
gidez feminina, assim como jamais encontraria uma resposta para o problema 
do estatuto inconsciente da sexualidade feminina. 

Freud, o · clínico genial, pareceu mostrar-se incapaz de interpretar para 
sua paciente a significação dos atos dela, de seus discursos e de sua busca 
desvairada de uma feminilidade impossível. Através dos textos teóricos da 
princesa podemos delimitar as racionalizações que ela empregou para trans
por a do- '.trina psicanalítica para o campo da biologia. 

Num célebre artigo de 193 1 ,  intitulado Sexualidade Feminina, Freud 
descreveu o mecanismo inconsciente do Édipo na mulher. Ao contrário de 
Jones e Karen Horney, sustentou a tese de uma libido única1 57 e constatou 
que a bissexualidade era mais acentuada na mulher do que no homem. Insis
tiu no fato de que, no desenvolvimento da mulher, o apego excessivo ao pai 
era, na verdade, conseqüência de uma relação antiga e exclusiva com a mãe. 
Em outras palavras, no Édipo masculino, o menino renuncia à mãe em prol 
de outra mulher, trocando de objeto e não de sexo, ao passo que, no Édipo 
feminino, há uma mudança de sexo e de objeto. Freud mostrou, a esse res
peito, a dificuldade da posição do analista na elucidação do apego das filhas 
às mães: "Tudo o que afeta o dorrúnio desse primeiro vínculo com a mãe",  
escreveu ele, "pareceu-me extremamente difícil de captar em termos analíti
cos, extremamente esmaecido pelos anos, extremamente vago e mal passível 
de reviver, como que submetido a um recalcamento particularmente inexorá
vel. Mas talvez eu só tenha tido essa impressão porque as mulheres anali
sadas por mim tinham podido conservar esse mesnw vínculo com o pai, wn 
vínculo em que se haviam refugiado desde a fase pré-edipiana aqui exami
nada. Na verdade, parece que as analistas, como Hélene Deutsch e Jeanne 
Lampl de Groot, puderam perceber mais facilmente esse estado de coisas 
porque veio em seu auxílio, em suas pacientes, a transferência para um 
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substituto materno apropriado. Também não consegui, até o momento, elu
cidar um caso cornpletamente."1 58 

Essa constatação, feita em 193 1, seis anos após o idício da análise de 
Marie, dá uma indicação das dificuldades contratransferenciais de Freud. 
Conservando através do analista um vínculo incestuoso com a figura paterna, 
a princesa não conseguiu desligar-se de uma identificação arcaica com a es
posa morta do pai. Ficou fixada no universo de pesadelo de seus contos in
fantis e incapaz de se desviar de um terror absoluto da feminilidade. Assim, 
fora do espaço analítico, procurou urna solução "delirante" para o problema 
insolúvel de "sua" sexualidade feminina. Impulsionada por Freud, entregou
se a um comentário espantoso do texto de 1931, confundindo fantasia e rea
lidade. A propósito do complexo de castração, Freud separara em três 
orientações a atitude dividida da mulher diante do reconhecimento da falta do 
pênis: a primeira levava a renunciar de maneira geral à sexualidade; a·se
gunda, ao contrário, levava a mulher a não desistir de sua masculinidade 
ameaçada; a terceira direção, "normal", segundo ele, desembocava na forma 
feminina do complexo de Édipo. A validade das teses freudianas acerca des
se "continente negro" da feminilidade pode ser discutida, sob a condição de 
sabermos que se trata de teoria em que a divisão sexual é pensada do ponto 
de vista do inconsciente , e não partindo da divisão anatômica dos sexos ou 
de uma desigualdade social. Dentro dessa perspectiva, existe no inconscien
te, tanto no homem quanto na mulher, uma única espécie de órgão, o falo, e 
a crença no falicismo é compartilhada por ambos os sexos, tendo cada um 
deles a certeza de que o outro é detentor de uma potência fálica imaginária. 
Essa divisão fálica não se superpõe à divisão anatômica, donde os fenôme
nos de recusa, denegação e recalcamento. 1 59 Pois bem, Marie Bonaparte 
transformou a teoria psicanalítica da sexualidade numa tipologia dos instin
tos biológicos, da qual a natureza do inconsciente foi evacuada. Nela, as três 
atitudes foram retraduzidas em três categorias comportamentais que defini
ram os pólos de uma psicologia da mulher. A princesa distinguiu as reivindi
co.doras, que procuravam apoderar-se do pênis masculino, as aceitadoras, 
que se adaptavam à realidade de suas funções biológicas ou de seu papel so
cial e, por fim, as renunciadoras, que se afastavam da sexualidade em geral. 
A passagem da doutrina freudiana para essa tese psicologista revela como, 
para Marie, o recurso ao substrato anatômico tornou-se a única maneira de 
escapar à primazia do inconsciente. A confosão entre o órgão peniano, em 

sua realidade carnal, e a função fálica, de ordem imaginária, entre a genitali
dade e a sexualidade, é tão evidente que ficamos com a i.'11pressão de que 
Marie Bonaparte não estabeleceu a diferença entre uma reflexão conceitua! e 
a racionalização de suas próprias fantasias. 

Essa teorização constituiu a contribuição essencial da princesa para 0 

continente da sexualidade fewinina. Num segundo livro sobre o assunto, ela 
voltou a afinnar que Freud evidenciara três tipos de co'11portamento femini
no. 1 60 Acrescentou a si.la classificação noções de saúde psíquica, adaptação e 
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normalidade. O ideal feminino, com o qual ela sonhava, foi situado entre as 
aceitadoras, em quem "a saúde psíquica mais coincide com a nonnalidade: 
são mulheres vaginais, amantes ou mães que adotaram da melhor maneira 
sua feminilidade". 1 6 1  Marie situou entre as renunciadoras certas virgens cuja 
libido, excessivamente sublimada, era saturada por uma intensa atividade so
cial. Nesse caso, a saúde podia coexistir com a ausência de sexualidade ob
jetal. Por fim, situou na linha de frente das reivindicadoras as mulheres ho
mossexuais em quem o protesto viril era o elemento dominante. Neste último 
caso, recomendou o tratamento analítico. Essa classificação desembocou, 
mais uma vez, num estudo detalhado da anatomia, do clitóris e da vagina, ao 
término do qual os hormônios e a cirurgia voltaram a surgir como adjuvantes 
necessários à psicanálise. 

Em 1949, a princesa havia pendido para as profundezas do organicismo 
que obcecara Freud durante toda a sua vida, e que, tal como o sintoma hip
nótico do período ferencziano, retomou no discurso da grande dama que ele 
tanto amara e que havia analisado com tanta dificuldade: "Creio", escreveu 
ela nessa ocasião, "que mais adiante se encontra uma espécie de incons
ciente muito mais profundo ainda, o inconsciente orgânico, que meu velho 
amigo Gustave Le Bon, em Les Opinions et les Crayances, aliás justifica-
damente, postulou."1 62 

Apesar das aparências, é necessário não subestimar as tentativas psica
nalíticas feitas por Freud para arrancar Marie Bonaparte de sua confusão 
pessoal. Acaso terá sentido sua impotência diante de uma situação em que a 
análise iAterveio tarde demais? Será que se contentou em evitar atuações trá
gicas ou em impedir certas práticas? Não iremos mais longe. Marie Bona
parte tomou providências, através de suas disposições testamentárias, para 
que sua análise permanecesse secreta. Respeitemos esse segredo. Uma sim
ples carta escrita por ela, junto com a resposta dada pelo ancião, revestem-se 
hoje de uma significação clínica mais importante, no que tange a essa análi
se, do que os comentários que possamos acrescentar. Em 1932, a princesa 
perguntou a Freud se a psicanálise tinha razões sérias para desencorajar as 
relações incestuosas entre mãe e filho e, nesse caso, quais eram elas. Eis a 
resposta que ele fez chegar a suas mãos: "Não pode, evidentemente, tratar-se 
da razão habitual do simples tabu [ . . .  ]. É bem estranho - mas, talvez, facil
mente compreensível - que as mais poderosas interdições da humanidade 
sejam as mais difíceis de justificar [ ... ]. A situação do incesto é exatamente 
igual à do canibalismo. Existem boas razões, naturalmente, para que, na vida 
moderna, não matemos um homem para devorá-lo, mas não há razão alguma, 
qualquer que seja ela, para não se comer carne humana em vez de carne de 
animais. No entanto, a maioria de nós consideraria isso inteiramente impos
sível. O incesto não está muito longe disso, e de fato não ocorre com muita 
freqüência. Podemos facilmente perceber que, se fosse praticado, em larga 
escala, seria socialmente tão nocivo hoje quanto o foi no passado. E esse da
no social que constitui o núcleo daquilo em que, revestida de tabu, essa 
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questão se transformou. Em casos individuais excepcionais, o incesto, mes
mo hoje em dia, seria inofensivo, se bem que sempre anti-social, como o se
ria a ab-rogação de uma das restrições sexuais necessárias à manutenção da 
civilização. Num caso particular, também é preciso levar em conta a seguinte 
consideração. Pode acontecer que alguém que tenha escapado à influência 
dos recalcamentos nlogenéticos pratique o incesto sem prejuízo, mas nãc., 
conseguiríamos ter certeza disso. Essas heranças, muitas vezes, são mais po
derosas do que tendemos a supor, e, além disso, a transgressão é seguida de 
sentimentos de culpa· contra os quais somos inteiramente impotentes." 163 

É dentro dessa perspectiva que convém ler Le · Cas de Mme. Lefeb
vre, 1 64 um dos raros textos de alguma beleza escritos pela princesa no início 
de sua análise. Terá sido um acaso? Versava sobre um caso criminal que 
ocupou os noticiários e cuja história não deixa de ter vínculos com o roman
ce familiar de Marie Bonaparte: por questões de dinheiro e de paixão inces
tuosa, Marie-Félicité Lefebvre de fato assassinou a mulher de seu filho 
quando esta se achava grávida de vários meses. 

Em janeiro de 1927, graças aos advogados, Marie Bonaparte foi ao 
presídio de Lille entrevistar-se com a assassina e colher de seus lábios sua 
própria versão do crime. Esta ignorava a identidade de sua interlocutora, que 
se apresentou como uma psicóloga desejosa de escrever um estudo sobre seu 
caso. Com extrema minúcia e numa sintaxe sóbria e bem construída, a prin
cesa redigiu um texto de cinqüenta páginas, que logo publicou na RFP. 

Marie-Félicité Lemaire nascera em 1864 numa honrada farru1ia de fa
zendeiros do Norte. Inicialmente criada pela avó paterna, a quem amava 
apaixonadamente, foi internada num convento até a idade de doze anos. Pas
sava os meses de verão na casa da farm1ia e se apegou exclusivamente ao 
pai, rejeitando a mãe, que julgava severa. Aos vinte e quatro anos, fez um 
casamento de conveniência com Guillaume Lefebvre, que exercia a profissão 
de cervejeiro. Unindo suas fortunas, os cônjuges tomaram-se ricos. Marie
Félicité não gostava das relações carnais e se submetia a elas por dever. 
Após a morte de uma filhinha prematura, trouxe ao mundo dois filhos, André 
e Charles. O primeiro cresceu com plena saúde e sonhava com a carreira de 
tabelião, enquanto o segundo foi afetado por distúrbios motores e se tornou 
enfermo. 

Em 1912, Marie-Félicité adoeceu dos "nervos" .  Um médico incompe
tente constatou a queda de um rim e, a partir daí, ela passou a acreditar fir
memente que todos os órgãos de seu corpo sofriam uma atração pelo solo. 
Aproveitou-se disso para recusar as relações sexuais e mudar para um quarto 
separado. Em 1924, André casou-se com Antoinette Mulle, por sua vez filha 
de um cervejeiro. Oito dias antes do casamento, Marie-Félicité censurou sua 
futura nora "por monopolizar ininterruptamente o automóvel da farm1ia para 
passear com o noivo".  

Durante a viagem de núpcias dos cônjuges, ela se tomou de um ódio 
particular por Antoinette, convencida de que esta e o irmão tencionavam, 
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depois da morte do pai, mover um processo contra a mãe. Por isso, procla
mou sua recusa a "ter filhos dessa raça que falta com o respeito aos pais". A 
avareza da Sra. Lefebvre logo irrompeu claramente. Ela· oferecera a Antoi
nette, por ocasião do casamento, um broche de pérolas falsas, e a nora per
cebeu isso. Depois, passou a se intrometer nos assuntos do casal, censurando 
a nora por fazer despesas sem motivo. Esta resolveu não voltar a vê-la e An
dré ia sozinho todas as semanas à casa dos pais. 

Em março de 1925, Antoinette engravidou; em junho, Marie-Félicité 
comprou um revólver de um vendedor de armas em Saint-Étienne, durante 
uma viagem a Vichy para tratamento. Apesar de uma tentativa de reconcilia
ção, continuou a se queixar da falta de respeito da nora. Em 23 de agosto de 
1925, durante um passeio de automóvel com o casal, sacou sua arma e dispa
rou com uma segurança implacável. 

No ano seguinte, no tribunal de Douai, foi considerada responsável e 
condenada à morte. A sala bradava pelo linchamento; um odor de incesto 
pairava sobre o drama, e o povo murmurava que essa mãe abjeta havia man
tido relações carnais com o filho. Nessa época, as mulheres já não eram 
guilhotinadas, e o perdão presidencial interveio, transformando a pena de 
morte em prisão perpétua. 

Seguindo a tradição dos grandes alienistas, Marie Bonaparte interferiu, 
contestando o laudo dos peritos. Esse ato constituiu uma inovação: pela pri
meira vez na França, uma psicanalista, mulher e não-médica, empenhou sua 
celebridade pessoal e invocou a teoria freudiana como arma de combate 
contra uma decisão judicial. Marie Bonaparte apoiou-se na contraperícia do 
Dr. Voivenel, produzida pela defesa, que interpretara em termos de paranóia 
a loucura racional da Sra. Lafebvre, mas foi em nome da psicanálise e fa
zendo referências às próprias palavras da criminosa que ela fez campanha na 
RFP para alegar irresponsabilidade. Explicou que o homicídio tinha sido a 
repetição de um rito cerimonial praticado por Marie-Félicité na infância, que 
consistia em "enterrar pintinhos mortos".  Essa brincadeira fora a atuação de 
um desejo de morte dirigido contra a mãe, que, na época, estava grávida da 
irmã caçula da menina. Tendo-se tornado frígida e avarenta na idade adulta, 
a Sra. Lefebvre entrou no delírio no momento em que Antoinette foi fecun
dada, não conseguindo suportar o presente de esperma que seu filho dera 
à jovem esposa: "Então", escreveu a princesa, ."no inc·onsciente da Sra. L. 
deu-se algo que jamais conheceremos, e que fez essa burguesa rica, escru
pulosa e bem comportada cruzar a fronteira para além da qual nos tomamos 
criminosos."165 Praticado o ato, ela ficou deprimida e indiferente a seu cír
culo. Para a princesa, não se tratava, como diziam, da ferocidade calculista 
de um ser racional, mas da loucura de uma mulher perseguida, que se sentiu 
como que curada de suas imundícies por seu criine: "A Sra. Lefebvre", es
creveu Marie Bonaparte, "pe1 tence, além disso, a essa categoria de 'loucos' 
que o público se recusa a considerar como tais por eles terem conservado 
plenamente a lucidez, a memória e a razão. As reivindicadoras muitas vezes 
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iludem e contradizem a idéia que o vulgo faz da loucura. Foi isso o que per
mitiu aos peritos sua afirmação de responsabilidade plena. Foi o que fez com 
que o próprio André Lefebvre, o filho - apesar de interessado em que a mãe 
'passasse por louca' -, dissesse, respondendo a esta pergunta da Sra. Henri 
Mulle: 'Você acha que sua mãe é louca, e, se a pergunta lhe fosse formulada 
sob juramento ousaria dizê-lo?' - 'É evidente que não', respondeu André, 
'eu não poderia dizer que ela é louca. ' E a acusação tratou de se valer dessa 
colocação, corno se André Lefebvre fosse um eminente perito em psiquia
tria. " 1 66 

O artigo terminou çorn uma defesa vibrante, pleiteando o tratamento 
médico da loucura e a criação de manicômios judiciários; estávamos em 
1927. Esse foi o primeiro texto público de Marie. Foi impresso no primeiro 
número da RFP e provocaria um escândalo. Nessa época, o combate pela 
aplicação do artigo 64 ainda tinha a aparência de uma cruzada, embora ,asse
gurasse a manutenção da loucura no contexto médico. Em 1933, a propósito 
das irmãs Papin; condenadas em condições idênticas, Jacques Lacan escre
veu: "Ao juiz, elas não darão nenhum motivo compreensível de seu ato, ne
nhum ódio, nenhuma queixa contra suas vítimas; sua única preocupação pa
recerá ser a de partilhar inteiramente a responsabilidade pelo crime. A três 
médicos peritos elas se afigurarão sem nenhum sinal de delírio, nem de de
mência, sem nenhum distúrbio atual, nem psíquico nem físico, e lhes será 
forçoso registrar esse fato. "1 67 



Il 

A Sociedade Psicanalítica d� Paris 

1. Costumes e ambições 

Antes da fundação da SPP, René Laforgue apresentou sua candidatura para 
se filiar à Associação Psicanalítica Vienense e pediu para substituii; a confe
rência tradicional por uma apresentação de seus trabalhos. Esse pedido foi 
aceito e, no fim do ano de 1925, ele foi eleito por unanimidade. Nesse mes
mo ano, Rudolph Loewenstein, judeu russo que emigrara para Berlim, foi 
instalar-se em Paris com o assentimento de Freud e graças às providências de 
Marie Bonaparte. O grupo francês compreendia dez membros, aos quais vie
ram juntar-se, posteriormente, dois suíços, Raymond de Saussure e Charles 
Odier. Eugénie Sokolnicka aceitou Paulette Erikson-Laforgue em análise; 
esta se tomaria analista sem fazer parte do núcleo fundador. Adrien Borel e 
Henri Codet, ambos alunos de Claude, representavam, muitas vezes ao lado 
de Pichon, a tendência minoritária. A.L.M. Hesnard iria morar em Toulon ; 
apesar da sua "conversão" à psicanálise e de seu desejo de se instalar na ca
pital , continuou a se recusar obstinadamente a se submeter a uma análise di
dática. René Allendy e Georges Parcheminey, dois "marginais", ocupavam
se, um com a homeopatia e o outro com a medicina psicossomática. R. de 
Saussure era um "rapaz encantador" que fazia viagens freqüentes a Paris, e 
Charles Odier, um psicanalista experiente que iria residir na capital por al
gum tempo. A esses dois suíços românticos temos de acrescentar Henri 
Floumoy, filho do grande Théodore, que não fez parte do grupo fundador 
mas viria a ser um membro importante da SPP. Nascido em 1886, fez amiza
de com Marie Bonaparte em Viena quando estava em análise com Freud. Foi 
também analisado por J.H. Van Ophuijsen1 e impôs como condição de seu 
ingresso que Charles Baudoin , seu rival "psicagogo" próximo de Jung, não 
fosse aceito na SPP. Censurava-o por não ser médico, embora ele próprio 
fosse partidário da análise leiga. Veremos que essa atitude contraditória 
c .x i stiu permanentemente entre os membros de todas as sociedades da época 
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e foi consequencia direta da batalha que se estava desenrolando dentro da 
IP A. Floumoy era cunhado de Raymond de Saussure, que se casara com sua 
irmã Ariane Flournoy. Assim as duas famílias mais ilustres da aristocracia 
genebrina estiveram presentes na criação da SPP. O filho do· grande lingüista 

. e o do magnetizador lendário estiveram ambos no divã de Freud, com alguns 
anos de intervalo. 

Os dois primeiros analistas da segunda geração a se juntarem ao grupo 
foram Sacha Nacht, judeu de origem romena, e Michel Cénac, aluno de 
Claude e especialista em criminologia (ambos (1fetivos em 1929). Depois 
deles encontramos Pierre Mâle (agregado em 1932), Marc Schlumberger 
( 1933) e Jacques Lacan (1934). Daniel Lagache juntou-se a.o grupo mais tar
de . Anne Berman, secretária de Marie Bonaparte e analisada por ela, foi a 
tradutora de numerosas obras de Freud. Odete Codet, igualmente analisada 
pela princesa, aderiu em 1934 e participou ativamente da vida da SPP, So
phie Morgenstem (membro efetivo em 1929), uma judia polonesa analisada 
por E .. Sokolnicka, fez parte da primeira geração; especializou-se em psica
nálise infantil e trabalhou no serviço do professor Heuyer, que aceitava não
médicos. Após o falecimento de sua filha, uma brilhante egiptóloga que su
cumbiu a uma operação da vesícula biliar, não suportou a chegada dos na
zistas a Paris e se suicidou. Seu destino foi estranhamente semelhante ao de 
sua analista . 

. No mesmo serviço, nessa época, uma jovem alta e de cabelos curtos, 
chamada Jenny Roudinesco, teve seu primeiro contato com a psicanálise. 
Acabava de ser nomeada chefe de clínica do professor Heuyer, depois de ter 
sido aluna do neurologista Clovis Vincent, por sua vez aluno de Babinski. 
Ainda era neuropsiquiatra, sem grande conhecimento da psicanálise, e de
fendera sua tese de medicina sobre as lesões encefálicas da difteria. Casara
se com um médico judeu romeno emigrado vinte anos mais velho do que ela, 
naturalizado em 1914 e combatente da Grande Guerra: ele era bastante hostil 
à psicanálise. Em 1939, Jenny foi a segunda mulher da França a receber o 
título de médica hospitalar. Depois da Il Guerra Mundial, foi analisada por 
Michel Cénac e Sacha Nacht. Divorciou-se no momento em que desempe
nhava um papel importante no desencadeamento da cisão de 1953. Ficou co
nhecida por seus trabalhos sobre psicanálise sob o nome de Jenny Aubry. 

Blanche Reverchon-Jouve passou a fazer parte da SPP em 1928, assim 
como Henri 1-{oesli, que faria a primeira tradução do artigo de Freud sobre 
a Verneinung. M. Frois-Wittmann, amigo de poetas e escritores, foi muitas 
vezes considerado um analista "surrealista". Foi com a Sra. Lowtzky, em 
Passy, que Raymond Queneau fez uma análise cujo resumo forneceu em ver
sos rimados num livro intitulado Chêne et Chien, publicado em 1937: "E en
fim lá estou eu deitado / num divã perto de Passy; I Conto tudo o que me 
agrada: I estou na psicanálise. I Naturalmente começo I por histórias bem re
centes I que creio muito importantes I por exemplo, que acabo de me chatear 
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com meu amigo I Fulano . . .  "* De fato, Queneau misturou as pistas e cons
truiu um personagem de analista conforme à dupla lenda do "burguês que 
enriqueceu" e do "técnico rigoroso". Ali encontramos um pouco de Allen
dy, um traço de Laforgue, uma pontinha de Lacan, de Loewenstein ou de 
Frois-Wittmann, etc .. O analista foi descrito como um psicólogo refinado, mo
rador de um apartamento moderno; seu divã não era muito comprido, mas o 
ambiente era opulento. Às vezes fic;ava em silêncio, e sobretudo procurava 
fazer com que suas "audições" fossem pagas. Era "ávido, voraz, ganancioso 
e avaro". O escritor o chamava de "falso pai" e de "porcelana velha" e o 
analista interpretava a transferência respondendo com humor que não era pai 
nem bandido, mas médico em Passy, e o cliente obedecia: "Já que eu agora 
trabalho, I já que trabalhaste bem, I deixa que alguns trocados / eu jogue em 
teu porta-moedas. "2

** 

Convém acrescentar a isso wn personagem de cores muito vivas, que 
exerceria atividades de tradutor sem ser membro da SPP. Trata-se do abade 
Paul Jury, nascido em 1878, cuja lembrança ficou gravada na memória de 
todos os psicanalistas. Amigo de Laforgue e analisado por Charles Odier , ele 
era jesuíta por formação e não-médico. Fazia suas análises de batina, entre 
uma missa e outra, e às vezes praticava "a domicílio". Éliette de Beaurepai
re foi sua paciente antes da guerra; estava anoréxica e o professór Robert 
Debré tentou mandá-la para uma clínica para uma superalimentação. Jury 
interferiu para evitar esse erro. Enquanto Éliette esteve em análise com ele, o 
abade dava aulas de latim a seu irmão. 

Pouco depois de sua morte, em 1955, explodiu urna polêmica a propó
sito do Journal d'un Prêtre [Diário de um Padre] , publicado por Les Temps 
Modernes3 e do qual Emest Fraenkel, amigo do abade, contestou alguns tre
chos que lhe pareceram pouco autênticos. Nestes, Jury insultava a Igreja, sua 
mãe adotiva, e descrevia as frustrações e hipocrisias em que sua formação de 
jesuíta o mantivera. Atacava particularmente as mães dos padres: "Em geral , 
é uma viúva, ou pelo menos uma mulher fria. Detesta o homem e rompeu 
com ele. Acha-o grosseiro, sensual e repugnante [ .. . ]. Substituiu prontamente 
o marido pelo vigário ou pelo cura; não dorme com eles, Deus a livre disso, 
a não ser por erro ou distração . . .  " Não havia nisso matéria para escândalo, 
mas a catolicíssima Maryse Choisy, defensora da moral e dos bons costumes, 
insurgiu-se contra a imoralidade do cura, de quem fora :anúga, e por sua vez 
renegou-o. Censurou-o por trair sua fé e por ser um bicho-do-mato e um 
praticante da "_análise selvagem" condenada por Freud. Acima de tudo, 

* "Enfin me voilà donc couché I sur un divan pres de Passy. I Je raconte tout ce qu'il me plall: I je 
suis dans le psychanalysis. I Naturellement je commence I par des histoires assez récentes I que je 
crois assez importantes / par exemple que je viens de me fâcher avec mon ami I Untei. .. " (N .T .) 
** Puisque maintenant je travaille. / puisque tu as bien travai li é, / laisse-moi quelque picaille I verser 
en ton porte-moruiaie." (N.T. ) 
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voltou-se contra a análise didática de Jury: "Eu ficaria tentada a recorrer a 
minha tese sobre a fanu1ia espiritual e a lembrar que, já em 1949, afinnei que 
os católicos deveriam ser analisados, de preferência, por católicos. Odier era 
protestante, com uma tendência bastante atéia. A bem da verdade, entretanto, 
devo acrescentar que isso seria um exemplo injusto e pouco comprobatório. 
Porque Odier garantiu diante de vários amigos que o abade Jury não tinha 
terminado sua psicanálise, o que levaria a crer que os seis meses de 1923 fi
caram reduzidos a três mesezinhos, ora essa, digamos a uma estação, mas 
qual! A verdade é que Paul Jury recusou com veemência todos os controles 
que são costumeiros quando alguém quer se estabelecer como psicanalista. 
Segundo exemplo de revolta contra a autoridade. Ele nunca pertenceu a ne
nhuma sociedade profissional. A Igreja e a sociedade psicanalítica simboli
zam igualmente, para ele, a mãe com quem não chegou a fazer as pazes."4 

Essa história sombria mostra a que ponto o sistema das "conversões
renegações" misturou-se com a vida das sociedades psicanalíticas em suas 
relações com os ideais da religião. 

A estada de Otto Rank em Paris se assemelha a uma epopéia e vem 
testemunhar a atmosfera exaltada em que a psicanálise se implantou. Em 
1924, fez urna viagem aos Estados Unidos, onde analisou uma parcela dos 
membros da sociedade de Nova York. De volta a Viena, não pensava em 
outra coisa senão em viajar de novo. Houve um encontro com Freud em no
vembro de 1924. Os dois homens se indispuseram definitivamente. Rank 
partiu então para Paris, a fim de ir novamente para os Estados Unidos mas, 
completamente deprimido, voltou a Viena. O mestre acreditou na volta do 
fi lho pródigo e achou que seu aluno havia "atuado" sua neurose. Em de
zembro de 1924, Rank escreveu uma carta circular em que pediu perdão pela 
inconseqüência de sua conduta. Em janeiro de 1925, ajudado pela iniciativa 
de Freud, voltou aos Estados Unidos para auxiliar Brill na tarefa de unifica
ção do movimento; não conseguiu nem distinguir-se da ortodoxia freudiana 
nem se a:finnar como um psicanalista independente perante a linha médica. 
Em 22 de fevereiro de 1925, René AHendy convidou-o a fazer uma confe
rência na Sorbonne, no âmbito de um seminário que ele estava patrocinando 
sob o nome de Grupo de Estudos Filosóficos e Científicos para o Estudo e o 
Exame das Idéias e Tendências Novas. Sua exposição cobriu A Psicanálise 
e sua Influência na Evolução Intelectual; a platéia foi significativa. Em se
guida, Rank: voltou para Viena. Em junho, Freud achou que ele havia saído 
de seu estado depressivo. No congresso de Hombourg (1925) veio o conflito 
com fones; Ra:nk tornou a partir para os Estados Unidos e depois voltou a 
Viena pela última vez, antes de se instalar definitivamente em Paris em 12 de 
abril de 1 926, alguns meses antes da criação da SPP. Judeu, estrangeiro e 
não-médico, foi mal recebido pelo meio psiquiátrico francês, mas teve uma 
recepção calorosa por parte dos salões literários. Em julho de 1926, esteve 
em Zurique, e em outubro, novamente em Nova York. A partir de junho, 
instalou-se corno analista num apartamento parisiense, para fazer análises e 
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supeíVlsoes. René Laforgue ajudou-o a formar wna clientela e fez amizade 
colll ele, ao mesmo tempo que o condenava oficialmente em sua correspon
dência com Freud. Numa carta de 25 de julho de 1925, este escreveu ao al
sacifmo: "A princesa me deu notícia de que você condena como se deve o 
comportamento de Rank. Parece-me que ele vai se separar totalmente de nós. 
Não pode, naturalmente, deixar de ter sucesso. Não fiz nada para empurrá-lo 
para fora. A vontade inconsciente do homem é seu destino". 5 

O pobre Rank ficou condenado a um exercício semiclandestino da psi
canálise. Não conseguiu realmente fazer carreira na França, a despeito de um 
certo êxito, e foi em Nova York, em 1934, que se estabeleceu até a sua 
morte, em 1939. Em Paris, contudo, assegurou "secretamente" análises 
complementares e controles aos analistas da SPP, dividindo esse papel com 
as "autoridades" da IPA - Eitingon, em suas passagens pela França (1930 e 
1933), e Loewenstein. Além disso, ele foi, depois de Allendy, o segundo 
analista de Anais"Nin, com quem estabeleceu uma relação simultaneamente 
amistosa, amorosa e profissional. 

Essa prática que misturava a cama, o divã e a amizade sempre foi moti
vo de escândalo, e, no entanto, era de extrema vulgaridade nos costumes de 
todas as sociedades; os analistas dessa geração ficaram presos na grande 
aventura freudiana da sexualidade, onde não se conseguia estabelecer a dife
rença entre o amor e a transferência, a paixão e a att•ação, a amizade e o in
cesto, etc. A linha demarcatória não se situava entre os castos e os que man
tinham relações carnais com seus pacientes ou colegas, mas entre os que 
alardeavam um rigor técnico que não conseguiam respeitar, os que não ti
nham regra nenhuma e funcionavam de acordo com sua "intuição" e os que 
incluíam a relação afetiva, amistosa ou amorosa como algo que fazia parte da 
análise. Nesse aspecto, Freud teve razão em situar a discussão no nível teó
rico, e não no plano dos costumes.6 Na realidade, a partir de 1926, quanto 
mais a padronização do ofício levava a enunciar princípios rígidos, mais os 
analistas transgrediam essas regras, acusando seus vizinhos de fazer o que 
eles mesmos faziam. Os moralistas como Édouard Pichon ou Freud não su
cumbiram ao "pecado da carne", mas toda a sua libido foi investida numa 
paixão pela coisa conceituai que não tomou suas análises mais bem-sucedi
das ou menos equivocadas. Eles faziam amor com as palavras bem mais do 
que com as mulheres e eram amantes de sua própria doutrina. Em suas análi
ses, como todo mundo, conheceram tantos desastres quantos foram os suces
sos. 

Em 1926, quando a SPP estava sendo constituída, o grupo inteiro en
viou a Freud um presente por seu septuagésimo aniversário. Era a obra quase 
completa de Anatole France. A idéia certamente proveio de Pichon e não 
deixou de ser engraçada. O vocábulo "France" tinha uma conotação evi
dente, e o escritor era o representante de um academicismo literário que fize
ra dele o inimigo das vanguardas; era brilhantemente chamado de cadáver 
pelos surrealistas. Na época, por seu dreyfusismo e suas opiniões socialistas 
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moderadas, Anatole France era considerado um escritor de esquerda. Por seu 
estilo e sua fama, era o Bergson ou o Janet da literan1ra. Freud não podia 
imaginar que o grupo parisiense tivesse tido a idéia de lhe dar um presente, e 
assim, ingenuamente, imaginou que este viera da princesa. Laforgue fez as 
devidas retificações, mas a gafe foi monumental , testemunhando, ao mesmo 
tempo, o amor do mestre por sua Bonaparte e sua rigidez no tocante à Fran
ça. O surpreendente é que, em 191 1 ,  Ferenczi tinha escrito um artigo intitu
lado Anato/e France Psychanalyste,7 no qual mostrou que o escritor propu
sera uma definição mais exata da loucura do que os psiquiatras de sua época, 
e próxima das colocações psicanalíticas. De fato, num artigo de 1887, A. 
France havia sublinhado a diferença entre a loucura como usuária singular 
das faculdades intelectuais e a demência como perda dessas faculdades .  In
sistira igualmente na capacidade de tolerância dos ingleses diante da rigidez 
francesa. Ferenczi prestou-lhe uma homenagem, outorgando-ihe o título de 
psicanalista. 

A J <? de agosto de 1926 realizou-se em Genebra a I Conferência dos 
Psicanalistas de Língua Francesa. Seguiram-se outras, em 1 927 e 1928, em 
Blois e em Paris . Posteriormente, elas assumiram o título de Congresso dos 
Psicanalistas de Língua Romana. Laforgue apresentou seu relatório sobre a 
esquizonóia e a esquizofrenia e enviou a Freud um cartão-postal onde se en
contravam as assinaturas de Pichon, Borel, Hesnard e Saussure. Os psicana
listas optaram por realizar sua conferência antes do Congresso dos Médicos 
Analistas e Neurologistas da França a fim de poderem convidar esses últi
mos a participar de seus debates. Do lado dos alienistas, e portanto, parale
lamente a Laforgue, Claude apresentou seu relatório sobre a demência pre
coce e a esquizofrenia. 

A questão das publicações estava na ordem do dia. Do lado da SPP, 
Marie Bonaparte e Anne Berman é que traduziram a maior parte das obras de 
Freud, mas não estavam sozinhas. Paulette Laforgue, que era bilíngüe, parti
cipou do trabalho, enquanto Édouard Pichon e Rudolph Loewenstein deram 
conselhos eruditos. Diversos artigos foram também traduzidos por outros 
membros do grupo. René Laforgue, embora escrevesse melhor a língua ale
mã do que a francesa, não era um homem de textos, e foi no ensino oral que 
fez maravilhas. Fora da SPP. Simon Jankélévitch, um médico, forneceu um 
número nada insignificante de traduções, ao passo que, em 1926, I. Meyer
son encarregou-se da Traumdeutung, que traduziu como a "Ciência dos So
nhos'" .  Malgrado os trabalhos da famosa comissão, não se chegou a um 
acordo comum que permitisse constituir uma versão canônica dos conceitos 
freudianos em língua francesa. Até hoje o problema da tradução é o bicho-
· de-sete-cabeças da história do movimento, de modo que os textos de Freud 
continuam espalhados por revistas e coleções mediocremente traduzidos, sem 
unidade e mal apresentados. Esse fenômeno é característico do chauvinismo 
francês e da resistência particular desse país, não somente à psicanálise, mas 
às obras provenientes do estrangeiro em geral .8 
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Irrompeu um conflito entre Freud e o grupo francês a propósito da 
criação da Revue Française de Psychanalyse. Já em 1923, Laforgue anuncia
ra uma revista intitulada Reclleils d'Études Françaises de Psychanalyse, a 
ser publicada na Payot. Ela não chegou a vir à luz e, quatro anos depois, 
surgiu a RFP na Doin. O título iniciahnente escolhido foi Revue Intematio
nale de Psycho-analyse, Publiée sous le Patronage du Professeur Freud, 
mas, para não ofender Claude, o protçtor da psicanálise, a fração chauvinista 
do grupo quis associar o nome dele ao do vienense. Laforgue sabia que o 
patrocínio do psiquiatra era perigoso para a livre expressão das opiniões 
analíticas e pediu a Freud que renunciasse a ver seu nome figurar na capa, 
para obrigar o grupo a renunciar à própria idéia de patrocínio: "Vistas de 
longe", escreveu ele a Freud, "estas considerações secundárias podem pare
cer sumamente ridículas, mas;para a mentalidade francesa, têm uma grande 
imp�rtância, e, se olh�?s mais de perto, a tática que consist� e� contom� 
as dificuldades secundanas para melhor defender '.o essencial' as vezes e · 
compreensível. "9 Freud, sempre intransigente, respondeu com um certo hu
mor: "Se você deseja minha opinião sobre as questões que foram debatidas 
em seu cfrculo, não me furtarei a isso. Para mim, teria sido uma verdadeira 
alegria que vocês pusessem meu nome na página de rosto, e não me ocorre
ria espontaneamente a idéia de que Claude pudesse levar isso a mal, já que 
certan_lente não pode alimentar ilusões sobre sua tênue participação na psica
nálise. Mas não o conheço e, a partir do momento em que você (ou qualquer 
um de vocês) supõe que ele pudesse desejar a mesma prerrogativa tipográfi
ca , e que, na ausência dela, ficaria magoado, com toda a certeza vocês tive
ram razão em eliminar o objeto ào litígio."1 º 

Entretanto, Freud pediu que não se omitisse, no título da revista, a 
pertença à IPA: esse conselho destinava-se a evitar, no momento em que 
começava a batalha sobre a análise leiga, que o grupo francês ficasse sob 
suspeita de oportunismo ou de ecletismo. Assim, Freud foi levado a apoiar 
os representantes da ortodoxia médica da IP A dentro da SPP, muito embora 
os combatesse em seus textos e em sua Juta contra a corrente anglo-america
na. Isso mostra com clareza que o conflito sobre a Laienanalyse ultrapassou 
amplamente a esfera da questão médica. A verdadeira Juta que se desenrolou 
na IPA e passou pelo apego ou pela renúncia aos ideais da medicina opôs , 
na realidade, os partidários de uma psicanálise "adaptativa" e os defensores 
de uma psicanálise "subversiva":  o Oeste contra o Leste. 1 1  Esse combate 
atingiu de imediato o movimento francês e marcou uma das grandes contra
dições dos anos de 1926-1938. Em oposição ao chauvinismo médico francês 
estritamente "medicalizante", representado por Pichon e pela minoria, Freud 
iria apoiar a corrente "adaptativa" da IPA, de cujos pontos de vista não par
tilhava e que, na SPP, era representada pelo grupo de Saussure, Odier e 
Loewenstein, ao qual Marie Bonaparte se ligou; para ela, isso não era con
traditório, apesar das aparências, com a defesa da Laienanalyse: no fundo, a 
princesa era conservadora e favorável à adaptação, como mostra o conjunto 
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de sua obra. Para Freud, diante da França, em 1926, mais valia o internacio
nalismo triunfante, que ele desaprovava, do que a "psicanálise francesa", 
que ele julgava perigosa e ainda mais distante de sua descoberta do que as 
posições da IPA. Laforgue ficou preso num torno, pois não pertencia a ne
nhum dos dois campos. Afora seu apego ao saber psiquiátrico, era um au
têntico representante da análise leiga: foi sua escuta generosa da psicose que 
o levou para esse terreno. Para a IP A, ele se afigurou muito depressa como 
marginal e revoltado, não obedecendo às regras da padronização. Para a fra
ção minoritária, ele não se opunha suficientemente à "tirania" freudiana. 

Para resolver a espinhosa questão do patrocínio, Freud propôs a Lafor
gue que a RFP fosse editada segundo o modelo do journa! da IPA, publica
do por Jones. Entretanto, recusou-se a fornecer um texto para o primeiro 
número: "Um texto meu", escreveu ele, "não-científico, literário, por exem
plo, sobre a penetração e as tarefas da psicanálise na França, melindraria a 
mentalidade francesa que você está preocupado em administrar. Você 'sabe 
que sou muito abrupto e intransigente. "1 2  A atitude francesa desencadeou 
a ira da princesa. De Viena, ela participou a Laforgue sua decepção e se 
opôs violentamente ao patrocínio de Claude; exigiu que se mencionassem na 
capa da RFP o nome de Freud e a ligação da revista à IPA: "Sua carta", dis
se-lhe ela em essência, "se parece demais com o discurso do dono-da-casa 
que pede desculpas antes de passar à sala de jantar, por não poder colocar o 
pri_meiro ·convidado em seu lugar." Segundo Marie, havia o risco de Claude 
"se vingar", fechando o Sainte-Anne aos analistas, mas ela achava que ele 
não faria isso e que a "fatia maior" a ser convencida continuava sendo 
Adrien Borel, cuja posição psiquiátrica no seio do grupo era importante. Ela 
sublinhou que a RFP não devia tomar o journal como modelo, pois a revista 
não era internacional e só continha redatores franceses. 1 3  

Finalmente, o prime-iro número da RFP saiu do prelo em 25 de junho 
de 1927, com a seguinte menção na página de capa: "Esta revista se acha 
sob o alto patrocfuio do Sr. Professor Sigmund Freud. " O nome de Claude 
não foi mencionado, nem se fez alusão à pertença do grupo à IPA. A confu
são desembocou numa posição contrária à que Freud havia preconizado; fez
se um compromisso no sentido inverso a sua vontade: a minoria cedera 
quanto à questão do patrocínio, mas obtivera ganho de causa no tocante à da 
pertença à IPA. 

Entrementes, a 4 de novembro de 1926, a Sociedade Psicanalítica de 
Paris foi oficialmente fundada. 1 4  Compreendeu, a princípio, nove membros -
Hesnard, Laforgue, M. Bonaparte, E. Sokolnicka, R. Allendy, G. Parchemi
ney, Borel, Loewenstein e Pichon -, aos quais vieram juntar-se Odier e 
Saussure. A 20 de dezembro, Henri Codet foi eleito membro efetivo: a so
ciedade dos Doze estava completa. Obedecia às regras de 1926 sobre a aná
lise didática obrigatória e, por conseguinte, Hesnard colocou um problema 
insolúvel, continuando a se furtar à análise. Alegou que seu salário de médi
co da marinha o impedia de pagar sua formação, mas, apesar disso, tentou 
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entrar em análise com Laforgue e Pichon. Depois, decretou prontamente que 
sua erudição era mais significativa que a de seus amigos e tomou a se esqui
var. De fato, Hesnard nunca aceitaria para si o princípio da análise e, mesmo 
assim, tomar-se-ia um didata renomado na SPP e na região meridional da 
França. Segundo René Pache, que foi seu analisando em 1955, Hesnard 
nunca mencionava o fato de que não passara pela análise, e os jovens didatas 
em formação ignoravam esse detalhe: Nessa época, ele se erguia como um 
ex-combatente do movimento e como "patrono" da psicanálise em Marselha 
e Toulon, praticando, muitas vezes, uma única sessão por semana, a um pre
ço muito baixo, e fazendo intervenções explicativas em tom amistoso e fa
miliar. 15 

Desde a criação da SPP, eclodiram conflitos, como no tocante à revis
ta, sobre o problema dos estatutos, o que explica sua publicação tardia. Pi
chon foi o redator, juntamente com Allendy, e promoveu a aprovação de um 
artigo que proibia que as sessões da sociedade fossem realizadas em outra 
língua que não o francês. Furiosa, Marie Bonaparte protestou contra a estu
pidez de tal cláusula, única nos anais do movimento psicanalítico, e subli
nhou que os minoritários do grupo estavam confundindo a seção francesa da 
IP A com urna sociedade para promoção da literatura e da filologia; segundo 
ela, a atitude chauvinista de Pichon era ainda mais ridícula na medida em 
que a sociedade compreendia membros suíços e imigrantes que falavam o 
francês com toda sorte de sotaques. Além disso, tal decisão impedia os psi
canalistas da IPA de fazerem conferências na SPP. A princesa chamou Pi
chon de "neuropata" e salientou que, com seu culto maníaco da linguagem 
castiça e seu hábito de acrescentar Sr. ou Sra. a cada nome próprio, ele co
metera o imperdoável equívoco de escrever Senhor Karen Horney num arti
go, o que provocara um escândalo junto dessa especialista da sexualidade 
ferrúnina. O conflito se prolongou e terminou num compromisso. O artigo 25 
dos estatutos estipulou o seguinte: "A língua oficial das sessões da socieda
de, bem como dos boletins, sinopses ou outras produções que emanem dela, 
é a língua francesa." Foi uma derrota para a IP A, e os estatutos seriam modi
ficados depois da guerra. 

Previu-se que a associação solicitaria sua filiação à IPA, nos limites 
compatíveis com as leis francesas. Ela incluía dois tipos de membros: os efe
tivos e os agregeuúJs. Os primeiros dirigiam o grupo e compuseram uma co
missão organizadora encarregada de eleger uma diretoria. Os últimos foram 
excluídos das tarefas administrativas; tinham o estatuto de analistas em for
mação e estavam destinados a se transformar rapidamente em efetivos. Os 
doze fundadores eram, de direito, membros efetivos.1 6  

Rudolph ou Rodolphe Loewenstein foi o didata mais brilhante e mais 
jovem da nova sociedade. Nascido em 1898 na cidade industrial de Lodz, 
a terra da Grande Promessa que ainda pertencia ao Império Russo, ele era, 
corno Eitingon, um típico representante da psicanálise judia e errante em 
busca da identidade. Tinha horror a seu país natal, onde o anti-semitismo era 
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virulento. Como judeu oriental, tomou .o rumo do Oeste, afastando-se cada 
vez mais das regiões. dos pogroms. Sua condição de itinerante obrigou-o a 

. refazer por várias vezes seus estudos de medicina, pois os diversos países em 
que esteve não recoriheciam a validade dos diplomas estrangeiros. Essa re
dundância louca marcou de imediato sua trajetória futura, que o conduziria, 
através da defesa do · ponto de vista médico, a se tomar um dos fundadores 
da ego psychology. Não surpreende que tenham sido os judeus emigrados 
que inventaram essa doutrina, não-freudiana, da psicologia do ego. Em bus
ca de uma mãe-pátria ou de uma Terra Prometida, eles procuraram numa psi
canálise adaptativa a solução para seus problemas de identidade nacional, ao 
preço de se tomarem ·defensores de uma normalidade social consonante com 
suas aspirações' assimilacionistas. A posição de Freud, judeu vienense per
feitamente implantado, apesar das dificuldades, numa comunidade violenta e 
dilacerada, distinguiu-se da atitude dos emigrantes, como o testemunharam 
seu apego à cidade natal, sua "prisão dourada", e seu horror ao exíli�. Já 
vimos que as lutas que se desenrolaram dentro da IP A não foram estranhas a 
esse vasto problema das nacionalidades. 

Depois da Polônia, o segundo curso de medicina de Loewenstein deu
se em Zurique, onde ele descobriu a nova psiquiatria. Foi analisado por H. 
Sachs e, depois, formado em Berlim, onde se instalou após haver recomeça
do pela terceira vez seus estudos médicos. 17 Loewenstein não gostou da 
Alemanha e sonhava estabelecer-se em Paris, a cidade da tomada da Bastilha 
e dos direitos humanos. Chegou à França em 1925 e, graças a Marie Bona
parte, conseguiu rapidamente sua naturalização, após refazer pela quarta vez 
seus estudos de medicina. Era pobre, mas de uma inteligência fora do co
mum. Sem ser bonito, era sedutor e cheio de encantos, transportando em sua 
bagagem o senso de humor dos guetos. Seu poliglotismo era uma afronta pa
rn o unilingüismo militante de Pichon, o que não impediu que os dois ho
mens se entendessem maravilhosamente. Laforgue financiou a instalação de 
Rudolph, emprestando-lhe dinheiro e lhe enviando uma clientela abundante. 

Apesar de seus contatos extremamente calorosos, despontou urna riva
lidade surda entre Laforgue e Loewenstein, alimentando a crise endêmica 
que reinava no interior da SPP entre os chauvinistas e os representantes da 
IP A. O alsaciano foi progressivamente despojado de sua pos.ição de didata
rnor, pelo próprio fato de que o recém-chegado possuía o rótulo de uma for
mação rigorosa recebida em Berlim. Laforgue nunca escondeu seu amar pelo 
dinheiro. Possuía uma das maiores fortunas da profissão e gastava profusa
mente para ajudar os amigos. Não era, corno Marie Bonaparte, um herdeirn 
rico, e extraía seus benefícios de urna clientela essencialmente composta por 
burgueses abastados, aos quais se acrescentavam pacientes pobres que, mui
tas vezes, ele analisava gratuitamente. Nessa época, as análises didáticas 
eram menos rentáveis do que as análises terapêuticas, e Laforgue era uma 
espécie de Ferenczi, mais "clínico" do que "didata". Em 1925, trabalhava 
onze horas por dia e sua clientela era muito abundante . Ele é que iria empur-
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rar a maioria dos membros da SPP para o divã de Loewenstein, como antes 
empurrara a princesa para o de Freud. Assim, o imigrante tomou-se o pri
meiro da linha da formação na SPP; suas qualidades técnicas eram incompa
ráveis, sua ortodoxia era ilimitada e seu rigor de escuta foi prontamente ad
mirado pelos franceses turbulentos, à procura de urna certa ordem analítica. 
Ao lado de Loewenstein, Laforgue parecia um guru. Alguns de seus inimi
gos chamavam-no de "Rasputin" e deploravam suas práticas desleixadas: 
censuravam-no por se tomar amigo ' de seus pacientes ou por favorecer o 
culto de sua própria pessoa, convidando-os a acompanhá-lo, no verão, a sua 
casa de campo. 

Délia C!auzel, sua segunda mulher, conta que também o apelidaram de 
"paizinho" e que dele emanava uma vasta irradiação paterna, uma espécie 
de assunção de encargos que aplacava a angústia dos que se agrupavam a 
seu redor. 

Em 1928, ano em que Loewenstein fez sua famosa conferência sobre a 
técnica, Laforgue anunciou a Freud sua intenção de introduzir modificações 
na regra habitual da análise. Basicamente, queria facilitar a possibilidade de 
que o paciente fosse um homem "livre". Freud respondeu-lhe com justeza 
que a técnica ainda estava por se modificar. Ao contrário de Laforgue, ele 
achava que a noção de liberdade deveria ser limitada ao máximo e substituí
da por instruções bem fundamentadas: "Mas nem tudo pode ser feito de uma 
vez", escreveu, "e sua linha oposicionista é profusa em perigos imediata
mente ameaçadores ." Laforgue se defendeu, mas respondeu "valorizando" a 
exposição de Loewenstein, que ele mesmo afirmou estar mais conforme ao 
ponto de vista de Freud. Dir-se-ia que deu a seu "pai admirado" o açoite 
com que se fazer fustigar. Essa atitude era tipicamente laforguiana. 1 8  

Na realidade, os defensores da ortodoxia, e notadamente Marie Bona
parte e Loewenstein, obedeciam publicamente às regras da IPA, mas, secre
tamente, sua prática não era mais nem menos rigorosa que a de Laforgue. 

A diferença entre Laforgue e os outros analistas era o lado ambivalente 
e desajeitado do alsaciano. Suas maneiras eram um pouco vulgares e o cír
culo não se furtava de relembrar-lhe suas origens· modestas. Não era um in
telectual da alta sociedade, mas um praticante "bem-sucedido" cujo talento 
não era desprovido de uma certa brusquidão. Desencadeava reações hostis, e 
ainda hoje o meio psicanalítico não lhe é favorável. Ao lado dele, Loewens
tein era prestigioso; habilmente assistido por Marie Bon·aparte, afigurava-se 
como um teórico. Era sedutor, jovial e afeito às mulheres. Teve vários casa
mentos e viu a morte de uma de suas mulheres no parto. A despeito de uma 
vida complicada, ficou na história da SPP, antes da guerra, como a garantia 
da legitimidade freudiana frente à "desordem" laforguiana. 

A "vida particular" de Laforgue testemunha sua situação difícil dentro 
do grupo no período de 1 938- 1 939. Nessa época, ele deixou Paulette Erik
son e se divorciou para se casar com Délia Clauzel, que fora sua analisanda 
alguns anos antes . A coisa era de extrema banalidade, mas provocou um es-
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cândalo no seio do grupo: a princesa fez suas admoestações a Laforgue e 
Délia, enquanto a fann1ia Freud tomou o partido da esposa abandonada, so
bretudo a severa Anna, que se tomara sua amiga. Após a guerra, Paulette 
Erikson, malgrado seu apego aos representantes da legitimidade, abandona
ria a psicanálise para se dedicar à genética. 

O depoimento de Juliette Favez-Boutonier, analisada antes da guerra 
por Laforgue e supervisionada por Marie Bonaparte e Heinz Hartmann, dá 
uma boa demonstração de que a noção de rigor deve ser manejada com deli
cadeza e que sua utilizaçãó, na época, permitiu ocultar conflitos de outra 
natureza: " ...  Foi somente com o curso da análise já avançado", escreveu ela, 
"que passei a vê-lo em sua residência na Provença, que eu chamava de sua 
'casa', pois estava realmente arrumada com o conforto necessário para se vi
ver nela comodamente, mas sem a menor busca de prestígio e de standing [ ... ]. 
Creio não ser inútil deixar claro que, na época em que conheci Laforgue co
mo analista, sua técnica era praticamente o que se considerava uma análise 
clássica. A regularidade dos horários, a duração uniforme das sessões, o si
lêncio freqüentemente total do analista, sua impassividade, que aliás con
trastou com as conversas que tive com ele, nada disso me surpreendia, mas 
fazia dessa análise o que ela devia ser: uma experiência às vezes pesada e di
fícil cujo fardo eu sentia ... "1 9  

A atitude de Laforgue perante a técnica analítica exprimiu-se numa ex
posição feita no congresso internacional de Lucerna (em 1934), intitulada 
Exception à la Regle Fondamentale.20 Esta não deixou de evocar ·os confli
tos suscitados na IP A a propósito das liberdades tomadas por Rank e Feren
czi. Laforgue sustentou que a aplicação da regra exigia uma flexibilidade 
inteligente. A omissão decerto era uma resistência, mas a obrigação do pa
ciente de dizer tudo por vezes o tomava prisioneiro de seu discurso. O fran
cês definiu duas categorias de pacientes com os quais a aplicação estrita da 
regra revelava-se difícil: os obcecados. e escrupulosos, de um lado, e os neu
róticos obsessivos graves, de outro. Acrescentou a isso os masoquistas, em 
quem a neurose era incentivada pelo gozo que lhes levava a obediência a uma 
regra vivenciada como dolorosa. Laforgue admitiu que a rejeição da regra 
podia e devia ser analisada, mas que esta devia ser aplicada num sentido 
muito amplo, e não de conformidade com uma ortodoxia. 

De fato, já em 1930, as relações entre Freud e Laforgue não tinham 
mais a mesma cordialidade recíproca. O conflito que não havia eclodido a 
propósito da análise de Marie Bonaparte surgiu por ocasião da análise de um 
paciente que ficava indo e vindo entre Viena e Paris, opondo Freud a seu 
discípulo francês e vice-versa. Em 1932, a Verlag estava em enormes difi
culdades financeiras e Laforgue lançou a idéia da criação de um Comitê In
ternacional destinado a supervisionar sua gestão. Propôs a candidatura de 
Eitingon para a presidência e se comprometeu pessoalmente a contribuir com 
a soma de mil schillings por ano. No congresso de Wiesbaden, a linha jone
siana revezou-se com a de Eitingon e a ortodoxia se afirmou. O Comitê foi 
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criado e a princesa tomou o lugar que Laforgue esperava ocupar. Além de 
M. Bonaparte, o comitê incluiu A.A. Brill, E. Jones, Clarerice Obemdorf, 
J.H.W. Ophuijsen, R. Spitz e P. Sarasin (suíço) .  Eitingon e Laforgue não fi
zeram parte dele. 

Apesar de todos esses conflitos, os membros da SPP mantinham rela
ções sociais e amistosas. Frente à adversidade antianalítica, combatiam ofi
cialmente pela mesma causa. Numerosos jantares os reuniam, ora no belo 
apartamento de Laforgue, na rua Mignet, ora na esplêndida residência da 
princesa, na rua. Adolphe-Yvon. O décimo sexto distrito parisiense era a ' 'ri
ve gauche" da intelligentsia analítica da França. Os grupos de trabalho eram 
sucedidos por noitadas agradáveis. Pichon cantava canções populares ou pi
cantes, Loewenstein contava histórias judaicas, Laforgue divertia por suas 
maneiras e todos se esforçavam por provocar o riso de Marie, que era cha-
mada de "Sua Alteza". 

Os psicanalistas da SPP eram aparentemente unidos e calorosos entre 
si. Trabalhavam abundantemente e discutiam seus casos com liberdade, co
mo o testemunham as sinopses publicadas pela RFP. Falavam ininterrupta
mente de sexualidade, costumes, distúrbios "bizarros" e loucura. Seus rela
tos clínicos formigavam de detalhes íntimos sobre a vida das pessoas a quem 
tinham em análise. Mas isso não impedia alguns desses praticantes do in
consciente de serem burgueses puritanos, escandalizados com as práticas se
xuais "dos outros", favoráveis à paz da vida doméstica e hostis ao divórcio. 
Dir-se-ia que a aceitação da teoria freudiana da sexualidade e a obrigatorie
dade da análise pessoal favoreceram a eclosão de um moralismo que impedia 
os analistas, em sua vida social, de levarem em conta os efeitos subversivos 
da redescoberta freudiana da sexualidade. Para se ter uma idéia das análises 
dessa época, é preciso ler ao mesmo tempo o Düirio de Anai"s Nin e as si
nopses clínicas da RFP. No primeiro encontramos, descrita em estado bruto, 
a verdade sobre os costumes de certos analistas; nas sinopses podemos deci
frar a maneira como os próprios clínicos falavam de suas neuroses e de seu 
sexo, através dos relatos de seus pacientes e sob a capa de um olhar medica
lizado. 

Habilmente assistido pela princesa, apoiado por Saussure e Odier e 
sustentado por Viena e pela IPA, "Rudi" ou "Loew", como era chamado, 
formaria com brio a maior parte dos didatas da primeira e da segunda gera
ções. No grupo fundador, foi analista de Borel e Codet, que faziam parte da 
minoria "chauvinista", mas também de Parcheminey e Paul Schiff. Alguns 
retomaram trechos de análises com ele, como Saussure, e, quando Marie Bo
naparte não estava em Viena, ele a deitava em seu divã. Supervisionava a 
maioria dos casos e, acima de tudo, analisou a totalidade dos didatas que, 
mais tarde, iriam tomar-se a nova linha de frente da SPP; assim, Sacha 
Nacht, Jacques Lacan, John Leuba,. Michel Cénac, Pierre Mâle e Lagache fre
qüentaram, num ou noutro momento, o ouvido de Loewenstein, que também 
se encarregou da formação de Pierre da Grécia, filho de Marie, etnógrafo e 
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aluno de Malinowski; este último aderiu ao grupo em 1935 e fez várias con
ferências em sua especialidade. Em contrapartida, Laforgue foi o didata de 
Juliette Favez-Boutonier, André Berge, Georges Mauco, Marc Schlumber
ger, Françoise Maretie-Dolto e Philippe Marette. 

Fizeram-se muitas criticas à análise de Lacan. Numerosos psicanalistas 
disseram que sua análise não tinha "funcionado" e fora de curta duração. No 
entanto, Lacan um dia confiou a Jacques-Alain Miller, seu genro, que sua 
análise durara sete anos, de 1932, aproximadamente, até cerca de 1939, o 
que era muito longo· para a época. Além disso, Germaine Guex nos garantiu 
que Lacan fez uma reanálise com Odier, sem poder fornecer-nos as datas 
exatas.21 Quanto a esse ponto, Miller é formal: Lacan nunca falou, publica
mente ou em particular, sobre essa segunda análise, que talvez tenha sido 
uma análise de controle. Quanto às testemunhas que conheceram Loewens
tein, todas afirmam que ele gostava muito de Lacan, mas desconfiava dele, 
julgando-o às vezes ambicioso e muito pouco "ortodoxo". Em nenhum mo
mento Loewenstein, que era de uma discrição absoluta sobre suas análises, 
desmentiu Lacan, mas, já no fim da vida, disse freqüentemente, a propósito 
dos conflitos franceses, que nesse país "se faz de tudo, exceto psicanáli
se. "22 Não nos esqueçamos de que essa declaração foi a de um representante 
norte-americano da IP A, cujo julgamento talvez visasse menos à posição de 
Lacan no pós-guerra do que ao conjunto de uma orientação que ele desapro
vava. É

°
provável que esse didata, que no período entre as guerras. tinha qua

se a mesma idade do seu paciente, tenha experimentado uma certa rivalidade 
diante daquele cuja inteligência e atitude inovadora havia percebido. Em to
do caso, qualquer que seja a verdade dos fatos, é preciso quebrar uma lenda. 
largamente veiculada pelo meio analítico, de que Lacan teria sido um teórico 
"puro", impermeável a qualquer análise pessoal. Mesmo que os testemunhos 
sejam contraditórios, mostram que Lacan não recusou o princípio da análise 
e foi analisado como todo mundo na época, nem melhor nem pior. Aderiu à 
SPP em 1934; no mesmo ano, casou-se com Marie-Louise Blondin, sua pri
meira mulher, e, em 1936, era médico dos hospitais psiquiátricos. Em 1938, 
tomou-se titular da SPP. Assim, o percurso de Lacan foi "clássico", e não 
"marginal",  como se afirma erroneamente. Esse classicismo é que o faria 
contestar os princípios da psicologia do ego, defendidos por seu ex-analista. 

Enamorado da França e apaixonado pela vida do grupo, Rudolph Loe
wenstein foi submetido a uma prova duríssima com a chegada dos nazistas a 
Paris. Mobilizado no exército durante a guerra da resistência, recebeu a cruz 
de guerra antes de emigrar definitivamente para os Estados Unidos em 1942. 
Instalou-se em Nova York, refez pela última vez os estudos médicos, rece
beu sua naturalização e desempenhou um papel importante na direção da 
IP A e na cisão parisiense de 1953. 

Foi num relatório apresentado à III Conferência dos Psicanalistas de 
Língua Francesa, realizada em Paris em 20 de junho de 1928, que Loe
wenstein fez sua principal comunicação sobre A Técnica Psicanalítica. Ela 
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seria acompanhada, em 1930, por uma exposição feita na SPP e intitulada Le 
Tact dans la Technique Psychanalytique.23 O primeiro texto começou por 
um prefácio deslumbrante, que contradisse o princípio da psicoterapia da 
qual, mais tarde, o autor se tornaria o fundador. Para definir a técnica analí
tica, recorreu a uma imagem empregada por Freud e assim a comentou: "Ele 
comparou a neurose à água que inunda uma rua e escoa de um cano rompi
do. Poderíamos remediar isso fazendo montes de areia e pedra no passeio. 
Esse seria o princípio dos processos psicoterápicos habituais. Mas também 
podemos, e é esse o princípio da psicanálise, cavar momentaneamente o pas
seio e reparar o cano d'água no próprio local defeituoso." Feita uma exposi
ção histórica em que foram mencionados os nomes de Breuer e BemhellJ}, 
faltando o de Charcot, Loewenstein expôs a regra fundamental privilegiartdo 
o inconsciente contra o consciente e o pré-consciente, e em seguida afirmou 
que a investigação analítica decorria da interpretação do sonho, e não de 
uma chave dos sonhos. Afirmou então que o analista não devia tornar notas 
durante as sessões, mas confiar em sua memória inconsciente; passou a se
guir para o problema da resistência e salientou a reviravolta que se produzira 
dentro da IP A, onde se atribuía mais peso à análise das resistências do que à 
pesquisa do recalcado; depois disso, deu conselhos sobre o tempo das ses
sões, seu número e os atrasos dos pacientes, que assim atestavam sua vonta
de de encurtar o tempo das sessões. Preconizou a proibição da leitura de 
obras psicanalíticas durante o curso do tratamento, sublinhou que a resistên
cia não era um sinal de má vontade do sujeito, mas um mecanismo incons
ciente que não se deveria combater pela persuasão. Distinguiu a transferên
cia positiva da transferência negativa, .reafirmando a obrigatoriedade da aná
lise pessoal para os analistas. Descreveu então o incômodo que representa- · 
vam os laços amistosos existentes entre analistas e analisandos. Seguiu-se a 
afirmação de que o término da análise se resumia em analisar a transferência 
positiva, melhor do que a negativa, para tornar o paciente independente do 
terapeuta. No caso de existir uma resistência por transferência, Loewenstein 
foi de opinião que o analista deveria sair de sua reserva. Eis um dos casos 
expostos: "Uma moça, na primeira sessão de análise, deteve-se subitamente 
em meio a uma frase. Insisti com ela para que me comunicasse o pensamento 
que acabara de ter. Ela confessou ter pensado, ao me ouvir acender um ci
garro, que eu estava fazendo o gesto de exibir meus órgãos. Expliquei-lhe o 
fenômeno da transferência e lhe disse que ela devia ter tido, na infância, a 
curiosidade de ver os órgãos dos homens. Ela então se lembrou de ter visto 
exibicionistas em diversas ocasiões, o que lhe causara uma forte ímpres
são. "24 

Nesse exemplo vemos como Loewenstein contradisse sua própria pos
tura técnica, explicando o princípio da transferência em vez de interpretar 
suas manifestações e levar o próprio paciente a fazer o trabalho de rememo
ração e associação. Ele questionava mais do que escutava, aconselhava em 
vez de esperar e explicava mais do que interpretava. Além disso, os proble-



364 história dos doze 

mas relativos ao complexo de castração e à perlaboração estiveram ausentes 
de seu relato, ao passo que a análise das resistências assumiu uma extensão 
desproporcional, a ponto de encobrir a análise da transferência. Esse relató
rio mostra de que maneira as regras da IPA tentaram impor-se no interior da 
SPP. 

A discussão que se seguiu foi absolutamente extraordinária. Sem pes
tanejar, Hesnard enunciou que, em certos fóbicos ou obcecados de longa 
data, o elemento narcísico era tão sólido que criava uma resistência funda
mental à análise, independentemente das resistências parciais. Saussure opôs 
as ficções às resistências e falou no complexo de castração de uma paciente 
homossexual, pedindo ao orador que lhe desse esclarecimentos sobre a trans
ferência negativa em tais condições. Codet censurou Loewenstein por ter si
do discreto demais, técnico demais e não suficientemente clínico. Insistiu nas 
causas da transferência negativa e na diferença entre a hostilidade para com 
o médico e a defesa, pelo paciente, de sua própria doença. Pichon propôs 
uma discussão de sua terminologia, que atribuiu a Laforgue e, seguindo Co
det, falou em "defesa da neurose pelo neurótico". Loewenstein respondeu 
minuciosamente às perguntas; disse a Saussure que nada sabia sobre a ho
mossexualidade feminina; a Codet, retrucou que a defesa neurótica era dife
rente da transferência negativa, ainda que uma pudesse utilizar as armas da 
outra. Hesnard não ficou satisfeito e observou que Loewenstein não havia 
respondido a Saussure. Escorado em seu conhecimento da perversão, enun
ciou intrepidamente que esta, "mesmo enquanto realizada, é uma causa autô
noma de resistência". Ninguém o contradisse. Laforgue comentou que seus 
colegas tinham atitudes mais prudentes nas reuniões públicas do que nos 
grupos particulares, e Marie Bonaparte respondeu secamente que nunca ou
vira nenhum psicanalista emitir uma opinião diferente em público e em parti
cular. Sua Alteza falara e a reunião foi encerrada. Édouard Pichon garantiu 
sua sinopse para a RFP.25 

Essa postura tecnicista levou Loewenstein, no plano teórico, a rejeitar 
a noção de pulsão de morte. Essa recusa o levaria diretamente para o campo 
da valorização do ego em detrimento do inconsciente. Em 1938, em um arti
go intitulado L'Origine du Masochisme, ele assimilou a pulsão de morte a 
uma metáfora sobre a fragilidade da vida, o que lhe permitiu pensar essa ca
tegoria em termos da de pulsão de vida: "Se essa teoria", escreveu, "pode 
servir de teoria em segundo grau [a fragilidade da vida] [ . . . ] considero que é 
preferível afastar . essa hipótese de qualquer aplicação ao psiquismo huma
no. "26 Nesse ponto, mas por outros caminhos, ele se aproximou de Pichon e 
do conjunto do grupo francês, para quem essa noção continuava incompre
endida ou mal adaptada aos valores da civilização. Acima de tudo, porém, 
Loewenstein estava em conformidade com os ideais da IPA, onde tal con
ceito era contraditório com a psicanálise padronizada. 

Dentro do grupo, Henri Codet foi um personagem sóbrio e apagado. 
Morreu aos cinqüenta anos, no limiar da guerra, como seu amigo Edouard 
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Pichon. Depois de estudar psiquiatria, interessara-se pela histeria através das 
obras de Janet, antes de descobrir os trabalhos de Freud. Interno de Maillard 
em Bicêtre, e depois, de Souques e Séglas, tornou-se, como Borel, aluno de 
Henri Claude, e então fez-se analisar por Loewenstein. Não formou didatas, 
mas seu apartamento, no número 10 da rua do Odéon, acolheu por muito 
tempo os membros do grupo da Évolution Psychiatrique, onde sua mulher, 
Odette, reservava aos amigos seu so,rriso caloroso. Codet dedicara sua tese 
de medicina ao estudo do Colecionismo Normal e Patológico, em parte para 
retratar alguns traços de seu caráter. Além de artigos, redigiu em 1926 um 
manual de psiquiatria a ser usado por estudantes. Duas áreas lhe interessa
vam particulannente: o retardo efetivo e a histeria; com Pichon e Laforgue, 
participou da elaboração das noções de captatividade, oblatividade e resul
tante vital. 

Por volta de 1924, Georges Bataille fez amizade com Michel Leiris, e 
depois com André Masson e Théodore Fraenkel. * Estabeleceu rela;ões com 
o grupo surrealista, mas surgiu entre Breton e ele uma hostilidade recíproca. 
Em 1926, escreveu um livrinho intitulado W.C. , que era "violentamente 
contrário a toda a dignidade". Este nunca seria publicado, e o autor acabaria 
por destruir o manuscrito. Em 1927, Bataille redigiu L' Anus So!air� e, a 
partir daí, a virulência de suas obsessões sexuais incitou um de seus· amigos, 
o Dr. Dausse, a lhe propor que fizesse uma análise com Adrien Borel. Este 
fora um dos fundadores da SPP e da Évolution Psychiatrique. Usava de ma
neira muito livre as regras freudianas e zombava com gosto dos psicanalistas 
"supercremosos", ou seja, aqueles que acreditavam resolver tudo através do 
divã. Como psiquiatra e clínico clássico, redigiu alguns artigos, mas não ti
nha obra escrita, como seu amigo Henri Codet. Analisado por Loewenstein e 
especialista em toxicomania, exercia sua prática tanto a domicílio quanto no 
atendimento do Sainte-Anne. Nessa época, era analista de vários escritores, 
com quem mantinha relações amistosas. Pertencia à facção minoritária da 
SPP e se mostrava hostil ao "dogmatismo" freudiano. Por sua formação psi
quiátrica, era adepto de um certo organicismo dinamicista. A análise de Ba
taille por Borel teve um efeito decisivo no escritor e, segundo as afirmações 
deste, pôs termo aos azares e fracassos em que ele se debatia, mas não a um 
estado de violência intelectual que duraria sua vida inteira.27 

A prática de Adrien Borel era terapêutica, adaptativa e fundamentada 
na escuta do sofrimento; sua técnica era pouco rigorosa e não propunha um 
modelo de análise ritualizada. Borel pareceu não se identificar com a postura 
de seu próprio analista: deixou seu paciente debater-se com as violências de 
seu inconsciente, sobretudo em se tratando de um criador. 

* Bataille ( 1897- 1962) deixou uma obra centrada no erotismo e na obsessão com a morte (L'Expé
rience lntérieure, Les Larmes áÉros, etc); Masson, nascido em Balagny, em 1896, é considera•Jo urn 
dos pioneiros e mestres da pintura surrealista; Leiris, escritor e etnógrafo nascido em Paris em 1901 , 
foi membro do Grupo Surrealista. (N.T .) 
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Nessa época, Raymond Queneau* alugou um ateliê situado na praça 
Desnouettes, pertinho da porta de Versalhes. Casou-se com Jeanine Kahn, a 
irmã de Simone, que por sua vez se casara com André Breton, de quem esta
va separada. Foi ali;que Jean Piei, amigo de Bataille, conheceu Michel Lei
ris. Em 1 928, Georges se casou com uma das quatro innãs Maklés, que ha
viam estudado no �ntemato da avenida de Villiers com as innãs Kahn.2ª 
Sylvia Maklés, judia de origem romena, seria, sob o nome de Sylvia Bataille, 
a atriz de Une Partie de Campagne, de Jean Renoir, ar1tes de se tornar mu
lher de Jacques Lacan em 1953. Uma de suas i.'Illâs viria a ser esposa de 
Jean Piei, e a outra, Rose, a do pintor André Masson. O encontro de Sylvia 
Maklés com George.s Bataille teve lugar na praça Desnouettes, num círculo 
em que vários escritores estavam fazendo análise com Adrien Borel. 

Foi a conselho de seu amigo Bataille que Leiris iniciou, em 1929, sua 
análise com Borel. Esta se prolongaria, com numerosas intermpções, até cer
ca de 1935 . O escritor compreendeu de imediato a revolução freudiana.29 Le
ra, notadamente, A Gradiva de Jensen e seu comentário, Sobre a Psicopato
logia da Vida Cotidiana e os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade . 
A valorização freudiana do índice e do detalhe insignificante permitiu-lhe 
associar, em sua obra, a técnica da psicanálise e o método do romance 
proustiano. Leiris sonhava com um estilo de escrita que faria frutificar em 
L'Afrique Fantôme e em L'Age d'Homme. A literatura tauromáquica, da 
qual foi o iniciador, não foi estranha à prática da análise. Introduziu no ce
nário a regra fundamental da não-omissão, retornada pelos surrealistas da 
técnica das associações livres, e adotou o princípio da sexualidade como pe
dra angular do edifício da personalidade. A isso veio somar-se a regra tau
romáquica, que não deixava de ter relação com a pulsão de morte, e pela 
qual o escritor assumia o risco do combate e do ritual da carnificina ao 
enunciar suas fantasias. 

Adrien Borel parecia um cônego, amante dos vinhos e da gastronomia. 
Preservara o senso de valores da terra que herdara de seus ancestrais de Ar
deche. Na SPP e no grupo da Évolution Psychiatrique, era conhecida por 
seu humanismo paternal. Em 1950, no fim da vida, esse homem vestiu a ba
tina para encarnar na tela o papel do pároco Torcy no filme de Robert Bres
son intitulado Le Journal d' un Curé de Campagne, extraído de um romance 
de Georges Bemanos publicado em I 936. Na ficha técnica, foi mencionado 
sob o pseudônimo de André Guibert. Essa história trágica nanava a tragetó
ria de um padre jovem, atingido por um câncer no estômago, que só se ali
mentava de "pão e vinho" e atraiu para si o ódio da aldeia de Ambricourt, 
por causa de seu ideal religioso, jansenista demais para a vulgaridade vi-

" Queneau ( 1 903- 1 976) fez de sua obra romanesca (Pierrot nwn Ami, Zllzie dans /e Mém,) e poética 
(Les Ziau.r, Cem Mille Milliards de Po�mes) uma experiência contínua sobre o funcionamento da lin
guagem. 
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gente. Em sua paróquia residiam os castelões da aldeia, cuja familia se com
punha de um conde, amante da preceptora, a condessa e a filha de ambos, 
Chantal. Esta revelou em confissão o ódio que nutria pela mãe e a repugnân
cia que lhe inspiravam as relações adulterinas do pai. O pároco tentou fazer 
a reconciliação entre a mãe e a filha, mas, durante uma conversa com a con
dessa, percebeu-lhe a torpeza. Ela sabia ser enganada pelo marido, mas vin
gava-se de sua vergonha pela alegria secreta de ver a filha desiludida com o 
pai. Confessou ao pároco o único amÓr que a fazia sobreviver: o de wn filho 
morto cuja posse e lembrança ela disputava com Deus. O padre conseguiu 
quebrar o orgulho da mulher, que recuperou a fé e morreu na mesma noite de 
sua reconciliação com a religião. O pároco de Torcy foi o único personagem 
caloroso dessa história; era capaz de estabelecer compromissos com a reali
dade sem no entanto duvidar de sua crença. Como superior do jovem padre, 
desempenhou junto deste o papel de confidente, guia e terapeuta, aplacando 
suas angústias. Isso não o impediu de ir morrer na casa de um ex-colega de 
seminário que despira o hábito, e de quem o pároco receberia a extrema-un
ção. 

Sabemos que Bresson nunca recorreu a atores profissionais para rodar 
seus filmes. O papel de Torcy convinha maravilhosamente a Borel, cuja 
tranqüilidade servia de contraponto à angústia metafísica do jovem padre. 
Ao dirigir os atores, Bresson fez muito poucos retoques no personagem que 
se parecia com o "cônego" da SPP. Para a história da psicanálise, esse filme 
se reveste de uma significação maior do que parece. Borel, aliás Torcy ou 
Guibert, não teve de renegar uma "fé freudiana" que não possuía, mas sua 
participação num filme cujo episódio central era a história da "conversão" 
de uma condessa aprisionada num drama edipiano, bem como da semi-rene
gação de um padre que corria o risco de perder a fé e se fez abençoar por al
guém que deixara o hábito, não foi estranha à própria essência da epopéia 
analítica, na França e em outros lugares. 

Podemos apostar que, entre a intransigência racional de Pichon e a re
ligião flexível de Borel, a questão da renegação, da pertença e da conversão 
fez parte dos conflitos que eclodiram no seio da SPP. A minoria era ator
mentada por diversas tendências "espirituais" frente à união cada vez maior 
dos representantes da IP A, que não precisavam "renegar" o freudismo para 
deturpar, desde o interior, seus objetivos teóricos. Não -foi por acaso, sem 
dúvida, que Borel se interessou pelos "convulsionários" e publicou, em 
1935, um artigo onde estudou as lutas entre os jansenistas e os jesuítas.30 

Além disso, no grupo da Évolution Psychiatrique, participou da nova con
cepção da esquizofrenia, com Claude, Gilbert Robin e Laforgue. Mais 
adiante veremos em que circunstâncias seria levado a pedir demissão da 
SPP. 

Na história interna da SPP, Borel assegurou a presidência do grupo por 
três anos, de 1932 a 1934, depois da gestão de Parcheminey ( 1930-1931), 
cuja eleição se destinara a acalmar os ânimos n_a crise entre os minoritários e 
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os majoritários, em seguida à longa presidência de Laforgue (1926-1929). 
Em 1935, no momento em que os ventos viraram claramente a favor dos re
presentantes da IP A, Pichon foi eleito presidente, a fun de que se respeitasse 
o equilíbrio democrático entre as duas tendências. Ao lado dele, Marie Bo
naparte foi vice-presidente a partir de 1934, e John Leuba foi tesoureiro des
de a mesma data. Charles Odier estava instalado em Paris desde 1929 e fora 
vice-presidente antes da princesa, de 1930 a 1933. Iria revezar-se com Pi
chon na presidência depois de 1938. Saussure ficou na capital de 1937 a 
1939, assim como René Spitz, a caminho do exílio. 

Em 1934, Marie Bonaparte participou do financiamento de um Instituto 
de Psicanálise encarregado de difundir o ensino freudiano no grupo, que 
estava em plena expansão e abarcava agora cerca de trinta membros. Situado 
no número 137 do boulevard Saint-Gerrnain, no primeiro andar de um prédio 
elegante, o local compreendia uma sala de cursos/biblioteca e um certo nú
mero de aposentos para a secretaria e a organização do ensino. A sessão 
inaugural ocorreu com grande pompa em 10 de janeiro, às 21 horas, na pre
sença de Henri Claude e dos professores Heuyer e Troisier, que foram levar 
seu apoio médico ao empreendimento. A criação desse instituto reforçou a 
posição da princesa no grupo e, portanto, a dos majoritários, num momento 
em que Laforgue já não tinha o papel de árbitro entre as duas tendências e 
em que estas se afrontavam diretamente. Pichon compareceu na qualidade de 
médico hospitalar de Paris, e Adrien Borel na de presidente da SPP. O gra
mático tomou a palavra em primeiro lugar e afirmou que a psicanálise havia 
conquistado o direito de cidadania na medicina, já que era um método desti
nado a prestar serviços aos enfermos e sobretudo aos homossexuais. Borel, 
seguindo-se a ele, insistiu na eficácia terapêutica da psicanálise e na impor
tância da descoberta de um inconsciente dinâmico, que, antes de Freud, era 
"incognoscível". Marie Bonaparte fez então a leitura de um telegrama do 
professor Freud, que fazia votos de sucesso e prosperidade ao novo Instituto. 
Borel encadeou a seqüência, lendo um telegrama de Jones que exprimia os 
votos da IPA e outro de Eitingon em nome da Comissão Internacional de 
Ensino da Psicanálise, presidida por ele antes de sua partida definitiva para 
a Palestina.31 

Com esse instituto e graças à influência da princesa, o poder real pas
sou às mãos dos majoritários. Levando vantagem sobre Pichon, ela se saiu 
bem no campo em que ele havia fracassado por causa da "falsidade" de seu 
projeto. Apoiou-se nos defensores da tradição médica francesa, dentre eles 
Claude, o protetor "chauvinista", para fazer com que o ensino da psicanálise 
fosse oficialmente reconhecido em Paris. Agindo assim, roubou de Pichon as 
armas qu_e ele forjara e firmou wna aliança com os adversários da Laienana
lyse, muito embora defendesse o ponto de vista leigo. Pichon perdeu a bata
lha na medida em que permaneceu puramente assimilacionista e fez da psi
canálise um simples ramo da medicina, "francesa", ainda por cima, enquanto 
�-farie Bonaparte venceu o combate por ter sabido, como Odier, Saussure, H. 
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Aoumoy, Loewenstein, Jones Eitingon, separar a medicina da psicanálise, 
para garantir o triunfo do ideal médico adaptativo dentro do movimento 
freudiano. O novo Instituto recebeu imediatamente o apoio da IPA e de 
Freud. Pichon sofreu sua derrota no momento em que estava prestes a se 
eleger presidente, bem cercado pela princesa e por Leuba. 

Em 1937, às vésperas de publicar seu artigo crítico sobre o livro de La
forgue, Relativité de la Réalité, Pi�hon enviou-lhe uma carta perturbadora 
fazendo um balanço da situação naqueles anos. No amigo que se sentia per
seguido por todos os lados censurou as fraquezas teóricas e políticas e re
jeitou a crença de que a realidade seria uma ilusão puramente subjetiva. 
Afinnou-se partidário de uma realidade existente e verdadeira, sem a qual o 
conhecimento não tinha nenhum sentido. Através desse debate filosófico em 
que se confrontaram o "materialismo maurrasiano" de Pichon e o "idealismo 
espiritualista" de Laforgue, outro conflito se desenrolou: "Você me conhece 
o bastante", escreveu, "para saber que me esforço por nunca sair de uma 
discussão sem ter-me enriquecido com o que havia de assimilável para mim 
nos argumentos do adversário. Meu pensamento, aliás, está em plena evolu
ção há quinze anos e não considero o que escrevo como definitivo, mas cada 
um de meus artigos é tão retocado e tantas vezes corrigido, para ser a ex
pressão exata de meu pensamento do momento, que o que está escrito está 
escrito. Não me furtarei, acredite, de dizer em meus artigos posteriores que 
estava enganado, caso você chegue a me convencer disso [ ... ]. Na prática, 
tendo encontrado a felicidade, eu me lixo solenemente que os outros encon
trem complexos em mim; isso já não tem para mim nenhum sentido. Amo 
Hélêne, Etienne e a França sem conflito nem mal-estar, e me sinto, com essa 
saturação afetiva sólida, inatacável por meus psicanalisados, ao mesmo tem
po que muito livre no delicioso jogo de minhas especulações intelectuais e 
também de minha atividade poética, que, fora de qualquer publicação, conti
nua para mim. E não creio que eu seja o 'religioso' do intelecto de que você 
fala em seu livro: meus escritos são atos que sempre têm uma repercussão 
(por pequena que seja, talvez), em vista da qual são escritos. Não estou aci
ma das discussões, como Romain Rolland ou o odioso Benda. Sou um ho
mem dentro da discussão de sua época, sua civilização e sua pátria. Por isso 
me anisco muitas vezes a ser injusto com você, que segue Deu�es mais eso
téricos, pois muitas vezes o censuro por você não se · atirar com suficiente 
intensidade nas lutas doutrinárias e práticas tão importantes de hoje. "32 

Pichon decerto tinha razão contra Laforgue, cuja religiosidade era o 
sintoma de urna fuga dos conflitos reais, mas sua vitória foi muito amarga: 
de tanto saltar com os dois pés no meio da discussão, ele não soube se enri
quecer com os argumentos do adversário e renunciar em tempo hábil e puxar 
as orelhas de Laforgue para obrigá-lo a não ceder ao "dogmatismo" freudia
no. O Dr. Jekyll , herói monarquista ,  foi batido por uma bonapartista. 
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II. De Genebra a Paris 

Em Genebra, psicólogos, pedagogos e moralistas deram continuidade a uma 
tradição nascida de Théodore Flournoy e Oskar Pfister e propuseram um 
amálgama entre as teopas de Piaget e as de Freud, para dar origem a um mo
vimento que recebeu o nome de "psicanálise genética". 

A fundação do Çrnpo Psicanalítico de Genebra remonta a 1919 e foi 
anunciada pelo /ZP em 1920. Entre seus membros encontravam-se leigos e 
médicos. Era presidido por Édouard Claparede. Todas as semanas reunia-se 
uma diretoria restrita, composta por Pierre Bovet, Henri Floumoy, Charles 
Odier, Morei e, depois, Raymond de Saussure. Paralelamente, criou-se a So
ciedade Psicanalítica Suíça, que agrupou simultaneamente românicos e ale
mânicos. Entre seus fundadores encontramos, notadamente, O. Pfister, Ober
holzer, H. Rorschach e, posteriormente, Gustav Bally e Ludwig Binswab
ger. Esse grupo seguiu-se à Sociedade de Pesquisas Freudianas, dissolvida 
em 1914. Numerosos psicanalistas fizeram parte das duas sociedades . Char
les Baudoin "ficou de fora", continuando a se interessar pela hipnose e pela 
sugestão, numa perspectiva inspirada livremente na psicanálise freudiana e 
no método junguiano. Jean Piaget, que renegara sua psicanalista, Sabina 
Spielrein, fez "reverências" ao freudismo, ao mesmo tempo que elaborou 
uma doutrina psicológica que iria pernútir aos psicanalistas desmantelarem 
por dentro a conceituação freudiana. Desempenhou na Suíça um papel tão 
importante quanto o de Janet, ou até mais, na medida em que suas hipóteses 
conseguiram se impor numa corrente que foi o equivalente suíço da futura 
psicologia do ego. O Dr. Repond, diretor do hospital psiquiátrico de Valais, 
procurou estender a psicanálise ao campo da higiene mental e da prevenção 
social, e contratou como colaboradora Germaine Guex, uma jovem psicóloga 
piagetiana que criou com ele, em 1930, um serviço médico-pedagógico para 
crianças. Analisada por Raymond de Saussure, ela viria a se tomar compa
nheira de Charles Odier, separado de sua mulher. Especializou-se no estudo 
da neurose de abandono e seria membro efetivo da sociedade. 

Em 1928 deu-se um conflito no seio do grupo suíço. Uma tendência 
favorável à análise médica e hostil a Pfister ameaçou abandonar a sociedade. 
A ruptura foi provocada por médicos alemânicos dirigidos por Oberholzer e 
Brun, que não se opunham diretamente aos não-médicos, mas àqueles a 
quem chamavam "pseudo-analistas". Com isso designavam os praticantes 
que se afastavam da ortodoxia. Mais uma vez, o conflito entre partidários e 
adversários da Laiena,nalyse ocultou, na realidade, uma outra luta, que os 
doutrinários da IPA opunham aos "marginais". Mas a situação, neste caso, 
foi diferente da ocorrida na França, na medida em que Pfister se. achava no 
campo dos "pseudo-analistas", apoiado por seu velho amigo Freud. Acusado 
por Oberholzer de praticar análises didáticas selvagens em doze sessões. e 
de prometer curas milagrosas, recaiu ainda sobre ele a suspeita de coabit"r 
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com seus pacientes: assim, buscou-se demonstrar que a análise da alma era 
obra de um religioso e pedagogo que não consentira, pessoalmente, em se 
submeter ao princípio da análise. A isso vieram somar-se divergências liga
das à língua e à cultura, nas quais Genebra estava em conflito com Zurique. 
Os alemânicos queriam constituir com os francófonos e diante da IP A um 
vínculo confederativo, e não centralista. 

Saussure, Odier e H. Flournpy foram obrigados a escolher o campo. 
Divididos entre uma convicção favorável à Laienanalyse, subjacente à von
tade de preservar a pertença à IPA, e uma enorme simpatia pela ortodoxia 
medicalizante, eles apoiaram os secessionistas, mesmo permanecendo como 
membros da sociedade oficial apoiada por Freud. A crise redundou na cria
ção de uma Sociedade Médica de Psicanálise, cujos membros voltariam a se 
ligar individualmente à antiga associação após a emigração de Oberholzer 
para os Estados Unidos. O grupo médico buscara em vão obter o reconheci
mento da IPA, sem consegui-lo.33 

Charles Odier, o primeiro dos "três mosqueteiros" genebrinos, nasceu 
em 1886 numa família originária da Normandia e refugiada na Suíça após a 
revogação do Edito de Nantes. Uma aldeola normanda leva ainda hoje o no
me de Les Odier. Seus irmãos e irmãs eram músicos não-profissionais e for
maram o Quatuor Odier (Quarteto Odier), muito conhecido nos salões gene
brinos. Charles era melômano e, por sua vez, tocava violino, dividindo essa 
atividade com o alpinismo. Depois de estudar psiquiatria e neurologia, fez 
um estágio em Viena com o professor Wagner-Jauregg, rival de Freud, e em 
seguida trabalhou em Paris no serviço de Souques, em Villejuif, onde teve a 
oportunidade de observar as neuroses de guerra. Seu interesse pela contratu
ra histérica incitou-o a se orientar para o freudismo. Em 1923 e 1928, fez 
estágios na Policlínica de Berlim, onde foi inicialmente analisado por Abra
ham e, mais tarde, por Alexander. As duas análises foram de curta duração. 

Charles Odier estabeleceu-se em Paris em 1929 e estabeleceu relações 
. de amizade com Michel Cénac, Pierre Mâle e Rudi Loewenstein, que fizera 
um percurso tão rigorosamente "berlinense" quanto o dele. Não se entendeu 
com Laforgue: a despeito das relações aparentemente calorosas, censurava-o 
por seu amor ao dinheiro, seus "maus modos" e sua falta de rigor.34 

Na primeira conferência dos psicanalistas de língua francesa, em 1926, 
Odier apresentou seu relatório sobre a segunda tópica e assim tornou conhe
cidos dos franceses os princípios fundamentais da remodelação freudiana. 
Esta foi exposta a partir de um caso de fetichismo, no qual Odier tentou pes
quisar o substrato biológico da função moral do superego.35 Na segunda con
ferência, em 1927, sua exposição foi dedicada a um estudo teórico da neuro
se obsessiva, também a partir de um caso clínico. Os dois trabalhos foram 
seguidos de urna discussão abundante, da qual participou a maioria dos 
membros da SPP.36 

A II Guerra Mundial levou Charles Odier de volta para a Suíça; ele se 
instalou em Lausanne, uma cidade muito mais provinciana do que Genebra e 
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não ameaçada pelo cosmopolitismo e pelo catolicismo. Depois da partida de 
Saussure para os Estados Unidos, ficou isolado em companhia de Germaine 
Guex e quase sem contatos com os psicanalistas de Zurique. Realizou um 
ensino clínico importante e publicou numerosos artigos, antes de morrer 
prematuramente em 1954, levado por um câncer no fígado. Foi durante esse 
período que desenvolveu consideravelmente sua teoria psicogenétíca do ego, 
inspirada na doutrina piagetiana. Em sua alocução fúnebre, Daniel Lagache, 
que fora supervisionado por Charles Odier antes da guerra, pronunciou estas 
palavras junto ao túmulo daquele a quem considerava um mestre: "De minha 
parte, conheci-o desde logo como um mestre, um dos mais reconhecidos, tal
vez o mais reconhecido da SPP. Em seus textos encontrávamos a expressão 
de sua mestria, de um pensamento que reunia duas características raramente 
presentes em conjunto: o método e a nuança. No consultório de seu pequeno 
apartamento da rua Franklin, na qualidade de, supervisor, guiou nossos pri
meiros passos pelas vias da terapia analítica. E difícil reproduzir a qualidade 
de suas intervenções, sempre oportunas, precisas e sorridentes, por vezes de 
uma caçoada leve, com a qual o maior dos rebeldes não podia se ofender 
[ ... ]. Preciso dizer que o mestre se transformou num amigo? Ele o fora desde 
o primeiro momento. Charles Odier nunca teve diante de seus alunos uma 
atitude autoritária e dogmática, de forma alguma. O aluno era imediatamente 
tratado num plano de igualdade. "37 

O percurso do caçula do bando de mosqueteiros genebrinos foi tão in
teressante quanto a aventura dos outros fundadores da SPP. Raymond de 
Saussure, filho de Ferdinand, não tinha o rigor técnico do seu amigo Odier e 
sua escrita reduziu-se a pouca coisa. A grande beleza desse aristocrata não 
escapou a nenhum de seus contemporâneos: sua cabeleira alta, cedo embran
quecida, dava aos traços de seu rosto uma sedução à qual ninguém conseguia 
resistir. Nascido em 1894, tinha dezenove anos quando da ,norte do pai, em 
quem censurava o amor pela divina garrafa e o desinteresse pela vida conju
gal. Inicialmente criado no castelo familiar de Vufflens, onde se apaixonou 
pela Idade Média, foi depois para Genthoud, para uma casa cujo estilo tinha 
qualquer coisa de extravagante: "Quando íamos lá", escreveu Olivier Flour
noy, "descobríamos uma soberba fachada clássica com a porta de entrada, e 
imaginávamos uma casa grandiosa ao longo do lago ; então percebíamos que 
fora construída, por uma fantasia do arquiteto, perpendicularmente ao lago; 
era totalmente estreita quando esperávamos ver a fachada principal dando 
para o lago: mais uma estranheza que certamente deve ter contribuído para 
despertar o espírito crítico de Raymond, e que, pelo menos, deu-lhe o gosto 
pela arquitetura, como o testemunham as numerosas viagens que fazia por 
todas as partes da França, à procura de diferentes monumentos e igrejas da 
Renascença. "38 

Filho de um dos maiores gênios do séc�lo. foi-lhe difícil recuperar-se 
de tal origem, e sob sua aparência deliciosa escondia-se um drama profun
do. Com efeito, Raymond de Saussure era incapaz de pronunciar o nome do 



Sociedade Psicanalítica de Paris 373 

pai e parecia ignorar os trabalhos e a celebridade dele. Diz a história que foi 
em Nova York, em 1940, onde se reuniram muitos inventores exilados, que 
ele soube pela boca de Rornan Jakobson da grandeza de Ferdinand. Acaso 
diremos que esse desconhecimento persistente foi a prova de um recalca
mento não suspenso no correr de sua análise com Freud, que se desenrolou 
quatro anos depois da publicação do Curso de Lingüística Geral? Nada per
mite afirmá-lo, mas urna coisa é certà: Rayrnond de Saussure estava em bus
ca de uma paternidade substituta; casou-se com a filha de seu primeiro mes
tre, Théodore Floumoy, depois de ter feito os cursos deste sobre psicologia 
dinâmica. A partir desse momento, sua carreira estava decidida: "De resto,  
eu tinha dois amigos", escreveu ele em 1957, "ambos desaparecidos, infe
lizmente, que iriam lançar-se pela mesma trilha: H. Floumoy e Charles 
Odier. Seríamos, portanto, um grupo em cujo seio poderíamos trocar idéias. 
Foi assim que nasceu o movimento psicanalítico na Suíça românica. "39 

Em 1920, no congresso de Haia, Raymond conheceu seu segundo 
mestre, Sigmund Freud. Impressionou-se com sua fisionomia grave, suas ru
gas na testa, seu olhar penetrante e refletido, e sua capacidade de síntese: 
"Lembro-me", escreveu, "das primeiras conversas que tive com ele em 
Haia, e da grande esperança que ele tinha de que, através da Suíça, talvez os 
círculos médicos franceses se interessassem pela psicanálise. "4º 

Passados alguns meses, lá estava ele estendido no divã dessa nova fi
gura paterna; não via os traços de seu rosto, e o contato era estabelecido pela 
voz ou pelo cheiro do charuto. Raymond estava fascinado, penetrado mesmo 
pela lucidez e pela genialidade de seu analista. No entanto, a análise não pa
receu trazer-lhe o resultado esperado. Saussure censurou Freud por não ter
se analisado, ele próprio, e por cometer erros técnicos: "Em primeiro lugar", 
escreveu, "ele havia praticado a sugestão por tempo demais para não ter 
conservado alguns reflexos dela. Quando estava convencido de uma verda
de, tinha dificuldade em esperar que ela despertasse no espúito de seu 
doente; queria convencê-lo de imediato e, por causa disso, falava demais. 
Em segundo lugar, sentíamos rapidamente qual era a questão teórica com 
que ele estava preocupado, pois, muitas vezes, ele desenvolvia longamente 
os novos pontos de vista que estava esclarecendo em seu pensamento. Isso 
era um benefício para o espírito, mas nem sempre para o tratarnento."41 Esse 
testemunho confirma os de Kardiner e Marie Bonaparte sobre a maneira co
mo Freud conduzia suas análises no pós-guerra. 

Depois de 1920, Raymond só voltou a ver Freud brevemente nos con
gressos e durante urna estada em Berlim, em 1930. Foi nessa cidade que se 
deu, ao longo de um ano, sua segunda análise, com Alexander. Este comia 
pãezinhos e tomava café durante as sessões, e um dia Saussure lhe disse: "O 
senhor vai me escutar em vez de comer?" O analista lhe respondeu com es
tas palavras: "Como você é egoísta ... "42 

Em 1922, publicou um livro intitulado La Méthode Psychanalytique, 
destinado a divulgar as idéias freudianas na França e na Suíça. Freud assinou 
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um prefácio paternal e militante: "O Dr. de Saussure não apenas estudou 
conscienciosamente minhas obras, como fez ainda o sacrifício de vir até a 
mim para se submeter a uma análise durante vários meses. Isso lhe permitiu 
formar uma opinião sobre a maioria das questões ainda incertas da psicanáli
se. Graças a isso, pôde igualmente evitar os múltiplos erros e as numerosas 
imprecisões que estamos habituados a encontrar nas exposições alemãs ou 
francesas da psicanálise. Tampouco se absteve de contradizer algumas afir
mações falsas ou negligentes que diversos autores repetem de um para outro, 
corno, por exemplo, que todos os sonhos teriam uma significação sexual ou 
que a única força viva de nosso psiquismo seria, segundo eu, a libido se
xual. "43 

Nesse livro revelou-se o tríplice interesse de Saussure pela fantasística 
sexual, pela genética e pela clfuica. O autor descreveu, para começar, um ca
so inteiramente inventado por seu amigo Forel. Este mandara seu criado 
comprar medicamentos numa farmácia e dera ordem de que o fizessem espe
rar por uma boa hora. Quando ele voltou, Forel lhe perguntou o que vira, e o 
homem respondeu que não tinha observado nada além dos frascos nas pare
des. A seguir, ele o hipnotizou e descobriu que o criado aprendera de cor os 
nomes latinos dos medicamentos. Através desse exemplo, Saussure enalteceu 
o inconsciente subliminar de T. Flournoy e o inconsciente freudiano, mas 
permaneceu próximo de uma noção de recalcamento traumático, distante da 
idéia freudiana de recalcamento originário. No meio do livro e a propósito 
do sonho de um paciente que Charles Odier lhe arranjara, evocou uma fanta
sística sexual com grande profusão de detalhes. Seu círculo de amigos lhe 
observara que era perigoso publicar relatos de sonho em que os pacientes 
pudessem se reconhecer. A obra foi prontamente retirada de circulação, de 
modo que nem a França nem a Suíça se beneficiaram realmente do que ela 
trazia como contribuição à técnica analítica. Em 1923, Jones publicou uma 
crítica muito elogiosa do livro, onde acusou os franceses de lhe haverem fe
chado as fronteiras do país: "Como tem havido tão poucas publicações fran
cesas de qualidade a respeito da psicanálise, e dado o fato de que esse livro 
poderia ser motivo de orgulho para qualquer país, lamentamos essa infeliz 
atitude, que só pode ser atribuída ao descrédito de nossos colegas france
ses. "44 

Num número de L' Évolution Psychiatrique de 1 926, Saussure publicou 
um artigo intitulado Remarques sur la Technique de la Psychanalyse Freu
dienne, destinado a defender o ponto de vista do rigor técnico e a combater a 
maneira "francesa" de apropriação da psicanálise: "Adquirimos o hábito, 
sobretudo na França", escreveu ele, "de considerar sob o nome de psicanáli
se, não apenas o método das associações livres, tal como foi descrito por 
Freud, mas também um método muito mais simples em que o médico se 
contenta com uma conversa com o doente, explicando-lhe seu caso de acor
do com certos dados da psicanálise. Fala-se no complexo de Édipo, no com
plexo de castração, no recalcamento; nas tendências inconscientes, na subli-
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mação, na resistência etc., e, por se haver traduzido nessa linguagem o esta
do psicopatológico do doente, acredita-se ter feito psicanálise. Esse é um er
ro grosseiro, que fez Hesnard dizer (Relatório ao Congresso de Besançon) 
que, afinal de contas, a psicanálise não diferia do antigo método psiquiátrico 
clássico, e que apenas se haviam inti:oduzido novos termos de psicologia. "45 

Saussure então dividiu em três classes os métodos psicoterapêuticos. 
Na primeira arrolou a hipnose, a persuasão e os tratamentos morais ou reli
giosos. Na segunda vinha a psicanálise freudiana, e na terceira encontramos 
a análise psicológica, que acrescentava à psicanálise tentativas de moraliza
ção. A esse respeito, o autor evocou explicitamente os nomes de Jung e 
Maeder, descreveu o funcionamento do processo psicanalítico e apregoou as 
virtudes do silêncio, como se quisesse lembrar que Freud falara demais na 
análise dele. Saussure atacou corajosamente as obras de Laumonier e Blon
del, mostrando que o analista não era nem um guia, nem um investigador, 
mas um intérprete. Esse artigo foi seguido de uma bibliografia bastante com
pleta das obras técnicas de Freud em alemão. 

Esse homem, que recriminará Freud por permanecer subordinado à su
gestão, era, na realidade, apaixonado pela pré-história do movimento psica
nalítico. Possuía urna biblioteca impressionante sobre os antigos magnetiza
dores e curandeiros. Era apegado ao rigor técnico da IP A, mas diríamos 
que essa atitu�e foi incessantemente contrabalançada pela tentação de um 
retorno às origens, que não deixou de lembrar a busca efetuada por seu pai 
rumo à antiguidade latina e ao verso satumino. Quando se instalou em Paris, 
optou por morar na rua Chanoinesses e gravou em sua placa "Raymond de 
Saussure, hipnotizador" ,46 título esse que não convinha a sua aparente posi
ção ortodoxa. Foi nessa época que passou dois anos no divã de Loewenstein. 

Após sua partida da França, ele acolheu em Genebra, em 1 94 1, os ana
listas judeus perseguidos, particularmente Loewenstein e Heinz Hartmann, o 
qual, durante sua passagem por Paris, havia analisado Sacha Nacht (numa 
reanálise) e Georges Favez. 

Por sua vez, Saussure foi para os Estados Unidos e residiu em Nova 
York até 1952. Ali exerceu ,as funções de professor na Clínica Psiquiátrica, 
e depois participou da criação da Swiss American Foundation for Scientific 
Exchange [Fundação Suíço-Americana de Intercâmbio Científico] . da qual 
seria presidente até sua partida. 

De volta a Genebra, organizou a psicanálise na Suíça românica e 
montou um conjunto de seminários teóricos e clínicos com a colaboração de 
Michel Gressot, analisado por Odier, e de Gerrnaine Guex. Marcelle Spira, 
de orientação kleiniana, foi posta em quarentena depois de ser aceita na So
ciedade Suíça de Psicaruilise. mas, ao cabo de alguns anos, seu ensino já fa
zia parte do programa oficial. No fim da vida, Saussure voltou a seus primei
ros amores e publicou com Léon Chertok um livro sobre a origem da psico
terapia anal ítica .4 7  Como Loewenstein, casou-se várias vezes e, como Lafor-
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gue, desposou, em suas terceiras núpcias, uma de suas analisandas. Morreu 
em 1971 de câncer da próstata. depois de uma agonia pavorosa. 

Ili. Dois ''marginais'' :  Georges Parcheminey 
e René Allendy 

No primeiro círculo psicanalítico, Georges Parcheminey foi um melômano 
tão ativo quanto Charles Odier, com quem organizava, sob a égide da prin
cesa, noitadas musicais semanais. Sua mãe era professora de música e seu 
pai era engenheiro de minas. Nascido no Haute-Saône. fez estudos clássicos 
numa instituição religiosa; não era praticante, mas, no fim da vida, iria cen
surar-se por ter abandonado a religião desde a juventude. A metáfora da 
"conversão",  na qual sua obra está banhada, não foi estranha a essa proble
mática. Em 1906, alistou-se como voluntário no exército francês e, em 1916, 
foi incorporado num regimento de infantaria. Terminou a guerra com um fe
rimento grave e uma sólida formação de neurologista. Em 1917, casou-se 
com uma mulher tão amante da música quanto ele.48 O casal era unido e sem 
incidentes,' embora Georges Parcheminey fosse menos rígido do que a mu
lher em matéria de educação. Ele iniciou sua análise com Loewenstein logo 
na chegada deste a Paris. e depois começou a receber pacientes em casa e no 
hospital Sainte-Anne, onde era chefe de laboratório. 

Durante os anos trinta, encontrou-se várias vezes com Freud e lhe de
votou um certo culto. Amigo de Michel Cénac e Jean Rostand, também se li
garia, pouco antes da morte, ao reverendo padre Bruno, que o levou a reen
contrar a fé e a religião. Falava alemão e lia os textos de Freud na língua 
original, mas não participou de trabalhos de tradução. A imagem que a co
munidade analítica preserva dele é a de um homem tranqüilo e apagado, cuja 
vida calma contrastou singularmente com a de seus colegas. Dentro da SPP, 
foi um didata "silencioso", mas importante na formação da segunda e tercei
ra gerações. Aceitou em análise, destacadamente, Maurice Bouvet, Francis 
Pasche e Jean-Paul Valabrega. Nos períodos de crise, garantiu a presidência, 
ficando à testa da sociedade. 

Foi em 193 1 ,  no VI Congresso dos Psicanalistas de Língua Francesa, 
que Parcheminey propôs seu primeiro relatório sobre a histeria de conversão, 
seu assunto favorito. Esse texto seria acompanhado por outros três estudos 
sobre o mesmo tema. Em 1933, a exposição de 193 1  foi quase inteiramente 
retomada e co-assinada com Loewenstein. No mesmo ano, Parcheminey pu
blicou um artigo sobre a noção de regressão na neurose, onde se anunciou 
uma nova orientação mediante o confronto da teoria freudiana com os tra
balhos de Pavlov. Finalmente, em 1 935, redigiu uma exposição sobre o pro-
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blema geral da histeria, que foi apresentado como um resumo acadêmico das 
diferentes hipóteses das escolas sobre o estatuto dessa neurose. 49 

Numa época em que o nome de Charcot se apagara e em que a neuro
logia fora reintegrada no quadro da psiquiatria, Parcherniney retomou o 
enigma freudiano do "salto do psíquico na inervação somática" para recolo
car a questão da histeria. Em Freud, o termo conversão fora contemporâneo 
das primeiras pesquisas; designava uma energia libidinal que se separava da 
representação recalcada e se transfonnava em energia de inervação; os sin
tomas conversivos exprimiam então, através do corpo, as representações re
calcadas. Com a análise do Pequeno Hans, o sintoma fóbico foi religado à 
histeria sob o nome de histeria de angústia, e a conversão passou a designar 
uma das formas da histeria. 

A questão colocada por Parcheminey, desde os primeiros textos, foi 
menos a elucidação da problemática freudiana da histeria conversiva do que 
a extensão da psicanálise à medicina, por intermédio do campo - novo, na 
época - da psicossomática. Partindo do fundamento biológico ou fisiológico 
da neurose, ele desembocou numa revisão do conceito freudiano de conver
são, para então evoluir para a reunificação do corpo e do espúito, donde o 
aspecto religioso das posições que defendeu no fim da vida. 

No fundo, aquilo a que costumamos chamar "medicina privada;, esteve 
presente no círculo dos fundadores da SPP: ao lado dos psiquiatras de for
mação "clássica", de duas não-médicas e de um pediatra hospitalar de Paris, 
havia um neurologista psicossomático e um homeopata apaixonado pelo 
ocultismo. 

A obra escrita de René Allendy é tão considerável quanto esse perso
nagem é estranhu e até esquecido. Foram publicados perto de duzentos arti
gos assinados por sua pena, concernindo a assuntos tão diversos quanto a in
fluência astral, o Kéroubs e as esfinges, a teoria dos quatro temperamentos, a 
grande obra dos alquimistas, as modalidades atmosféricas, a mesa de esme
ralda de Hermes Trismegisto, com os comentários do Hortumaire, o trata
mento da tuberculose pulmonar, o complexo de Édipo, a Lycosa tarentula, o 
sonho, os presságios, o cálcio no organismo, a balbúrdia na escola, o catarro 
nasal, etc .. A lista é impressionante e digna de urna antologia surrealista. A 
produção livresca desse homeopata convicto não foi menos importante: con
tamos umas vinte obras e ainda ficamos longe da realidade; seus títulos são 
tão originais quanto os dos artigos: encontramos, indiscriminadamente, Le 
Symbolisme des Nomhres, Les TempéramenJs, Le Probleme de la Destinée, 
La Justice lntérieure, Capitalisme et Sexualité, Paracelse le Médecin Mau
dit, Aristote ou /,e Complexe de Trahison,* e, finalmente, Le Journal d'un 

* O Simbolismo dos Números, Os Temperamentos, O Probl.ema da Sorte, A Justiça Interna, Capitalis
mo e Sexua!iiiade, Parace/so, o Médico Maúiito, Arist6teles ou o Complexo de Traição. (N.T.) 
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Médecin Ma/ade [Diário de um Médico Enfermo], onde o excelente doutor 
observou minuciosamente sua longa agonia. 50 

René Al lendy nasçeu em 1889 e concluiu seus estudos de medicina em 
1912. Decepcionado com a terapêutica de sua época, enveredou por novos 
caminhos de tratamento pouco desenvolvidos, ou ainda ausentes da França, 
tentando harmonizar os·. campos da homeopatia e da psicanálise. Sua infância 
foi marcada pela doença; freqüentemente acamado por bronquites crônicas, 
contraiu uma difteria que lhe deixou uma tetraplegia passageira. Aos oito 
anos, ingressou num colégio mantido por padres maristas e depois prosse
guiu seus estudos secundários no liceu Janson de Sailly. Desde a adolescên
cia sentiu-se atraído pelo ocultismo e pela obra de Paracelso, onde encontrou 
uma "nova religião" depois de ter renunciado ao catolicismo. Para grande 
escândalo da famfüa, defendeu sua tese de medicina sobre a alquimia; para
lelamente, escreveu artigos sobre a astrologia, campo cujo valor científico 
lhe parecia tão evidente quanto a doutrina freudiana, freqüentou cursos 'na 
escola de línguas orientais e obteve o diploma de licenciatura em línguas es
candinavas. Durante a guerra, foi mobilizado e deu a conhecer seus senti
mentos antimilitaristas;· nomearam-no então médico do front, com ordens de 
buscar mortos e feridos em terrenos perigosos. Foi submetido à ação de ga
ses tóxicos, evacuado e identificado como tuberculoso; sua conduta lhe va
leu uma citação e a cruz de guerra com louvores. 

No sanatório de Gorbio, perto de Menton, para onde foi enviado, seu 
estado se agravou. Um médico-chefe fez um diagnóstico desfavorável sobre 
seu caso e ele então resolveu curar-se sozinho: "Lembro-me agora", escre
veu, "da imensa autopiedade que me invadiu naquele momento, embora, até 
então, eu visse meu estado agravar-se com perfeita indiferença afetiva; de
pois veio a onda de raiva, como se G. [o médico-chefe] quisesse me levar à 
morte, e minha vontade de me curar. "51 

Após a convalescença, Allendy voltou a Paris e retornou suas ativida
des. Em janeiro de 1920, foi nomeado membro titular da Sociedade Francesa 
de Homeopatia e, no mesmo ano, criou na Sorbonne o Grupo de Estudos 
Filos6.ficos e Científicos sobre as Idéias Novas. Além de Rank, convidou 
inúmeros outros conferencistas de todas as tendências a expor suas idéias. 
Em 1929, Jones falou sobre o ciúme; em 1931,  Marie Bonaparte dedicou um 
estudo à vida e à obra de Freud; em 1936, ela fez outra conferência sobre o 
mesmo tema, por ocasião dos oitenta anos de Freud; em 1933, Antonio Ar
taud fez uma palestra que se tornaria célebre, na qual imitou as contorções 
dos doentes atacados pela peste, para grande assombro da platéia. 

René Allendy conheceu o outro René na Sociedade de Teosofia e ini
ciou sua análise com ele por volta de 1923. Em muito pouco tempo foi intro
duzido por Laforgue no serviço do professor Claude. Este assinou o famoso 
prefácio chauvinista da obra La Psyclzanalyse et les Névroses, 52 a propósito 
da qual Freud escreveu em sua correspondência: "Recebi seu livro e, natu
ralmente, ainda não pude lê-lo, mas, a julgar pelo prefácio de Claude, creio 
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que deve ser bom, pois a reserva dele me prova que o senhor não fez ne
nhum compromisso e não teve medo de suscitar contradições. Desejo-lhe 
agora que logo veja transformado em realidade um sucesso indubitável. Não 
esqueça de transmitir meus cumprimentos a seu colaborador Allendy. "53 

Como já vimos, Freud iria mudar de opinião posteriormente. 
Em 1924, juntamente com outros colegas, Allendy participou de um 

número especial da revista bruxelense Le Disque Ven, 54 onde escreveu um 
artigo sobre a libido e se posicionou claramente a favor da etiologia sexual, 
sublinhando que a hostilidade ao pansexualismo levava a uma interpretação 
errônea da noção freudiana de sexualidade. Nessa mesma revista, Freud 
aproveitou a oportunidade que lhe foi oferecida para lembrar aos franceses 
sua dívida para com Charcot. Ele ainda não sabia que esse necrológio não 
seria publicado em Le Progres Médical: "Dentre os numerosos ensinamentos 
que mestre Charcot me prodigalizou em sua época (1885-1886) na Salpêtri�
re, há dois que me deixaram uma impressão bastante profunda: que nunca 
devemos nos fatigar de considerar sempre os mesmos fenômenos (ou de so
frer os efeitos deles) e que não nos devemos preocupar com a mais generali
zada contradição quando trabalhamos com sinceridade."55 

No primeiro número da RFP, Allendy marcou sua marginalidade publi
cando um artigo sobre as relações entre a afetividade e a dentição. 56 Partici
pou regulannente dos trabalhos da SPP, da qual foi secretário de 1928 a 
1931 ; redigiu os estatutos com Pichon e respondeu por um bom número de 
atas das reuniões. Praticamente não formaria didatas, mas seu palacete na rua 
Assomption era muito freqüentado por artistas e poetas. Em 1912, René Al
Jendy casou-se com Yvonne Nel-Dumouchel, de quem Antonio Artaud faria, 
em sua correspondência, uma de suas cinco mães adotivas.57 Suas relações 
com o poeta foram extremamente agitadas: Allendy tentou submetê-lo a dez 
sessões de análise e Artaud obedeceu, mas cedo abandonou o tratamento, 
sentindo-se "violentado" pela análise: "Eu disse ao senhor", escreveu, "que 
as sessões de psicanálise nas quais acabei por consentir deixaram em mim 
uma marca inesquecível. O senhor bem sabe das repugnâncias, sobretudo 
instintivas e nervosas, que manifestei, quando o conheci, por esse modo de 
tratamento. O senhor conseguiu fazer-me mudar de opinião , exceto do ponto 
de vista intelectual, pois há nessa curiosidade, nessa pe.netração de minha 
consciência por uma inteligência estranha, uma espécie de prostituição ou 
despudor que sempre rechaçarei; mas enfim, do ponto de vista experimental, 
pude constatar os benefícios que extraí disso e, havendo necessidade, pres
tar-me-ei a uma tentativa análoga; do fundo do coração, porém persisto em 
fugir da psicanálise, sempre fugirei dela, como fugirei de qualquer tentativa 
de encerrar minha consciência em preceitos ou fórmulas, numa organização 
verbal qualquer. "58 

Artaud pediu então a Allendy um meio de enfrentar suas angústias, e o 
médico lhe forneceu láudano. Depois de Édouard Toulouse e da psicanálise, 
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Antonio Artaud sofreria os "benefícios" da psiquiatria no hospital de Rodez, 
onde Gaston Ferdiere ensaiaria nele o novo método do eletrochoque. 

Quando da declaração da II Guerra Mundial, Allendy foi novamente 
convocado: o recuo do exército francês no verão de 1940 levou-o para os 
caminhos da Bretanha, depois para Dijon e, finalmente, para a zona livre, em 
Montpellier, onde ele foi desmobilizado. Foi nessa cidade dos antigos vita
listas que ele conseguiu fazer uma pequena clientela. Mas suspeitaram de 
que fosse judeu, sem dúvida por causa de sua paixão pelo ocultismo e de 
suas simpatias socialistas, e ele esbarrou em dificuldades para se inscrever 
no conselho da ordem: sua casa parisiense foi revistada. Allendy foi obriga
do a preparar um dossiê para as autoridades francesas, provando que ne
nhum membro de sua fanu1ia era judeu. Em 1941 ,  um ano antes da morte, ele 
compareceu, nas imediações de Bâle, às cerimônias dedicadas à reabilitação 
de Paracelso, onde encontrou Jung e Charles Baudoin. Essa viagem foi a fi
nalização de uma longa busca, que o levou para um refúgio religioso que ele 
nunca abandonara e na qual a psicanálise foi apenas um episódio: "Trata-se 
de um celta", escreveu Baudoin, "e que faz questão de sê-lo. Detesta o que 
é latino e romano e sacode o jugo tirânico de ambos com um ímpeto injusto e 
juvenil [ ... ] .  É, em tudo e por tudo, wn rebelde. Suas paredes são embandeira
das com quadros cubistas e futuristas dos mais agressivos. Mas esse mesmo 
espírito de independência crítica o preserva, por outro lado, do sectarismo de 
escola em que tropeçam tantos companheiros."59 

Em 1926, surgiu wna obra coletiva intitulada Le Rêve et la Psychana
lyse. 60 Hesnard, Allendy, Saussure, Laforgue e Pichon participaram dela. 
Freud leu o livro e deu sua opinião: censurou Hesnard por sua "pusilanimi
dade ridícula" e seus "rapapés" ao espúito latino; felicitou Saussure, não 
disse palavra sobre Pichon e entabulou com Laforgue uma discussão sobre a 
noção de esquizonóia. A propósito do texto de Allendy, escreveu a Lafor
gue: "Seu amigo, ao tratar do trabalho do sonho, reservou-se algo de muito 
difícil. Salvo raras exceções, ele é exato, repleto de mérito e talvez não intei
ramente hábil em sua disposição."61 É verdade que, em seus trabalhos sobre 
o sonho e em seus artigos sobre a sexualidade, Allendy era amiúde fiel à in
terpretação freudiana, mas, no tocante às noções de inconsciente, instinto e 
pulsão de morte, surgiam numerosas divergências em que o francês se mos
trava mais próximo das hipóteses de Jung e Adler que das de Freud. Contu
do, não era representante de nenhuma escola e sua obra forma um conglome
rado de teorias disparatadas, extraídas de todos os campos do pensamento e 
da ciência. 

Num artigo de 1929, publicado em L' Évolution Psychiatrique e intitu
lado Les Représentations de l'lnstinct de Mort,62 Allendy considerou o pro
blema da morte sob um ângulo quase religioso e a descreveu como o coroa
mento de urna tendência oblativa, nascida dos instintos sociais e amadureci
da nos instintos sexuais. Dentro dessa perspectiva, a morte tornou-se uma 
aspiração mística à unidade e à aceitação final da grande passagem para o 
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outro mundo. Allendy partilhou com Jung a convicção de um inconsciente 
coletivo e, seguindo uma orientação bem francesa, diferenciou a teoria freu
diana da prática da psicanálise. Acreditava na influência dos astros sobre o 
destino dos indivíduos e procurou uma semelhança entre a cura pela fala e os 
tratamentos homeopáticos. O princípio dessa medicina consiste em utilizar 
no homem enfenno uma substância que, no homem sadio, provoca os sinto
mas da doença; no tratamento das afecções psíquicas, essa lei de similitude é 
aplicada para ajudar o próprio indivíduo a encontrar seu equilíbrio. Para AJ
lendy, a psicanálise, assim como a homeopatia, não precisava situar a doença 
numa categoria etiológica para tratá-la. O autor comparava a transferência a 
um medicamento homeopático: estes, com efeito, quando administrados em 
doses infinitesimais, provocam uma excitação sutil do organismo e reativam 
os estados patológicos anteriores, na ordem inversa de sua sucessão cronoló
gica; da mesma forma, a psicanálise, segundo Allendy, visava, através da 
transferência, a uma reatualização de estados antigos menos importantes do 
que o trauma original. 

Esse amálgama levou nosso terapeuta a criticar severamente a medicina 
pasteuriana e a revalorizar uma prática sintética da medicina; ele acusou o 
pasteurismo de ter feito os médicos perderem o sentido da realidade clínica 
em benefício do laboratório. 

A "montagem teórica" de Allendy pode ser encontrada na análise de 
Anai"s Nin, cujo relato é o mais surpreendente testemunho da época sobre a 
prática.privada de um analista. 

Essa jovem tinha vinte e nove anos quando, em 1932, dirigiu-se pela 
primeira vez à rua Assomption. Uma amiga que a ajudava a copiar seu diário 
estava em análise com Allendy e a persuadiu a ir ao encontro do médico, 
relembrando-lhe o episódio de uma depressão nervosa. O pai de Anais, Joa
quim Nin, pianista e compositor espanhol, tinha-se separado da mulher e dos 
filhos quando a menina tinha dois anos. Durante sua permanência nos Esta
dos Unidos, para onde a mãe havia emigrado, Anai"s fora modelo e, depois, 
dançarina, para escapar à monotonia da vida familiar. Após terminar sozinha 
sua instrução, lendo livros em diversas línguas, ela se casou com um ban
queiro que se tomaria gravador e cineasta. Em Paris, na década de trinta, 
Anai"s freqüentou artistas e intelectuais. Antonin Artaud escreveu-lhe cartas 
e lhe confiou seus tonnentos, enquanto Henry Miller e sua mulher, June, 
mantiveram com ela relações apaixonadas. Seu Diário é uma espécie de ca
verna contendo os retratos de todos os personagens marcantes de sua vida. 

O consultório de René Allendy fora acusticamente isolado com a ajuda 
de uma tinta chinesa de cor preta. Parecia o covil de um mágico, e o médico 
tinha a aparência de um mujique, com seus olhos célticos, sua cabeça calva e 
seu rosto barbudo. Na primeira sessão, Anai"s elogiou os livros do terapeuta 
e falou de seu próprio trabalho e de sua vida íntima. Achou que não precisa
va de nenhuma assistência, mas pô-se a chorar e se queixou da maldade do 
pai, que a achava feia. Allendy tra.'1qililizou-a e, depois de dizer que ela não 
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precisava de seus serviços, concordou em tomá-la em tratamento. Proferiu 
então um longo discurso sobre o enigma da mulher, a vaidade do homem e 
as imperfeições da psicanálise. 

Na segunda sessão, Anais se deitou: o médico lhe exp1icou que ela 
gostava anormalmente do pai e detestava os motivos sexuais pelos quais este 
havia abandonado a farm1ia. Ela evocou sua relação com Henry Miller, sua 
atração pelo sadismo masculino e contou vários sonhos em que Allendy des
cobriu sempre um desejo inconsciente de punição ou abandono. Segundo 
ele, Anai"s sentia-se culpada de ter amado o pai em demasia e, por causa dis
so, teria amado ainda mais a mãe. Tomando o médico por modelo, a própria 
moça pôs-se a interpretar seu discurso e se viu censurada por querer ocupar 
o lugar do psicanalista . 

Um dia, ela achou seus seios pequenos demais, seu corpo delgado e 
pouco feminino. Allendy a tranqüilizou, disse-lhe que ela era atraente e 
afumou que muitos homens apreciavam mulheres com corpo de adolescen
tes. Na semana seguinte, reduziu seus honorários à metade para pennitir que 
ela comparecesse várias vezes por semana. Em troca, Anais deveria trabalhar 
para ele e ajudá-lo a redigir seus artigos, fazendo pesquisas nas bibliotecas. 
Muito envaidecida, ela começou o trabalho . Como não parasse de evocar a 
feminilidade de June ou o achatamento de seus próprios seios, Allendy ex
pressou dúvidas sobre a autenticidade das afmnações de sua paciente. Desa
fiada, a jovem despiu-se e lhe mostrou o busto. O médico achou divertido e 
voltou a tranqüilizá-la: "Perfeitamente femininos", exclamou, "pequenos, 
mas bem formados, bem desenhados em relação ao resto de sua silhueta, uma 
silhueta muito bonita; tudo o que lhe falta são uns quilinhos a mais. Você é 
realmente bonita, com muita graça de movimentos, muito encanto, muita 
classe e finura de linhas. "63 

Comparadas aos "beijos" de Ferenczi, à "análise humanizada" de 
Rank ou às "distorções" da regra fundamental apregoadas por Laforgue, as 
"inovações técnicas" do homeopata nada mais tinham a ver com a psicanáli
se. As relações sexuais, amorosas ou amistosas certamente têm efeitos ne
fastos na análise , quando sobrevêrn no curso de sua duração, mas são menos 
desastrosas do que o voyeurisrno que mantém a ambigilidade de um vínculo 
transferencial pervertido sob a autoridade do olhar médico. 

A própria Anai's Nin apresentou sua análise como uma operação cirúr
gica ou um trabalho de dissecação. Afirmou ter transportado os restos de seu 
"cadáver" para casa para transcrevê-los em seu Diário e depois entregá-los 
a Henry Miller com "tato e poesia . "  

Para interpretar a identificação de sua paciente com June, Allendy ex
plicou-lhe que ela não se parecia com a esposa invejada, que não era uma 
"mulher fatal" e que devia reconciliar-se com sua própria imagem. Passado 
algum tempo, ela pediu ao terapeuta que lhe fornecesse detalhes sobre sua 
vida sexual . Como ele se recusasse, invocando o bom procedimento analíti
co, ela elogiou Henry Miller e lhe enalteceu a capacidade de amar a feiúria, 



Sociedade Psicanalítica de Paris 383 

a morbidez e a vulgaridade. Allendy emitiu prontamente um juízo negativo 
sobre o escritor. Anais então se esqueceu de wna sessão e falou em terminar 
sua análise. Em resposta, Allendy pôs-se a censura-la por não mais depositar 
confiança nele: "Se você me deixasse agora", disse, "eu sofreria como mé
dico, por não ter conseguido curá-la, e sofreria pessoalmente com isso, por
que você é uma pessoa interessante. Assim, como vê, num certo sentido, 
preciso tanto de você quanto você de mim. Você poderia ferir-me, deixando
me de lado. "64 

O médico procurou então arrancá-la de sua vida de boemia e, como 
Anais resistisse, pôs-se a falar de sua própria loucura; achava que sua casa 
era mal-assombrada, que o fantasma de seu pai vivia nas paredes . Temendo 
ser tomado por demente, pediu a Anai"s que não repetisse suas confidências. 
Mais tarde, pressionou-a para que nunca mais voltasse a ver Henry e June 
Miller: " 'Foi sua neurose' ", disse-lhe, " 'que a aproximou de June, de 
Henry e dos amigos deles. Você, uma mulher tão extraordinária .. . como uma 
flor no estrume . . .  ' Caí na gargalhada. Allendy achou que eu estava rindo da 
idéia de que uma neurose me houvesse empurrado para uma vida de boemia. 
Que pena! Não era isso. Sua expressão uma flor no estrume vinha direta
mente dos romances baratos que as empregadas lêem, e a poeta que eu era 
ofendeu-se com isso, tal como outra mulher ficaria chocada em ver um ho
mem dirigir-lhe a palavra com o chapéu na cabeça e um charuto na bÓca. "65 

Apesar disso, Anai"s fingiu obedecer ao terapeuta e contou-lhe menti
ras. Para sair dessa situação, decidiu inverter os papéis: fez· Allendy sentar
se na poltrona reservada aos analisandos, retribuiu-lhe suas fórmulas e seu 
jargão e conseguiu dele o que procurava: ele lhe confessou que nunca sentira 
outra coisa senão ternura pelas mulheres. 

Essa análise rocambolesca terminou por uma ruptura ao final de um 
ano. Anai"s procurou então Otto Rank, que teve o mérito de lhe falar franca
mente: "Allendy tentou", disse-lhe, "através da análise, adaptá-la ao ideal 
social. Não sublinhou suficientemente as diferenças, porque a análise tinha 
por objetivo a adaptação. "66 Rank a fez observar que seu diário funcionava 
como um refúgio, aconselhou-a a não exercer controle sobre sua análise, "a
nalisando a análise", e lhe propôs que morasse algum tempo no hotel, para 
tomar uma certa distância. Rank permitiria a Anai:s libertar-se da necessidade 
de escrever tudo no Diário, em vez de dizer tudo na análise. Questionou seu 
culto da exatidão e da transparência, e depois interpretou sua fixação no 
Diário como a repetição de uma fixação edipiana no pai. Na análise, tratou-a 
como uma mulher em busca de sua feminilidade e, a partir daí, ela renunciou 
a escrever à maneira de um autômato para aceder a um novo estilo narrativo. 
A análise com Rank desembocou na transformação progressiva de um diário 
íntuno numa obra romanesca. 

Depois da autópsia praticada por Allendy e do nascimento de uma nova 
escrita em contato com Rank, Anai"s Nin deu à luz um filho natimorto: "A 
psicanálise me salvou",  escreveu ela, "pois me permitiu nascer para minha 
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verdadeira personalidade: um nascimento doloroso e perigoso para uma mu
lher, porque ninguém jamais amou uma aventureira como se amam os aven
tureiros. Esse nascimento de meu eu verdadeiro poderia ter terminado como 
o de meu filho natimorto. Talvez eu não venha a ser uma santa, mas já estou 
rica e cheia de vida. "67 Portanto, foi ao gênio clínico do autor de O Trauma 
do Nascimento que Anais Nin deveu, não o seu talento, mas o acesso à sig
nificação inconsciente de seu desejo de escrever. Ap6s a partida para Nova 
York, Rank a chamou em seu socorro; Anafa foi juntar-se a ele e tentou se
guir carreira a seu lado como analista, mas ele lhe pediu que renunciasse ao 
Diário para ajudá-lo a redigir seus próprios livros; ela se recusou e retomou 
a Paris em 1935. 

Já no fim da vida, Anais debruçou-se sobre seu passado e, pensando na 
análise malograda com Allendy, escreveu: "Quando falei das limitações de 
Allendy como psicanalista. expus claramente que essas limitações me eram 
pessoais, a mim como artista. Também expus suas próprias revelações S(')bre 
suas dificuldades, descrevi suas realizações positivas [ .. . ] e seu papel na ex
ploração das idéias novas. Fiquei chocada quando alguém me disse que eu 
deveria ter-me rebelado contra Allendy. Que direito tinha eu de julgá-lo, 
simplesmente por causa do erro que ele havia cometido em meu caso pes
soal, quando eu compreendia seus traumas e a origem de seus erros, e sabia 
da importância de sua contribuição em outras áreas?"68 

IV. Confü.tos teóricos 

No momento da criação da SPP, colocou-se pela primeira vez o problema da 
elaboração de um vocabulário de conceitos analíticos . De fato, era preciso 
encontrar uma tradução francesa adequada dos principais termos freudianos. 
Por iniciativa de Édouard Pichon, elegeu-se em Genebra, durante a I Confe
rência dos Psicanalistas de Língua Francesa, uma Comissão Lingüística para 
a Unificação do Vocabuúírio Psicanalítico Francês. A primeira sessão de 
trabalho realizou-se na SPP em 29 de maio de 1927. Três outras iriam segui
la: em 31  de maio de 1927, 24 de julho de 1927 e 20 de julho de 1928 . A 
existência da Comissão foi de curta duração, sem dúvida por causa dos con
flitos que ela ocasionou e do _caráter insolúvel dos problemas levantados, na 
época, por tal tentativa unificadora. 

Na reunião inaugural, Codet, Hesnard, Odier, Pichon e Saussure esta
vam presentes; pediram a Eugénie Sokolnicka que se juntasse a eles. O ge
nebrino queria o aperfeiçoamento de um dicionário em que houvesse, ao 
mesmo tempo, as correspondências entre as palavras nas diferentes línguas e 
um histórico da evolução dos conceitos. A Comissão aprovou esse projeto, 
mas. diante da imensidão da tarefa a ser realizada. decidiu contentar-se com 
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uma nomenclatura. Cada verbete compreenderia o vocábulo francês, seu cor
respondente alemão entre parênteses e uma definição curta e clara do termo. 

O primeiro tenno discutido foi Verdriingung, para o qual se decidiu 
conservar a tradução refoulement [recalcamento], aceita por todos. A Comis
são opôs a ele a noção de répressi.on [repressão] ou Unterdrückung, * m.µ; não 
manteve a palavra desejos (no plural), que não dava conta, segundo ela, do 
que ocorria no inconsciente. Apoiado por Odier, Hesnard preferiu designar 
os elementos recalcados pelo termo tendências. Eugénie Sokolnicka não fi
cou convencida com essa tradução do Wunsch freudiano, e Pichon, Codet e 
Saussure adotaram o mesmo parecer. Após uma longa discussão, o recalca
mento foi definido da seguinte maneira: "Oposição inconsciente à realização 
de uma tendência. Modo não consciente de não-aceitação de um fato psíqui
co. "69 

A repressão recebeu o rótulo de um mecanismo plenamente consciente: 
"Rejeição consciente de uma solicitação psíquica." Para integrar o pré-cons
ciente nessa definição, Odier propôs acrescentar à repressão o termo evic
ção. Convidada a se pronunciar, Sokolnicka pintou um retrato muito vivo da 
luta do sujeito com sua memória e mostrou como ele fazia rodeios, usava de 
subterfúgios e se derramava em escapatórias. Hesnard propôs o verbo eludir 
e em lugar da evicção e a Comissão optou pela palavra efusão, sem dar uma 
definição precisa ao mecanismo descrito. 

Foi a propósito da tradução dos conceitos da segunda tópica que se 
produziu o maior embate entre os membros da douta Comissão. Nin�ém sa
bia como expressar em francês os termos das lch, das Es e das Uber-Ich. 
Pichon partiu para a ofensiva e tentou fazer avalizar as categorias prove
nientes de sua Gramática. Assinalando a ambivalência do pronome /eh, re
cusou o vocábulo moi, que lhe pareceu uma tradução ruim. Segundo ele, 
o moi se opunha ao nqn-moi [não-eu] e englobava tudo o que estava no su
jeito, correspondendo tanto a das Es quanto a das /eh; a seu ver, o que ca
racterizava o /eh era ele poder ser sujeito do pensamento consciente; assim, 
propôs como tradução ego ou je, termos que eram os correspondentes menos 
inexatos de lch. 

Sempre seguindo a moda, Hesnard assinalou que os psicólogos contem
porâneos davam ao termo le nwi um sentido estrito, equivalente a das /eh. 
Sokolnicka insistiu no fato de que nem tudo era consciente no /eh e de que a 
tradução je trazia o risco de ser estreita em demasia. Finalmente, por quatro 
votos contra um, o de Pichon, a Comissão resolveu conservar a tradução /e 
moi. Über-ich, por conseguinte, foi designado pelo vocábulo Surmoi [supe
rego] . 

* Na Edição Standard Brasileira das obras de Freud, o Unterdrückung freudiano é traduzido por su
pressão ou sufocamento. (N. T .) 
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O Es freudiano suscitou problemas tão insolúveis quanto o lch. Hes
nard já optara pelo termo impróprio soi [si mesmo], contra o qual Pichon se 
insurgiu violentamente. Ele sublinhou, justificadamente, que o pronome soi_ 
exprimia, em francês; o contrário do Es, ou seja, aquilo ···que há de mais es
pecífica e conscientemente pessoal na alma de cada u,-n", e foi apoiado por 
Codet; Hesnard se irritou e alegou a opinião dos germanistas, que tinham 
aprovado sua tradução. Para acalmar os ânimos, Codet propôs então a pala
vra cela [aquilo], invocando o fato de que Laforgue, a conselho de Pichon, 
utilizara numa conferência o termo ça [isso] . que traduzia perfeitamente a 
neutralidade do Es freudiano. Corno Hesnard continuasse a lançar olhares 
ameaçadores, Pichon bancou o latinista e propôs a variação lllud. Odier foi 
mais longe, reportando-se ao lingüista Bally, discípulo de F.  de Saussure, e 
propôs recorrer a um helenismo e traduzir Es pelo substantivo prothymos ou 
prothyme (do grego anterioridade, modelo, primeiro). Após uma discussão 
trabalhosa, Pichon propôs o termo infra-moi, sem ficar muito satisfeito. A 
discussão foi adiada para a sessão seguinte. 

Em 31 de maio de 1927,7º Marie Bonaparte participou dos debates e 
deu conhecimento da opinião de Freud. Sublinhou, em particular, que o re
calcamento bem-sucedido era constitutivo do "homem normal" e que a defi
nição dada à Verdriingung pela Comissão não estava inteiramente correta. 
Passou-se então à agenda do dia e a batalha pela tradução. do Es recomeçou 
a pleno vapor. Pichon observou que o pronome neutro ça era o termo mais 
apto a dar conta do conceito freudiano. Hesnard redobrou sua obstinação e 
objetou que o "es" alemão era menos demonstrativo do que o "ça" francês. 
Apoiou-se no seguinte exemplo: "Es regnet dá il pleut, e não ç_a pleut."*  
Nosso gramático continuou polido, mas, diante de tal absurdo, afirmou que il 
era um pronome masculino e que, em francês, empregavam-se freqüente
mente as expressões "Ça va, ça colle, ça me démange" . ** Concluiu disso 
que o ça traduzia perfeitamente o es, Hesnard, despeitado. retrucou que essa 
tradução "ridícula" dificilmente seria aceita pelo público. Pichon objetou 
imediatamente que as pessoas desejosas de assimilar idéias novas superavam 
muito depressa as dificuldades de vocabulário e as aparências fúteis de ridí
culo; sustentou que uma tradução devia ser a melhor possível ; Marie Bona
parte ficou convencida com essa argumentação e aderiu a Pichon. A tradu
ção do Es por ça foi adotada por quatro votos contra um. Hesnard exigiu que 
sua oposição fosse registrada na ata. 

* Em português, as duas formulações dispensariam o pronome, dado o emprego do verbo impessoal 
("chove" ou "está chovendo"). No alemão, o pronome usado é o neutro, que não existe em portu
guês, e na língua francesa usa-se o pronome masculino "i!' .  (N. T .) 
** "Vai indo I Vai-se indo", "Tudo [correndo] bem", "[Isso] está me comichando" (no sentido de 
despertar uma grande vontade). As três expressões são muito usadas na linguagem popular. No por
tuguês, o pronome desaparece. (N.T.) 
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A epopéia da introdução do conceito de ça no vocabulário francês da 
psicanálise não terminou nessa sessão memorável. Em fevereiro de 1928, a 
princesa participou a Freud a tradução adotada pelo grupo francês. Este in
dicou sua insatisfação e, após alguma hesii:ação, tomosJ o partido do vocá
bulo soi. Marie mudou prontamente de opinião, voltou atrás em seu voto e 
tentou convencer Saussure e Odier a optarem pela tradução de Freud e re
jeitarem a de Pichon. Em essência, ela afirmou: "O ça em françês não é viá
vel e faz um efeito incompreensível, embora eu seja o pai desse termo, e Pi
chon, a mãe."71  Na sessão de 20 de;: julho de 1928, malgrado a opinião for
mal de seu presidente, a Comissão adotou a tradução le soi para traduzir o 
alemão das Es. 

Os participantes ficaram visivelmente aborrecidos com essa ingerência 
de Freud em seus assuntos, e sobretudo com o autoritarismo e a incompetên
cia da princesa. Lamentaram, com efeito, que nenhuma das traduções pro
postas, inclusive o ça, fosse perfeitamente adequada ao papel exigido. 

Em 1938, quando a Comissão j á  havia interrompido suas atividades, 
Pichon reiniciou a batalha na conferência sobre a pessoa e a personalidade que 
proferiu no Congresso Intemacional. Sem citar Marie Bonaparte nominal
mente, lembrou que em 3 de junho de 1929, na IV Conferência dos Psicana
listas de Lfugua Francesa, ele propusera publicamente uma tradução inédita 
do !eh e do Es: "Sugeri que traduzíssemos das /eh por o actorium e das Es 
por o pulsoriwn; esse sistema seria completado pelo termo suasoriwn, que 
designaria a parte consciente do supereu, o superego de Charles Odier, 
o ideal de ego de Alexander, a consciência moral; e pelo termo eoactorium, 
que designaria a parte inconsciente do supereu, ou seja, o superego [sunnoi] 
de Alexander e o surça (posteriormente sursoi) de meu amigo Odier. Uma 
vez que os tennos actorium, pulsorium, suasorium e coactorium não tiveram 
sorte, e nem sequer ultrapassàram, que eu saiba, o limite de meus próprios 
escritos, ficamos com o mal-estar do vocabulário assinalado acima. Já em 
1926 eu havia protestado contra a tradução de das !eh por le moí: 'A entida
de central do reino interior ',  dizia eu, 'deveria chamar-se, não o moi, mas 
o je' [  . . .  ] .  Essa briga não era puramente verbal. Ao empregar termos mal es
colhidos, corríamos o risco de implantar nas mentes confusões lamentáveis e 
perder o fruto de observações exatas. A Comissão, no entanto, obedeceu à 
rotina e, por quatro votos contra o meu, decidiu recomendar que continuás
semos a traduzir das /eh por le nwi."72 

Os termos pulsorium, eoactoriwn etc., de fato eram pouco utilizáveis, e 
Pichon bem o sabia. Inventou-os a posteriori para obter ganho de causa an
tes de perder seu combate. No entanto, sua tradução do Es, se imporia pro
gressivamente no movimento francês. Cabe sublinhar que um membro da 
Aetion Française foi o único a assinalar que o par moilsoi pertencia à tradi
ção hereditarista do "inconsciente à francesa" e que esses termos, emprega
dos por Léon Daudet, abarcavam uma realidade teórica incompatível com o 
ensino freudiano: "O Sr. Léon Daudet", escreveu Pichon, "partindo do sen-
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tido filosófico geral conhecido por todas as pessoas cultas, opõe o eu [moi]. 
reservatório de todos os hereditarismos, ao si [soi], elemento diretor pessoal 
inato, apto a domá-los, discipliná-los e dirigi-los: o eu assim concebido é 
quase o oposto do eu tal como o entendem os psicanalistas. E a confusão é 
ainda aumentada por aqueles dentre nós que adotam a absurda tradução de le 
soi para das Es: uma monstruosidade da qual, a meu ver, seria preciso apa
gar até mesmo os vestígios nas edições futuras das traduções de escritos psi
canalíticos alemães. "73 

Foi através de sua concepção da língua que Pichon encontrou o sentido 
da conceituação freudiana, opondo-se ao próprio Freud, que momentanea
mente, pôs-se de acordo com Hesnard. Assim, ele desprendeu o vocabulário 
psicanalítico francês de uma tradição da qual, não obstante, era o represen
tante. 

As aventuras do moi e do ça, do je e do soi tiveram uma longa dura
ção. Trinta ano�ôepois desse episódio, Angelo Louis Marie Hesnard àinda 
não tinha digerAfo a tradução de Pichon. Em 1956, numa conferência feita 
na Sociedade Francesa de Psicanálise, propôs suas reflexões sobre o dito 
freudismo "Wo es war,  soll ich werden" . Essa frase fora pronunciada por 
Freud em 1932, ao término de uma exposição intitulada As Diversas Instân
cias da Personalidade Psíquica. Designava a nova tarefa que competia à ci
vilização através da psicanálise, e que era tão importante para a humanidade 
quanto o ressecamento do Zuyderzee. * Em 1936, a frase foi traduzida por 
Anne Berman da seguinte maneira: "O ego [moi] deve desalojar o id [ça]." 
Essa transcrição mostra que, a despeito de Hesnard, o ça pichoniano se im
pusera e que, apesar de Pichon, o moi triunfara parcialmente, por causa da 
linha "psicologista" da IPA. A tradução de 1936 foi o reflexo da situação do 
movimento analítico nessa área:74 tratava-se de adaptar o inconsciente às 
modalidades do pensamento consciente. 

A discussão proposta por Hesnard proveio do fato de que, em 1956, 
Lacan havia publicado um artigo intitulado A Coisa Freudiana, onde con
testou a tradução de Anne Berman e utilizou o par pichoniano jelça para ex
pressar em francês a locução de Freud: Onde estava o isso [era isso] o eu 
deve estar [eu devo advir].** " ... confirmaria, para nosso benefício, o caráter 
fraco da tradução que substantiva o /eh, passando um t no deve [doit] do soll, 
e que fixa o curso do Es à custa do cê-cedilha. Mas a verdade é que o púl
pito não é um eu, por mais eloqüente que tenha sido, e sim um meio em meu 
discurso. "75 Lacan traduziu a palavra war em seu sentido literal, estava, e 

* Antigo golfo dos Países-Baixos, fechado por um dique e que hoje constitui o lago de Ijssel, ou Ijs
selmeer. Em épocas mais remotas, tinha constituído o lago Flevo, unido ao mar do Norte no século 
XIII por uma elevação das águas. (N.T.) 
** Convém reproduzir aqui a formulação original em francês: "Là ou ça éta.it [c'éta.it] leje doit être 
[ dois-je advenir] ." (N. T .) 
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restabeleceu o passado onde Anne Berman havia colocado o presente. Essa 
transcrição teve por objetivo reinterpretar a segunda tópica numa perspectiva 
não-psicologista: a psicanálise não tinha por tarefa desalojar o id com a aju
da do eu, mas devia, ao contrário, permitir situar cada elemento em seu res
pectivo lugar; o moi não era a totalidade do /eh, subdividido nwn moí una
ginário e num je enunciativo. Através de um conflito de vocabulário travou
se uma batalha teórica, clfuica e política. 

Em 1956, Hesnard mudara de doutrina mais uma vez. Tornara-se fe
nomenologista e censurou Lacan por sua nova tradução. Entretanto, em sua 
argumentação, pareceu ter "esquecido" completamente as antigas discussões 
da Comissão . .  Comentou o sentido dos conceitos freudianos de Es, lch, ça, 
moí e je sem nunca mencionar o soí nem seu papel na tradução das noções 
psicanalíticas. Esse apagamento merece ser sublinhado, pois é significativo 
da maneira como um pioneiro mostrou-se capaz de transfigurar a história· a 
ponto de recalcar o papel que nela desempenhara. Nessa mesma discussão, o 
velho Laforgue, que nessa época já fora completamente despojado de sua 
posição de fundador, teve, não obstante, a coragem de evocar o passado. 
Sem citar Pichon, cujo nome parecia proscrito dos debates do pós-guerra, di
rigiu-se a Hesnard e lhe relembrou, com certa nostalgia, as palavras dos bons 
velhos tempos: "Lastimo", disse, "que o Dr. Hesnard não tenha utilizado os 
termos pulsorium e amância. "76 

A palavra amância, para traduzir libido, fazia parte do vocabulário pi
choniano. Nosso gramático explicara, de fato, na reunião de 31 de maio de 
1927, que o termo libido não convinha aos ouvidos franceses, pois evocava 
diretamente o adjetivo libidinoso, que não traduzia o alemão libidinos. A 
Comissão levara essa opinião em conta e conservara o substantivo libido, 
adotando, ao mesmo tempo, a tradução de libidinal para o adjetivo alemão. 
Saussure propusera hedônico e Jones empregara libidinal numa conferência 
proferida em francês na SPP. no dia 5 de abril de 1927. 

Numa carta a Laforgue, Freud havia aceito a palavra amância, embora 
recusasse o chauvinismo francês: "Vocês glorificam a língua francesa", es
creveu, "por ter criado com a palavra amar uma unidade correspondente a 
uma operação da afetividade. Creio que isso é fazer concessões demais ao 
pat:iiotismo. A referida unidade, o caráter humano da linguagem criou-a em 
todas as· outras línguas conhecidas por mim, inclusive o alemão. Acho, por 
outro lado, que amância substitui com muita graça e oportunidade nossa 
palavra estrangeira libido. "77 

Nessa mesma reunião, por proposta de Hesnard, o vocábulo pulsão foi 
adotado por unanimidade para a tradução da palavra Trieb, o que não impe
diria o mesmo Hesnard e numerosos outros autores de confundir esse termo 
com instinto. Também se criticou Meyerson, que transcrevera Besetzung por 
ocupação e, a pedido de Marie Bonaparte, a palavra investimento foi adota
da por unanimidade. A discussão recaiu em seguida sobre Zwang e Zwang
neurose. Hesnard esclareceu que esse termo cobria o quadro clínico do que 
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era denominado, na França, de neurose obsessiva. Saussure e Marie Bona
parte acharam dema�iadamente estreita a tradução de Zwang por obsessão. 
que não transmitia a 'idéia de coação, e escolheram a palavra compulsão. que 
foi adotada. Odier qóeria chamar a Zwangneurose de neurose de compulsão, 
mas sua proposta não foi aceita. Travou-se um diálogo a propósito do vocá
bulo Ajfekt: Hesnard julgou que afetividade poderia traduzir, simultanea
mente, essa palavra e Affektivitiit, mas os outros membros da Comissão não 
foram do mesmo parecer; não satisfeito em confundir afeto com afetividade, 
ele pediu que se traduzisse Affekt por Affectwn [afecção ou afeição] . o que 
anulava, pura e simplesmente, o sentido do conceito freudiano. acrescentan
do-lhe, ao mesmo tempo, a idéia do corpo enfermo e de um sentimento de 
apego. Por quatro votos a um, a Comissão rejeitou a proposta de Hesnard e 
manteve a palavra afeto. 

Na reunião de 20 de julho de 1928, Marie Bonaparte chamou a atenção 
dos membros da Comissão para a tradução de Wiederholungszwang. Já se 
transcrevera coação de repetição, mas Freud considerou esse termo muito 
fraco. Codet observou que contrainte [coação, constrangimento] implicava 
uma sensação de incômodo subjetivo que estava ausente da noção freudiana 

· de Zwang. Foi nesse ponto que Pichon introduziu o termo compulsão à re
petição, assinalando . que, se Zwang fora traduzido por compulsão. Wiede
rholungs-zwang deveria ser logicamente transcrita com base no mesmo mo
delo. Ele rejeitou simultaneamente coação e automatismo, proposto por 
Saussure. Observe-se que este último termo pertencia mais ao vocabulário da 
psicologia janetiana e_ da psiquiatria que ao da psicanálise. Talvez tenha sido 
por referência a sua dupla formação, psiquiátrica e surrealista, que Lacan 
tendeu, tempos �epois, a traduzir Wiederholungszwang por automatisnw de 
repetição. 

Durante sua curta existência, a Comissão forneceu traduções e defini
ções mais ou menos adequadas, porém incompletas, dos principais conceitos 
freudianos.78 Dois termos fundamentais ficaram ausentes dos debates: 
o Wunsch (anelo*) ou desejo inconsciente foi adoçado sob o nome de ten
dência ê, no conjunto, permaneceu desconhecido. A Todestrieb ou pulsão de 
morte foi traduzida pelo teJino impróprio instinto de morte e interpretada na 
qualidade de um comportamento hereditário ou pré-organizado. Nos textos 
de Marie Bonaparte, o conceito foi literalmente pervertido e centrado num 
substrato organicista. Para outros autores, a noção nem sequer constituía um 
conceito, mas era conseqüência do pessimismo de Freud ante a fragilidade 
da vida e em face da guerra, �e seu câncer ou da morte de sua filha. 79 A esse 

* A autora emprega aqui o termo souhait, que também se poderia traduzir por desejo ou voto, mas 
que contrasta com o désir consolidado na linguagem psicanalítica francesa em referência ao desejo 
(désir) inconsciente. (N.T.) 
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respeito, encontramos na França conflitos análogos aos suscitados na IPA 
pela introdução da segunda tópica e pela batalha em tomo da análise leiga. 

Jacques Lacan é que iria reintroduzir o Wunsch na tenninologia psica
nalítica, a partir de sua freqüentação da filosofia alemã e especialmente de
pois de ter feito o curso de Kojeve sobre Hegel. Essa noção seria situada 
numa cadeia associativa ao lado da Begierde (apetite, cobiça), de Lust (pra
zer, vontade) e de Befriedigung (satisfação). 

A introdução da filosofia alemã e da fenomenologia heideggeriana de
sempenhou também um papel na atitude contraditória de Pichon frente ao 
conceito de pulsão de morte. Num artigo postumamente publicado sob o tí
tulo de Mort, Angoisse, Néga.tiorflº e dedicado a Françoise Marette (Dolto), 
o autor comparou a fenomenologia com a psicanálise e mostrou, ao mesmo 
tempo, sua incompatibilidade e seus pontos de semelhança. Retomando sua 
análise da não-universalidade da negação e da eclosão desta entre a foraclu
são e a discordância, ele observou que a concepção heideggeriana da negati
vidade repousava sobre um postulado errôneo, já que admitia a universalida
de lingüística da noção de negação. A propósito de Freud, Pichon não em
pregou o termo pulsã,o de moí-te, mas angústia de morte; que ligou à angús
tia de castração. Afirmou que ela era um fenômeno psicológico que existia 
independentemente de qualquer ameaça efetiva de desorganização -do pre
sente. Esse texto testemunha o fato de que o autor tentou retirar o conceito 
de morte de sua ancoragem na noção biológica de instinto e situar o debate 
no campo da filosofia. 

Antes dele e numa outra perspectiva, Lacan já colocara a discussão 
nesse terreno. Em 1938, no artigo sobre A Fami1ia,81 encontramos o esboço 
de uma distinção rigorosa entre complexo, instinto e pulsã,o. Lacan definiu o 
complexo em seu vínculo com o fato cultural, como uma representação in
consciente, e inverteu a concepção freudiana da relação entre o complexo e 
o instinto para reinterpretar o segundo a partir do primeiro: "Eis porque", 
escreveu ele, "repudiando o apoio que o inventor do complexo acreditou ter 
de buscar no conceito clássico de instinto, acreditamos que, por uma inver
são teórica, é o instinto que poderíamos atualmente esclarecer por sua refe
rência ao complexo. "82 Como a maioria de seus contemporâneos, Lacan não 
empregou o termo pulsã,o de morte, mas falou em apetite- da morte. Aqui en
contramos um cruzamento entre o vocabulário pichoniano e a conceituação 
Kojeviana. O apetite lembra a lei de apetência do gramático e a Begierde do 
filósofo: "Que a tendência à morte é vivida pelo homem como objeto de um 
apetite, essa é uma realidade que a análise evidencia em todos os níveis do 
psiquismo; dessa realidade, coube ao inventor da psicanálise reconhecer o 
caráter irredutível, mas a explicação que ele forneceu dela através de um 
instinto de morte, por mais deslumbrante que seja, nem por isso é menos 
contraditória em seus termos; de tal modo que é verdade que o gênio, mesmo 
em Freud, cede ao preconceito do biólogo, que exige que toda tendência seja 
relacionada a um instinto. Ora, a tendência à morte, que especifica o psi-
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quismo do homem, explica-se de maneira satisfatória pela concepção que 
aqui desenvolvemos, a saber, que o complexo, unidade funcional desse psi
quismo, não corresponde a funções vitais, mas à insuficiência congênita des
sas funções. "83 

Em 1938, Lacan parecia ignorar que o termo francês instinto de morte 
era a tradução errada da TodestrielJ. Assim, atribuiu a Freud a descoberta de 
um instinto de morte, e não de uma pulsão de morte. Mas isso lhe permitiu 
criticar a noção de instinto de morte a partir da do instinto em geral. Matou 
dois coelhos de uma cajadada: separou-se da tradução francesa, designando 
sob o nome de apetite da morte um processo psíquico próximo do desejo e 
da pulsão e, ao mesmo tempo, distinguiu-se do preconceito biologista que 
continuava atuante na concepção freudiana do instinto. Pichon captou per
feitamente o modo de funcionamento da elaboração lacaniana: em sua polê
mica a propósito do artigo sobre A F amflia, 84 mostrou que Lacan separara o 
apetite da morte de qualquer fomia de instinto sem ser capaz de dar um con
teúdo real ao tenno morte. 

O verdadeiro debate sobre o conceito de pulsão de morte, portanto, 
inaugurou-se no movimento francês por volta de 1938, às vésperas da guerra 
e da morte de Freud. O trabalho conceituai de Pichon serviu de suporte à 
remodelação lacaniana da doutrina psicanalítica, mas, inversamente - uma 
vez não chega a constituir hábito -, o avanço de Lacan permitiria a Pichon 
interrogar o conteúdo de uma noção freudiana. O artigo póstumo sobre a 
morte, a angústia e a negação apresentou-se, de fato, como a última tentativa 
de um velho pioneiro de trazer uma resposta à questão levantada por um fu
turo mestre. Há nessas notas derradeiras uma conivência da pena entre o es
tilo de Pichon e o de Lacan, uma espécie de modernidade da escrita, anun
ciadora de uma nova era. 

Alguns comentários ainda se impõem sobre a atividade da Comissão: 
podemos constatar que seus trabalhos foram úteis, mas continuaram margi
nalizados em relação aos dos tradutores. Foi Marie Bonaparte, ajudada por 
Anne Berman, quem forneceu o maior número de traduções das obras de 
Freud entre os membros da SPP. Ela possuía um bom conhecimento da lín
gua alemã, mas não tinha a competência necessária para tal aventura. Em 
primeiro lugar, não tinha talento como escritora; além disso, não sendo teóri
ca, ficou cega para o sentido dos conceitos. Ao lado dela, Pichon era um 
lingüista que possuía um senso inato da conceituação e do "caráter" da lín
gua, mas conhecia mal o alemão corrente, suas construções e seu estilo. Seus 
apriorismos ideológicos fizeram-no cometer equívocos e, por último, ele tra
duziu pouquíssimos textos. Hesnard se pretendia teórico, mas não conhecia 
nem os conceitos nem a língua alemã. Procurou dirigir as atividades dos ou
tros, mas não forneceria, entre 1920 e 1940, nenhuma tradução das obras de 
Freud. Quanto a Laforgue, que escrevia melhor o alemão do que o francês, 
não teve atividade de tradutor_ Loewenstein e Sokolnicka eram poliglotas e, 
muitas vezes, s_erviram de árbitros nas querelas. Saussure era incontestavel-
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ment.e "preguiçoso" em matéria de escrita, e Odier, apesar de bom germa
nista, pouco se dedicou à tradução. Por conseguinte, as competências de ca
da um não serviram a ninguém e, em vez da unidade, encontramos a disper
são. Os "especialistas" do conceito traduziam mal a lfugua alemã, e os tra
dutores desconheciam a atividade conceituai. A incompetência foi compen
sada pela fantástica energia de Marie Bonaparte, que dirigiu quase todas as 
atividades editoriais da SPP.85 

Em 1 %7, surgiu pela primeira vez na França um vocabulário completo 
dos principais conceitos freudianos traduzidos para a língua francesa. Essa 
publicação foi o resultado de um trabalho notável, conduzido por Jean La
planche e Jean-Bertrand Pontalis sob a direção de Daniel Lagache. O livro 
se apresentou como um repert6rio hist6rico-crítico dos conceitos da psicaná
lise, mas os autores não mencionaram em parte alguma as atividades da Co
rnissão. Em seu prefácio, D. Lagache referiu-se à existência de trabalhos in
gleses e alemães, sem citar a experiência francesa nem o projeto de dicioná
rio de 1927. Fez com que a primeira tentativa de elaboração de um vocabulá
rio remontasse ao período de 1937- 1939, afirmando que os dados compila
dos se haviam perdido. Não indicou nem as fontes nem o nome dos inspira
dores de tal projeto: "As circunstâncias, outras tarefas", escreveu ele, "e a 
ausência de documentação condenaram o projeto ao adormecimento, senão 
ao abandono; um adormecimento incompleto, no sentido de que as preocu
pações terminológicas não estiveram ausentes de diversos trabalhos. O des
pertar só se consumou em 1958, sempre dentro do espírito histórico-crítico 
do Vocabulaire de Philosophie de Lalande, embora com diferentes modali
dades. "86 

No corpo dos verbetes, o nome dos primeiros tradutores franceses dos 
conceitos raramente se acha presente. O Vocabulário constitui-se de exce
lentes exposições que não fazem nenhuma referência aos trabalhos dos pre
decessores franceses. Alguns termos introduzidos por M. Klein, Rank, Jung 
etc. figuram nas listas, bem como conceitos cunhados por Lacan. Sob a ru
brica foraclusã.o* podemos ler um histórico do termo em suas relações 
com a conceituaçiio freudiana, mas o nome de Pichon não é mencionado. A 
noção de escotomização não se encontra em nenhum verbete e, a propósito 
da pulsão de morte, nenhum nome é citado. Os autores fa:zem referência a 
"certos tradutores franceses" para afastar a tradução de Trieb por instinto: 
"Certos tradutores franceses de Freud sentiram perfeita'llente que a última 
teoria das pulsões se situava num plano diferente do de suas teorias prece
dentes, corno indica o fato de preferirem falar de 'instinto de vida' e 'instinto 
de morte', muito embora, em outros lugares, tenham optado por traduzir 
o Trieb freudiano por pulsão. "67 O Wunsch freudiano é restabel�..ciào na 

* Na tradução da Moraes Editores para a língua portuguesa, o verbete se intitula "Rejeição ou Repú
dio". (N.T.) 
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plenitude de sua definição, e os autores mencionam que Lacan recentrou a 
descoberta freudiana nessa noção. No verbete id, explicam o empréstimo do 
Es que Freud tomou de Groddeck. Expõem a seguir os princípios da segunda 
tópica e podemos ler numa nota: "Nas primeiras traduções francesas, das Es 
foi traduzido por /e soi. Encontramos essa tradução, porém cada vez mais ra
ramente, em alguns autores franceses, sendo o termo soi reservado sobretudo 
para traduzir o inglês se[f ou o alemão Selbst. "88 

Ao escreverem essas linhas, os redatores não pensaram em mencionar 
os nomes de Hesnard, Pichon ou Léon Daudet, mas assinalaram com justeza 
a existência de uma "influência" inglesa sobre o vocabulário francês do pós
guerra. Para eles, portanto, o soi remetia menos à tradição hereditarista fran
cesa do que à escola inglesa. 

Laplanche e PontaJis, analisados por Lacan, pertencem à terceira gera
ção de psicanalistas franceses, a que emergiu dentro da SFP após a primeira 
cisão, entre 1953 e 1963. Daniel Lagache, ao contrário, fez parte da segunda 
geração, tal como Lacan - a que veio revezar-se com os fundadores logo de
pois da guerra, mas que aderiu à SFP no entre-guerras. Analisado por Loe
wenstein e supervisionado por Odier, ele não poderia ignorar a existência 
dos trabalhos da Comissão e das batalhas conceituais travadas por Pichon. 
Por que, então, "esqueceu-se" de mencionar esses fatos em seu prefácio? 
Ele poderia, por exemplo, ter optado pela exclusão de qualquer referência 
aos conflitos anteriores, a fun de limitar o vocabulário psicanalítico às ten
dências universalmente reconhecidas ou em via de sê-lo. Comparadas às 
grandes dissidências, as briguinhas da SFP assemelham-se a uma tempestade 
num copo d'água, e sabemos que nenhuma "escola" se impôs na França an
tes da guerra. Mas, se fosse essa a opção, teria sido necessário informar o 
leitor a esse respeito. O silêncio de Lagache sobre a história do movimento 
francês, no prefátjo a um vocabulário francês da psicanálise, é forçosamente 
intencional. 

No que tange aos outros dois redatores, o problema talvez se coloque 
de ·maneira diferente. Temos a impressão de que não há em seu encaminha
mento nenhum esquecimento combinado, mas uma espécie de indiferença pe
rante a . história francesa da introdução dos conceitos. A tradução de Es por 
soi parece não evocar nenhum precedente, e eles conhecem melhor as ques
tões da IP A .e os conflitos da escola inglesa do que as brigas ocorridas outro
ra em seu próprio país. Em seus trabalhos encontramos o eco das batalhas 
dos anos de 1953-1964, e não as do passado. Dir-se-ia que os mestres da ge
ração precedente contribuíram para reduzir a história a zero e que os da ge
ração seguinte não mais a levaram em conta. 

Os redatores atribuúam a Lacan, por exemplo, a origem do termo Jora
clusão. Assim fazendo, "colaram-se" ao procedimento dele, na medida em 
que o próprio Lacan não se referiu ao nome de Pichon na introdução desse 
conceito. Citou freqüentemente o gramático em seus seminários e em seus 
escritos, e não hesitou em render-lhe homenagem pelo dom divinatório, mas, 
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a propósito daforaclusão, situou o termo na cadeia dos conceitos alemães de 
Freúd (Verwerfung, Verdrãngung, Verleugnung e Vemeinung), sem se refe
rir nominalmente a Pichon. Isso adveio do fato de que, para Lacan, os vocá
bulos falam por si e sua simples utilização basta para designar um texto de 
referência na falta de seu autor; esse procedimento, aliás, foi freqüentemente 
censurado nele. Quanto aos autores do vocabulário, eles "esqueceram" a 
história antiga de seu movimento, ,talvez não intencionalmente, mas porque 
os próprios conceitos têm uma história e porque esta se elabora como um 
relato fundamentado no apagamento da origem e no deslocamento dos tra
ços. 

É interessante comparar a nomenclatura concebida pelos psicanalistas 
com a elaborada pelos psiquiatras. No Manuel Alphabétique de Psychiatrie 
publicado por A. Porot em 1 952,89 e posteriormente modificado em dix�rsas 
ocasiões após a morte do autor, até 1975, encontramos um número significa
tivo de conceitos freudianos, mas também a quase totalidade das noções in
troduzidas por Pichon e Laforgue. Faz-se igualmente· menção, no verbete 

frigidez, aos trabalhos de Marie Bonaparte. O artigo id não menciona nem 
Hesnard, nem Pichon, mas se refere, como o faz o Vocabulário, ao soi para 

· traduzir o self. No verbete foraclusão, Lacan é apontado como o introdutor 
do termo e Serge Leclaire é citado_, sem nenhuma remissão a Pichem. O ter
mo escotomização é atribuído a Pichon e Laforgue e aproximado da Ver
leugnung de Freud. A captatividade e a oblatividade são igualmente men
cionadas, assim como a esquizonóia, a esquizose e a esquizomania. No ver
bete desmame, não encontramos nenhuma referência nem a Pichon, nem a 
Laforgue, nem a Lacan. O conceito de pulsão de morte é definido de manei
ra . muito incompleta, dentro do verbete pulsão, por sua vez distinguida de 
instinto. 

Disso podemos concluir, esquematicamente, que os autores do Manuel 
desconheciam, tanto quanto os do Vocabulário, as traduções do pré-guerra. 
Em contrapartida, levaram em conta a terminologia inventada pe1os pioneiros 
franceses da psicanálise. Em ambos os <::asos, o termo foraclusfio nunca foi 
relacionado nem com a escotomização, nem com os trabalhos lingüísticos de 
Pichon. Cabe, pois, formular a hipótese de que os termos propostos por Pi
chon e Laforgue foram preservados pela história, a posteriori, como algo 
que fazia parte exclusivamente do vocabulário psiquiátrico. Os introduzidos 
por Lacan foram preservados nas duas áreas sem serem remetidos a sua ori
gem. Assim, os conceitos lacanianos, tal como os freudianos, adquiriram um 
estatuto no vocabulário da psiquiatria: ultrapassaram o campo da psicanálise, 
ao passo que os termos pichonianos e laforguianos permaneceram isolados 
da medicina mental. 

A história talvez tenha feito uma opção estranha, mas perfeitamente ló
gica. O esquecimento das origens é um sintoma que remete às condições da 
introdução da psicanálise na França. Seria demasiadamente simplista afinnar 
que a psiquiatria se apropriou da psicanálise e que o movimento psicanalítico 
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jogou fora os conceitos que não queria. Cabe asseverar, ao contrário, que, 
rios anos vinte, o saber psiquiátrico francês, apesar de' sua resistência ao 
freudismo, sofreu uma remodelação cujo sintoma se manifestou por sua pró
pria resistência a conhecer o terreno da psicanálise. Mais adiante, veremos 
que o ato de nascimento dessa remodelação ganhou corpo com a fundação 
do Grupo dn Evolução Psiquiátrica, que se deu em 1925, um ano antes da 
criação da SPP. · 

A história da produção dos principais conceitos dessa época desenro
lou-se dentro de uma <!ial,tica de vasos comunicantes, que oscilou entre a 
inclusão e a exclusão. E ela. que encontramos, a posteriori, nos lugares onde 
se elaborou a terminologia. Sabemos, desde logo, que a introdução do freu
dismo na França coincidiu com o abandono generalizado dos princípios clás
sicos da hereditariedade-degenerescência e da doutrina das constituições. Ela 
precipitou uma rejeição já iniciada no começo do século. Os quadros da· no
sologia tradicional sofreram uma reviravolta, dentro de uma visão que conti
nuou organicista, mas passou a acentuar o primado dinâmico e deu origem a 
uma nova filo�ofia da loucura. Foi nesse cadinho que a obra clínica de Jac
ques Lacan encontrou sua primeira fonte, no cerne de um panorama delimi
tado pelo automatismo de Gaetan Gatian de Clérambault, pela fenomenolo
gia de Eugene Minkowski e pelos conceitos pichonianos. A isso vieram so
mar-se a �xperiência surrealista e a prática kojeviana do hegelianismo. Daí o 
itinerário oposto ao de Freud. 

O vienense partira de Charcot e da neurose histérica· para chegar à psi
cose. Em face de Bleuler, "preferira" a paranóia à esquizofrenia. Lacan des
cobriu a obra de Freud e chegou à psicanálise pelo caminho da psiquiatria, 
sobretudo pelo da paranóia, no exato momento em que os psicanalistas fran
ceses retomavam, com Claude, de um lado, ·e com Minkowsk:i, do outro, o 
estudo da esquizofrenia. Podemos compreender porque, nessa ocasião, o es
quecimento do ensino de Charcot não foi apenas uma questão de atribuição 
de paternidade, como tínhamos visto at� agora. O desmembramento feito por 
Babinski foi uma primeira realidade, mas a existência da psicanálise foi ou
tra. As descobertas da Salpêtriere foram tão bem integradas pela obra de 
Freud que se transformaram em aquisições da psicanálise. A histeria, liberta 
dos "erros" da hipnose, passou então a fazer parte da epistemologia freudia
na. A neurose foi interrogada em sua relação com a psicose a partir de um 
saber psiquiátrico que ratificava os avanços da psicanálise, mesmo e sobre
tudo nO momento em que ela parecia resistir a'estes. Por conseguinte, em seu 
retorno a Freud, Lacan nem mesmo precisaria mencionar o nome de Jean 
Martin Charcot. Não se tratou, nesse ponto, do desconhecimento de uma fi
liação histórica, mas da consideração de uma realidade epistemológica. Pa
radoxalmente, através do Grupo dn Evolução Psiquiátrica, realizou-se um 
certo sonho freudiano que havia malogrado em Zurique: o da conquista de 
uma nova terra prometida. 

A primeira etapa da remodelação da clínica das psicoses e das- neuroses 
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a partir do duplo cenário da psiquiatria e da psicanálise produziu-se na po
lêmica que opôs Freud a Laforgue a propósito do conceito de escotomiza
ção. Este tivera por origem a noção de alucinação negativa, criada por Bem
heim em 1884 e utilizada por Freud de 1895 a 1917.9º A partir dessa oca
sião, eia foi definitivamente substituída pelo conceito de recusa (Verleug
nung), que fora introduzido em 1914 para afastar esse processo de qualquer 
referência a um vocabulário psicofísico ou psiquiátrico. Foi em Sobre o Nar
cisismo: Introdução que Freud empregou o termo pela primeira vez. Ele ser
via para descrever a maneira como os pais operam uma recusa da sexualida
de infantil, ocultando e esquecendo todas as falhas da criança. Dois anos de
pois, foi retornado nas Conferências lntrodut6ri.as sobre'Psicanálise para 
designar a negação feita pelo menino ao descobrir numa irmã ou noutra me
nina a existência da vagina. No Suplemento Metapsicol6gico à Teoria dos 
Sonhos, 91 , o processo de recusa foi mais amplamente especificado, no :mo
mento em que Freud abandonou a alucinação negativa e procedeu a urna ex
tensão de seu novo conceito. No texto sobre o Fetichismo, de 1927,92 ele 
expôs sua concepção geral da recusa, e esta o conduziria a uma nova classi
ficação da perversão no âmbito da teoria da castração, ao lado da neurose e 
da psicose. Tratou-se, a partir daí, de um modo particular de defesa que con
siste numa recusa, por parte do sujeito, a reconhecer a realidade de urna per
cepção negativa - a da ausência do pênis na mulher. 

A idéia de negatividade que existia na noção bemheimiana foi conser
vada, devido ao fato de que a recusa consistia em negar à realidade algo que 
não existia. Em outras palavras, o que se recusava era uma ausência. Se a 
mulher fosse reconhecida como castrada, o sujeito sentiria uma ameaça insu
portável à existência de seu próprio pênis. Caso a atitude de recusa persistis
se, isso levaria ou ao homossexualismo, ou à constituição de um fetiche que 
servisse de garantia contra o terror da castração. O fetiche eí·a o substituto 
do falo da mãe, no qual o sujeito havia acreditado quando pequeno e ao 
qual, já adulto, não queria renunciar. 

A escotomização inventada por Pichon ·cobria parcialmente a alucina
ção negativa, mas num registro em que a positividade do processo era resta
belecida. O termo proveio da palavra escotoma, que, no campo da oftalmo
logia, significa "um véu sobre os olhos, provocando uma alteração do campo 
visual". Na edição de 1977 do Petit Robert,* o termo foi definido corno "u
ma exclusão inconsciente de uma realidade externa ao campo da consciên
cia." No Manuel de A. Porot, foi designado como "um mecanismo psíquico 
inconsciente, uma cegueira específica e seletiva pela qual o sujeito faz desa-

• V aslo e rigoroso dicionário lingüístico e enciclopédico em língua francesa, que constitui, ao lado 
do Laroussc, uma das mais respeitadas fontes de consulta para esrudantes e profissionais de todas as 
áreas e níveis, dentro e fora da França. (N.T.) 
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parecer do campo de sua consciência ou de sua memória certas lembranças 
portadoras de uma carga afetiva penosa ou desagradável." 

Em 12 de maio de 1925, Laforgue escreveu a Freud: "Odier me escre
veu informando que, para escotomização, o senhor já havia proposto macu
lação e que, no entanto, essa idéia não foi preservada. Eu não tinha conhe
cimento disso e, no fuJ;uro, voltarei a suas idéias acerca da mancha cega psí
quica. A palavra escotomização tem sido freqüentemente C?mpregada nas sa
las dos médicos, todas. as vezes que alguém quer ignorar o outro. "93 Essa re
ferência mostra que o tenno faforguiano designava um processo positivo de 
cegueira ou recusa a ver, ao passo que a recusa [freudiana] dizia respeíto à 
oposição a levar em conta uma ausência. A palavra escotornização remetia a 
uma teoria psicologista da percepção, ainda que introduzisse um mecanismo 
inconsciente: continuava, na verdade, subordinada a urna problemática rela
cional com respeito ao outro, sem introduzir a castração; não traduzia a Jl!CU

sa, mas a substituía pela alucinação negativa abandonada por Freud. Esta de
signava a ausência de percepção de um objeto presente no campo perceptivo 
d� sujeito após a hipnose: "De fato", escreveram A. Bourguignon e A. Ma
nus, "se a sugestão sob hipnose pode fazer o sujeito 'ver' o que não existe 
em seu campo visual (alucinação positiva), ela é capaz, inversamente, de im
pedi-lo de ver o que realmente ocupa seu campo perceptivo (alucinação ne
gativa)". 94 

Ao introduzir o conceito de recusa, Freud instaurou uma revolução fi
losófica no campo do psiquismo. A recusa era conseqüência da existência da 
dimensão da castração na problemática da diferença entre os sexos. Foi a 
partir dela que se pôde demonstrar que a diferença psíquica entre os sexos 
não cobria a diferença anatômica. A doutrina freudiana foi um verdadeiro 
desafio ao bom senso "cartesiano", já que no inconsciente de cada indiví
duo, homem ou mulher, existia uma única espécie de órgão sexual - o falo, 
símbolo de onipotência. A recusa era a recusa a aceitar a diferença anatômi
ca entre os sexos; mantinha o sujeito na idéia infantil da onipotência fálica 
dos seres em geral e da mãe em particular. Logo, a recusa não tinha a mesma 
natureza do recalque; não dizia respeito a uma percepção, mas a uma teoria 
sexual infantil, ou, como o sublinharam Laplanche e Pontalis, a uma "teoria 
explicativa dos fatos". ss 

Vemos porque Freud não compreendeu o sentido do termo escotomiza
ção: este, de fato, opôs-se ao recalcamento sem introduzir a castração; subs
tituiu a alucinação negativa sem introduzir a categoria da castração como 
uma nova teoria "psicànalítica" da diferença sexual. Por isso, Freud não ou
viu o que Laforgue lhe estava dando a conhecer e respondeu no terreno do 
recalcamento: "Um ponto muito importante parece-me ser", escreveu,"que, 
no recalcamento, Verdriingung, o senhor distingue uma escotomização. 
Creio que isso não tem nenhuma razão de ser. Já enunciamos que o recal
camento consiste em que uma pulsão é reprimida e em que o fato de ser 
consciente é retirado de seu representante ideativo. Por que cindir em dois 
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esse processo unitário? Além disso, nunca utilizei uma palavra como esco
tomizar ou maculação. Quanto às demais diferenças que o senhor estabelece 
entre recalcar e escotomizar, não as compreendo. "96 

Laforgue reiniciou o debate em 10 de junho de 1925 e sublinhou que 
a escotomização era um processo específico do desconhecimento da realida
de, que correspondia a um desejo não recalcado de não reconhecer o mundo 
externo, mas de colocar no lugar deJe o próprio eu: "Nessas condições", es
creveu, "o processo de recalcamento não teria superado as etapas primitivas 
de maneira normal, mas, ao contrário, tê-las-ia deixado subs.istir." E acres
centou: "Creio que não avançaremos no domínio da patogenia da esquizo
frenia, que muito nos interessa, se não pudermos ter uma idéia clara da ten
dência desses doentes a escotomizar. Não compreendo este trecho de sua 
carta: 'e em que seu representante ideanvo é pFivado da consciência'. Se o 
senhor o permitir, pretendo importuná-lo mais urna vez com isso no Con
gresso. "97 

Freud confessou não entender nada sobre o conceito de escotomização 
e prometeu a Laforgue, ainda assim, não perder de vista sua evidenciação. O 
IZP publicou, em 1926, um artigo de Laforgue redigido em alemão e intitu
lado Verdriingung und Skotomisanon (Recalcamento e Escotomização) .98 O 
debate converteu-se então num diálogo de surdos: Laforgue opôs ó recalca
mento à escotomização no terreno da psicose e, particulannente, no da es
quizofrenia. Nesse momento, Freud, que ainda não havia teorizado a pro
blemática da recusa, respondeu-lhe no contexto de sua concepção metapsi
cológica: "Li de ponta a ponta seu artigo em alemão sobre a escotomiza
ção", escreveu. "Agora, não compreendo porque esse conceito e sua relação 
com o recalcaménto apresentam-me tais dificuldades. Observo que, em de
terminado ponto, o senhor não aceita a representação metapsicológica, que 
se esforça por caracterizar o evento psíquico em seus aspectos dinâmico, tó
pico e econômico, por assim dizer, segundo três coordenadas. É particular
mente negligenciando a coordenada tópica que o senhor renuncia a uma es
pecie de certeza, muito embora esta se faça sentir no conjunto. "99 

· Esquecendo que Laforgue situara a escotomização no campo da esqui
zofrenia, portanto, Freud prosseguiu no debate criticando o termo a partir do 
recalcamento. Laforgue publicou então um segundo artigo em alemão, onde 
reafirmou a importância da escotomização no processo ·esquizofrênico. Não· 
o intitulou Recalcamento e Escotomização, como fizera com o prirneíro, mas 
Sobre a Escotomização na Esquizofrenia .(Über Skotomisation in der Schi
zophrenie) . 1 00 

Nesse ponto, Freud cessou a discussão epistolar e levou o debate para 
a cena pública. Em maio de 1925, acrescentou a Inibição, Sintoma e Angús
tia um Apêndice em que pareceu ignorar o segundo artigo de Laforgue. Não 
rejeitou completamente o termo escotomização, mas desconheceu seu senti
do. Com efeito, admitiu a existência desse processo na histeria, ou seja, no 
âmbito de uma clínica da neurose, ali onde o francês não o havia observado: 
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"De fato", escreveu, "o contra-investimento histérico é preferencia1mente 
dirigido para o exterior, contra a percepção perigosa. Assume a fonna de 
urna vigilância particular, que, por limitações do ego, evita as situações em. 
que a percepção se reproduziria e consegue retirar a atenção dessa percep
ção, na eventualidade de haver ela surgido apesar de tudo. Os autores fran
ceses [Laforgue] recentemente escolheram, para caracterizar esse processo 
da histeria, o nome de 'escotomização'."1 º1 Freud voltou a situar a escotomi
zação no campo do recalcamento, já que assinalou a existência de uma rela
ção particularmente íntima entre este e um contra-investimento externo. 

Em 1927, Freud publicou seu artigo sobre o fetichismo e então se posi
cionou claramente. Foi no momento em que introduziu, sob sua forma aca
bada, o termo recusa em sua relação com o de castração, que parou de des
conhecer o vínculo estabelecido por Laforgue entre a escotomização e a es
quizofrenia. Ao mesmo tempo, renunciou a situá-la no quadro da histeria: 
"Se não estou enganado", escreveu, "Laforgue diria, num caso semelhante, 
que a criança 'escotomiza' a percepção da falta do pênis na mulher." E de
pois acrescentou numa nota: "Corrijo a mim mesmo, dizendo que tenho todas 
as razões para pensar que Laforgue não diria exatamente isso. Ele mesmo 
explicou que 'escotomização' era um termo cuja origem se encontrava na 
descrição da demência precoce, que não provém da transferência da concep
ção psicanalítica para as psicoses e não pode· ser aplicado aos processos de 
desenvolvimento e formação das neuroses� O texto se esforça pç,r deixar cla
ra essa incompatibilidade." Algumas linhas adiante, ele voltou a escrever: 
"O termo escotomização parece-me particularmente impróprio, pois revela a 
idéia de que a percepção é completan1ente varrida, como no caso em que 
uma impressão visual bate no ponto cego da retina. Ao contrário, a situação 
que estamos descrevendo mostra que a percepção persiste e que se pratica 
uma ação muito enérgica para manter sua recusa. "1 02 

Portanto, foi rea1mente a introdução da recusa no contexto da teoria da 
castração que permitiu a Freud, simultaneameate, compreender e criticar a 
noção de escotomização. De fato, a situação descrita por Laforgue revelava 
a idéia de uma anulação da percepção, ou seja, de uma positividade psicolo
gista do fechamento, ao passo que a descrita por Freud mantinha a percep
ção no âmbito de uma negatividade. Não havia fechamento da percepção em 
relação a uma realidade desconhecida, mas atualização de uma percepção 
que consistia numa recusa. Freud preservara a idéia de negatividade contida 
na alucinação negativa, ao passo que a escotomização a rejeitara, embora 
conservasse o caráter inconsciente do processo. 

Com a recusa e a castração, Freud fez uma reviravolta, contrastando 
com a escotomização, em sua própria concepção do recalcamento. No artigo 
sobre o Fetichisr,w, separou o destino da represemação do destino do afeto. 
Para a primeira, escolheu a Verleugnung (ou recusa) , e para o segundo, con
servou a Verdrãngung (ou recalcamento). Portanto, Laforgue realmente pu
sera o dedo na problemática de um não-recalcado, que Freud fez frutificar 
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numa outra lógica clínica - a da perversão, da qual está a;,isente o fenômeno 
clássico do recalcamento. Em outras palavras, a recusa (Verleugnung), ao 
lado de recalcamento (Verdrãngung), veio "substituir", ao mesmo tempo, a 
antiga alucinação negativa de Bernheím e a escotomização de Píchon e La
forgue. No vocabulário da psicanálise, portanto, a escotomização ficou sen
do um conceito "natimorto", uma noção que não teve tempo de existir histo
ricamente; na terminologia psiquiátrica, centrada, pelo contrário, nas psico
ses, ela se manteve. O termo freudiano recusa aplica-se essencialmente ao 
fetichismo e pode ser estendido à clínica da perversão, mas não permite de
finir o famoso processo específico da psicose (esquizofrenia) que a escoto
mização levara em conta. Freud se negou a perceber isso e resolveu o pro
blema afumando que a escotomização não podia explicar o mecanismo psi
cótico. No mesmo artigo sobre o fetichismo, escreveu: "Tomando uma via 
puramente especulativa, verifiquei recentemente que a neurose e a psiçose 
diferem essencialmente em termos de que, na primeira, o ego, a serviço da 
realidade, reprime um pedaço do id, ao passo que, na psicose, ele se deixa 
levar pelo id a desligar-se de um pedaço da realidade. Mais tarde, voltei mais 
uma vez a esse termo. Mas logo tive motivos para lamentar ter ousado 
aventurar-me tão longe. A análise de dois meninos ensinou-me que ambos, 
aos dez e doze anos, não tinham tomado conhecimento da morte de seu ama
do pai - haviam-na 'escotomizado' -, mas nenhum dos dois casos evoluiu 
para uma psicose. Aqui, portanto, um pedaço certamente significativo da 
realidade recebera uma recusa do ego, exatamente como o recebe, no feti
chista, a realidade desagradável da castração da mulher. "1 03 Assim, Freud 
assimilou a escotomização a uma recusa pura e simples e se negou a levar 
em conta o campo em que Laforgue situara o termo. 

Isso não impediu o alsaciano de defender firmemente sua fortaleza e 
publicar, em 1928, um terceiro artigo em alemão no IZP, intitulado Conside
ração sobre o Conceito de Recalcamento. 104 Observe-se que a palavra es
cotomização desapareceu do título, e que o texto recuou para o terreno do 
recalcamento. Numa carta a Freud datada de 6 de janeiro de 1928, Laforgue 
insistiu novamente no interesse da noção de escotomização para a elucidação 
de certos casos de psicoses. 1 0 5  Dez anos depois, em 1937, em Rélativité de 
la Réalité, distinguiu-o da recusa, afirmando que o termo freudiano designa
va uma operação consciente; renunciou a idéia de que a escotomização fosse 
um processo específico da esquizofrenia e, por último, 'voitou a recoloca, o 
debate no terreno do recalcamento: "Este", escreveu, "representaria a ativi
dade psíquica que tende a repelir para o inconsciente tudo o que i.rnpede o 
ser de realizar o contato com a realidade e o presente, em benefício daquilo 
que deveria ser recalcado, ou, como diz Freud, reprirnido."1º6 Nessa data, 
Laforgue perdeu a batalha da escotomização. 

Até hoje, só existe um único estudo histórico-crítico sério sobre esse 
episódio essencial do' movimento psicanalítico francês: foi publicado em 
1980 por A. Bourguignon e A .  Manus;1 º7 ao final de um comentário com 
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uma argumentação notável, os redatores concordaram em afastar do vocabu
lário psicanalítico os termos escotomização e recusa ,w sentido cunplo e em 
conservar os de recusa e alucinação negativa num sentido estritamente defi-
nido. 

Gostaríamos de, desembocar, seguindo a trilha deles, numa outra con
clusão, e mostrar que a introdução, em 1954, do conceito de foraclusão. re
tornado de Pichon por Lacan como uma "revirada pela negativa" da escoto
mização, prolongou o debate entre Laforgue e Freud e permitiu resolver o 
problema do processo específico da psicose, que ficara em aberto, no âmbito 
da teoria freudiana da castração . Bourguignon e Manus citaram o termo fo
raclusão, bem como o artigo póstumo de Pichon publicado em 1947, mas não 
mencionaram o de 1928 sobre a negação, onde o próprio lingüista havia de
monstrado que a foraclusão traduzia um fenômeno lingüístico normal, desig
nado em patologia por escotomização. 1 08 Foi a propósito de uma alucinação 
que pôs em jogo a castração que Lacan retomou, a partir dos textos de 
Freud, o debate de antes da guerra. Nessa época, a correspondência entre 
Freud e Laforgue ainda não fora publicada, e Lacan não "substituiu" a es
cotomização pela foraclusão. Situou a discussão a propósito das psicoses ex
clusivamente no terreno dos textos freudianos. 

Em 1954, na resposta a um comentário de Jean Hyppolite sobre a no
ção de denegação (Verneinung), Lacan introduziu pela primeira vez o termo 
supressão, ao qual ainda não deu o nome de foraclusão. Esta última fórmula 
seria proposta e definida dois anos depois, no seminário sobre As Psico
ses. 1 09 Hyppolite propôs traduzir Verneinung por denegação, em vez de ne
gação. A noção se aproximou, desse modo, por causa do prefixo francês dé-, 
dos conceitos alemães de Freud centrados no prefixo Ver-: . encontramos a 
cadeia Verdrii.ngung, Vemeinung, Verleugnung, à qual se liga a cadeia fran
cesa refoulement, dénégation, déni [recalcamento, denegação, recusa], que 
remete à idéia de uma rejeição específica em cada caso. A denegação não é 
nem a resistênch. (Widerstand) nem a recusa, mas uma não-aceitação. Nes
se contexio é que Lacan foi levado a atribuir a Freud a descoberta de um no
vo termo específico, que denominara de Verwerfung ou supressão e que era 
distinto da Verdrãngung ou recalcamento. Numa passagem da análise do 
Homem dos Lobos, Freud explicara a gênese do reconhecimento e do desco
nhecimento da castração em seu paciente. Diante desse problema, este último 
tivera uma atitude de rejeição e se agarrara à teoria sexual infantil do inter
curso anal: "Quando digo que ele a rejeitou", escreveu Freud, "o sentido 
imediato é que ele nada quis saber sobre isso, no sentido de um recalcamen
to. Nenhwr. juízo incidiu, através disso, sobre a questão de sua existência, 
mas as coisas ocorreram como se ela não existisse."1 1 º Para ilustrar sua co
locação, Freud contou a história da alucinação do dedo cortado: " 'Eu tinha 
cinco anos', contc,u o paciente, 'estava brincando no jardim perto de minha 
babá, e estava cortando com meu canivete a casca de uma das nogueiras que 
também desempenham um papel no meu sonho. De repente, observei com 
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um terror inexprimível que tinha cortado o dedo mindinho de minha mão (di
reita ou esquerda?), de tal maneira que ele só estava pendurado pela pele. 
Não senti nenhuma dor, mas um medo enorme. Não me atrevi a dizer o que 
quer que fosse a minha babá, que estava a alguns passos de mim, mas afun
dei no banco vizinho e lá fiquei sentado, incapaz de olhar mais uma vez para 
o meu dedo. Por fim me acalmei, olhei para meu dedo e vi que não tinha so
frido nenhum ferimento. "1 1 1  

Em 1954, em sua Réponse a u  Commentaire de Hyppolite sobre a de
negação, Lacan assinalou a esse respeito que Freud empregara o termo Ver
we,fung para expressar uma rejeição que era uma coisa diferente do recal
camento. Ele escrevera: "Eine Verdrãngung ist etwas anderes ais eine Ver
werfung." Marie Bonaparte e R. Loewenstein haviam traduzido esse sintag
ma por: "Um recalcamento é uma coisa diferente de um julgamento que re
jeita e escolhe" .1 1 2  Lacan recusou essa transcrição e propôs outra, mais Íite
ral: "Um recalcamento é uma coisa diferente de uma rejeição (ou supres
são)". Em 1956, em seu seminário sobre As Psicoses, citou a discussão de 
1954 com Jean Hyppolite sobre a Verneinung e assim definiu a rejeição ou 
Verwerfung: "O texto de Freud, incontestavelmente brilhante, está longe de 
ser satisfatório. Isso confunde tudo, nada tem a ver com uma Verdrãngung. 
De que se trata quando falo em Verwerfung? Trata-se da rejeição de um 
significante primordial para as trevas externas, um significante que faltará a 
partir daí nesse nível. Aí está o mecanismo fundamental que suponho na ba
se da paranóia. Trata-se de um processo primordial de exclusão de um dentro 
primitivo, que não é o fora do corpo, mas o de um primeiro corpo de signifi
cante. "1 13 Algumas páginas adiante, Lacan menciona o artigo sobre o feti
chismo, e sobretudo a passagem onde Freud "revisa" sua clínica das psico
ses e das neuroses: "Freud traz aí uma revisão essencial", escreve La
can, "para a distinção que fez entre neurose e psicose, dizendo que, nas psi
coses, a realidade é rearrumada, que uma parte da realidade é suprimida, e 
que a realidade nunca é verdadeiramente escotomizada. É, no fim das con
tas, vocês verão isso pelo contexto, a uma deficiência, a um buraco do sim
bólico que ele se refere, mesmo que, no texto alemão, seja o termo realidade 
o que é empregado."1 1 4 

Mais adiante, em seu comentário sobre a paranóia de Schreber, Lacan 
propôs traduzir o termo Verwerfung por foraclusão: trata-se, para ele, de um 
mecanismo específico da psicose em geral, definido a partir da paranóia, que 
consiste numa rejeição primordial de um significante fundamental para fora 
do universo simbólico do sujeito. Esse significante é o falo, que autoriza a 
própria existência do complexo de castração; a foraclusão distingue-se do 
recalcamento porque o significante foracluído, ou os significantes que o re
presentam, não são integrados no inconsciente do sujeito, mas retomam do 
exterior, no "real", por ocasião de um fenômeno alucinatório ou delirante 
que invade a fala ou a percepção do sujeito. No caso de Schreber, Lacan 
demonstrou que o processo de foraclusão incidira sobre o nome do pai. 
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O itinerário do conceito de foraclusã.o na história do movimento psica
nalítico francês é realmente fantástico: inventado por volta de 1928 por um 
gramático que o definiu corno a tradução lingüística normal de um processo 
patológico chamado escotomização, retornou em 1956 sob a pena de um psi
quiatra e teórico da psicanálise, que o utilizou para traduzir um mecanismo 
trazido à luz por Freud em 1915 no tratamento de uma neurose infantil. La
can conservou o terreno da língua, onde Pichon havia situado o termo, mas 
apoiou-se na lingüística de Saussure para inscrever ali a trajetória do signifi
cante. Além disso, atribuiu a Freud a descoberta de um processo que este 
jamais teorizara , e, para transcrever o nome desse processo, empregou um 
vocábulo que remetia à exigência, constante na história da clúlica psicanalí
tica, de definir um mecanismo de defesa específico da psicose. A elaboração 
lacaniana prolongou explicitamente a de Freud, já que trouxe para sua termi
nologia um novo conceito; mas seguiu implicitamente a de Laforgue, que 
identificara a existência de um mecanismo que a reflexão freudianà havia 
deixado em suspenso. 

Em outras palavras, Lacan redescobriu o termo foraclusã.o através de 
uma tradição dupla: a dos textos freudianos, cujo comentário ele produziu, e 
a do saber psiquiátrico francês, da qual era herdeiro. Deslocou a clínica das 
psicoses para o terreno do "modelo" paranóico, enquanto seus predecessores 
privilegiavam o domínio da esquizofrenia. Aforaclusã.o não substituiu nem a 
recusa .nem a escotomizaçã.o, mas unificou os elementos contidos nos dois 
termos a partir de uma reflexão filosófica proposta por Jean Hyppolite; ligou 
a questão da negatividade ao âmbito de uma clínica das psicoses que tinha 
por fundamento a teoria freudiana da castração. Nessa aventura epistemoló
gica, a história procedeu por ruptura, e não por continuidade: nenhum con
ceito veio "substituir" outro anterior, mas cada novo conceito constituiu-se 
tomando a via sinuosa do deslocamento e da remodelação. Com a foraclusão, 
Lacan "venceu" a batalha perdida por Laforgue sobre a escotomização. Essa 
vitória foi acompanhada de uma perda: a comunidade psicanalítica francesa, 
como todas as nações do mundo, prefere celebrar os heróis do que chorar os 
mortos; "esqueceu" o nome dos conceitos vencidos e preferiu render home
nagens aos culotes dos conquistadores. 

V. Judaísmo, israelismo, anti-semitismo 

Vimos anteriormente que a França foi o único país onde os judeus assimila
dos inventaram uma palavra particular para se distinguir dos judeus "estran
geiros".*  O termo "israelita" acabou por designar o "judeu bom" do país, 

* Boa parte dos comentários subseqüentes da autora aplica-se também ao uso brasileiro, onde o ter-
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em oposição ao "mau judeu" bárbaro. Inicialmente utilizado pela comunida
de judaica, caiu em desuso uma vez passado o caso Dreyfus, no momento em 
que, com o brotamento do sionismo, os judeus procuraram reencontrar sua 
indentidade perdida. O vocábulo "israelita" teve, portanto, um destino es
tranho: no correr do século XX e entre as duas guerras, continuou a ser em
pregado pelos judeus franceses, mas foi retomado pelo discurso anti-semita 
com a finalidade de distinguir nov&mente os "bons" e os "maus", os "assi
milados" ou os "metecos". Essa implantação da xenofobia no interior do 
anti-semitismo autorizou, por exemplo, um amálgama entre o discurso judeó
fobo e o do antigermanismo. Em 1922, quando o freudismo se tomou uma 
"moda", os adversários da psicanálise compraziam-se em criticar as obscuri
dades dessa "ciência alemã" e faziam pouca referência ao fato de seu autor 
ser judeu. 

Alexandre Minkowski, filho do psiquiatra Eugene Minkowski, de quem 
voltaremos a falar mais adiante, compreendeu o que significava para um ju
deu polonês a palavra israelita: "Essa palavra", escreveu, "é preciso riscá-la 
da linguagem corrente. Como aconteceu outrora com os negros na América, 
parecemos considerar que a palavra 'judeu' é injuriosa e que se deve supri
mi-la do vocabulário. Creio que é preciso restabelecer a palavra 'judeu', 
despojada de qualquer conteúdo pejorativo [ ... ]. Se utilizo a palaVra 'israeli
ta', é para não pronunciar a palavra 'judeu' com seu lado 'vergonhoso'. Urge 
realmente reconhecer que, quando se foi submetido, como o fui em minha in
fância, à injúria e ao insulto, é sempre 'judeu sujo' o que volta à lembran
ça. "1 1 5  

Não devemos tentar perseguir por trás dessa palavra a presença de wn 
anti-semitismo virulento, mas, antes, a de um anti-semitismo "corriqueiro", 
uma forma Jarvada ou recalcada de anti-semitismo. Muitas vezes, era com a 
consciência perfeitamente tranqüila que os não-judeus utilizavam o termo, 
assim acreditando valorizar a identidade do judeu. Sem se aperceberem, tra
ziam o testemunho de que a diferenciação entre judeu e israelita estava ins
crita na mentalidade coletiva francesa, tanto nos judeus quanto nos não-ju
deus. Etn 1962, em Portrait d'un Juif, A. Memmi distinguiu judeidade, ju
daicidade e judaísnw, sem levar em conta a noção de israelismo, que tendia 
a desaparecer: "Sendo extremamente impreciso o vocabulário corrente", es
creveu ele, "proponho distinguir entre judeidade, juçlajcidade e judaísmo: 
a judeidade é o fato e a maneira de ser judeu; a judaicidade é o conjunto das 
pessoas judias; o judaísmo é o conjunto das doutrinas e instituições judaicas. 
Saindo da judaicidade francesa e vivendo uma judeidade iídiche e leiga, não 

mo "israelita" aponta para uma suposta "ace.itação não-preconceituosa" dos membros da "comuni
dade israelita" ,  brasileira e "boa" , enquanto "judeu" tem uma forte carga pejorativa, pre.�tando-se, 
conÍo sinônimo injurioso de "avaro" , "mesquinho" , "voraz" etc. ,  a: designar membrós e não-mem
bros da comunidade e da fé judaicas. (N.T.) 
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me reconheço nem no judaísmo como religião, nem nas instituições judai
cas. "1 16  Os três termos cobriam, portanto, o que no passado era chamado de 
a comunidade israelita da França, e sua utilização separada permitiu desfa
zer em frangalhos a noção de israelitismo. Esse fenômeno foi importante pa
ra a história da psicanálise na França. Já o dissemos: essa história não é 
contada da mesma maneira antes e depois de Auschwitz. Somente depois da 
Il Guerra Mundial é que o movimento francês realmente se interrogaria sobre 
as relações de Freud com sua judeidade e sobre a importância da judeidade 
vienense para o nascimento da psicanálise. Essa interrogação coincidiu com 
a leitura de Moisés e o Monote{smo. 

Antes da guerra, na maioria dos países em que se implantou, o freu-. 
dismo foi assemelhado a uma "ciência alemã", e, na França, terra de eleição 
da germanofobia, os discursos dedamdamente anti-semitas contra a psica
nálise foram raros. Os insultos dos cronistas eram dirigidos contra o panse
xualismo, contra os "alemães depravados" ou contra a "corrupção vienen
se"; raramente visavam à origem judaica da psicanálise ou à imagem mítica 
do "judeu libidinoso". Isso acontecia, mas não era um fato dominante. Freud 
não se havia enganado: foi a evidência da etiologia sexual por si só que pro
vocou uma tremenda hostilidade, e não o fato de ter sido ela descoberta por 
um estudioso judeu. Essa resistência assumiu a forma de antigermanismo, 
mas, em outras circunstâncias, haveria de encontrar outras roupagens 

Por um curioso acaso da história, a germanofobia francesa foi ao en
contro da "germanidade" freudiana. Freud quis desjudaizar a psicanálise, 
mas também votou um culto importante à língua alemã: "Sabemos com que 
tenacidade", escreveu W. Granoff, "Freud queria ser alemão, escritor e, por
que não dizer, herói da língua alemã."1 1 7 

Nua1 livro intitulado L' Amour du Yiddish, Régine Robin estudou o 
drama lingüístico dos judeus da Europa Central e, notadamente, de Kafka, 
nas relações deles com "a ausência" de urna língua materna. Repuxado entre 
o iídiche, língua "remendada", o hebraico, língua sacra, e o alemão, língua 
"conceituai", mas estrangeira, o poliglotismo dos intelectuais judeus era vi
vido por eles como uma fonte de desordem: "Entre o amor pela língua e o 
ódio a si mesmo", escreveu ela, "entre o gozo do nome próprio e a rejeição 
do nome próprio, o escritor judeu, esse híbrido cultural, vai navegando, pois 
para ele o exílio está antes de tudo na língua. "1 1ª 

A Haskalah, movimente, judaico do Iluminismo, nasceu no fim do sé
culo XVIII, na Alemanha, e se prolongou pelo século XIX. Foi decidida
mente emancipatório e assimilacionista. Impulsionada por Moses Mendels
sohn, travou-se uma batalha sobre a língua. Ele traduziu a Bíblia para o ale
mão e enalteceu as qualidades estéticas dessa língua, graças à qual os judeus 
deveriam renunciar ao iídiche, designado como uma "não-língua". O alemão 
foi assemelhado, juntamente com o hebraico, a uma língua clara, racional: 
"Todos estabelecem -uma estreita relação", escreveu Régine Robin, "entre 
gramática, lógica, conceituação, clareza e pureza. O alemão, cuja gramática 
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é rigorosa aos olhos de Mendelssohn, obedece a esses critérios, e por isso é 
uma das grandes línguas da ordem, da regularidade. Todos esses termos, to
das essas qualidades atribuídas ao alemão, podemos encontrá-los deslocados 
para o hebraico. É que Mendelssohn não optou pela língua do país, o ale
mão, tão simplesmente quanto se possa pensar. Ele e seus discípulos, no 
mesmo momento em que apregoavam o alemão, faziam o enaltecimento do 
hebraico."119 

Em seu culto a língua alemã, Freud foi herdeiro de parte dessa tradi
ção, sem ser "dogmático"; adotou a língua alemã sem aderir aos princípios 
da superioridade de uma língua sobre outra, e foi na tradição iídiche do witz 
que esclareceu os vínculos que uniam o inconsciente e a linguagem. A lín
gua "materna" de Freud, aquela em que ele falou e escreveu, foi a língua 
alemã; ele intemalizou seus valores e sua cultura, sem no entanto construir 
uma teoria apologética de sua superioridade. Sua atitude perante o .ii'emfic 
refletiu sua postura científica: ele cultivou a universalidade, na 1.iedida ern 
que era hostil aos particularismos e ao hereditarismo; da mesma forma, apre
ciou o universalismo da língua alemã, sem inferiorizar o iídiche ou as outras 
lfuguas. 

A obra freudiana foi acolhida na França sob os auspícios de um "obs
curo pensamento germânico" incompatível com a clareza da "razão france
sa". Os cronistas da imprensa mostraram-se menos anti-semitas com Freud 
do que com Einstein, mas foram igualmente gerrnanófobos. Sendo de cultura 
alemã, o vienense não foi sentido como judeu; é verdade que, diversamente 
de Einstein, Freud declinou o convite que lhe foi feito (por Laforgue) para 
pronunciar uma conferência em Paris. A imprensa não teve, portanto, a pos
sibilidade de se expressar sobre sua barba de profeta ou sobre a· forma de seu 
crânio. Se Freud tivesse feito essa viagem, as reações provavelmente teriam 
sido as mesmas que com Einstein. 

Os defensores chauvinistas do freudismo ficaram impossibilitados de 
confessar ou mesmo pensar na judeidade de Freud, pois caberia ousar dizer, 
simplesmente, que ele era judeu; ora, esse termo era sentido corno injurioso. 
A corrente chauvinista, por conseguinte, recalcou ou desconheceu a origem 
judaica de Freud. Considerou que ela não podia ser levada em conta na ava
liação centífica da doutrina dele; em última instância, não teve consciência 
de sua importância. Nessas condições, porém, por que destacar o caráter 
"alemão" da psicanálise, sem perceber que essa argumentação não tinha 
maior validade teórica do que a de um "selo" judaico? Poderíamos dizer. pa
ra começar, que esse silêncio testemunhou a vontade de não chamar a aten
ção dos anti-semitas e dos detratores de Freud. assim protegendo sua doutri
na de eventuais ataques no campo do judaísmo. Podemos dizer, igualmente, 
que a germanofobia foi um recurso mais poderoso do que o anti-semitismo 
numa França em estado de guerra ideológica permanente com a Alemanha. 

Na realidade, sabemos perfeitamente que a germanofobia e o anti-se
mitismo são duas faces de urna mesma moeda, e que o movimento xenófobo 
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francês iria transfopnar-se prontamente, entre as duas guerras, num movi
mento anti-semita. Em nome da caça aos "judeus estrangeiros", sobretudo 
poloneses e alemães, é que o governo de Vichy iria colaborar com os nazis
tas para depç,rtar os judeus. O almirante Darlan, sob cujas ordens se encon
trava Hesnard, declararia um dia que os judeus apátridas que se haviam "a
batido" sobre o tenitório francês não lhe interessavam, mas que os "outros", 
os bons velhos judeus da França, deviam receber proteção. Afirmaria igual
mente que havia "judeus" em sua família. 

Examinando de perto os textos e discursos dos fundadores da SPP, 
percebemos que os que eram tradicionalmente chauvinistas e germanófobos 
empregavam a palavra "israelita", opondo-a a "judeu", e nunca abordaram 
de frente a questão do judaísmo ou da judeidade. Foi esse o caso de Pichon, 
que não dedicou nenhum texto a essa questão, mas sustentou discursos an
tiestrangeiros reproduzidos nas colunas de L' Action Française; além disso, 
designou Eugénie Sokolnicka como israelita para valorizar sua identidade e 
afrancesar sua pertença. Em se tratando de Hesnard, ardoroso defensor da 
latinidade em oposição às obscuridades germânicas, a judeidade de Freud foi 
abordada a partir de um "israelitismo" e de acordo com uma suposta "psi
cologia diferencial" das comunidades. Em contrapartida, os psicanalistas que 
não eram chauvinistas nem germanófobos (Laforgue, Bonapar.e, Loewens
tein) abordaram francamente o terreno da judeidade, do judaísmo e do anti
semitismo. Em outras palavras, na SPP como em outros lugares, a germano
fobia foi a face visível de um anti-semitismo que pôde ser completamente re
calcado ou que se exprimiu a favor de uma distinção entre o que era francês 
e o que não o era. 

Nen.'1um artigo foi publicado na RFP sobre a questão judaica entre 
1927 e 1938. Encontramos apenas um texto muito interessante de um certo 
Vélikovsky sobre o problema do hebraico e das diferentes línguas faladas 
pelos judeus da Palestina. O artigo se intitulava Jeux de Mots Hébra'iques. 
Une Langue Nouvellement Acquise Peut-ell.e Devenir la Langue de l' lncons
cient? ["Jogos de Palavras Hebraicos. Pode uma Língua Recém-Adquirida 
Tomar-se a Língua do Inconsciente?"].1 20 Naturalmente, Pichon participou 
do debate. 

O autor do relato era um judeu da Europa Oriental que praticava a psi
canálise na Palestina com imigrantes vindos de numerosos países. A partir 
dos sonhos deles, constatou a inexistência de uma memória hereditária da 
língua e sublinhou que o hebraico, como língua adquirida a posteriori, podia 
tomar-se o principal modo de expressão do pensamento inconsciente. 
Édouard Pichon respondeu-lhe magistralmente que ele estava enganado; 
partilhou da opinião de Vélikovsky sobre a ausência de uma "rrmemônica 
hereditária", mas propôs falar preferencialmente sobre o estatuto da língua 
materna. Quando o sujeito só falava uma língua, era unilíngüe, e, quando ti
nha aprendido concomitantemente diversos idiomas, era plurilíngüe, e não 
poliglota, devendo esse termo ser reservado aos que haviam assimilado lín-
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guas estrangeiras depois de uma formação unilíngüe. Justificadamente, Pi
chon sublinhou que não existia uma língua do inconsciente: o pensamento 
inconsciente, com efeito, não se exprime numa língua existente ou coerente, 
mas com a ajuda de trechos de linguagem. Esse raciocínio apoiou-se no de 
Freud, que nunca afirmou que o inconsciente pudesse revestir-se da forma de 
uma língua em particular; Pichon concluiu que Vélikovsky não conseguira 
provar que o pensamento inconsciente dos judeus recém-emigrados para a 
Palestina podia exprimir-se em hebraico. 

Na verdade, Vélikovsky sacralizou o hebraico como, no passado, os 
judeus da Haskalah haviam idealizado o alemão e sacralizado a língua de 
suas orações. Não se deu conta de que seus exemplos contradiziam sua hi
pótese de uma suposta unidade "lingüística hebraica inconsciente do povo 
judeu da Palestina". O hebraico, ao contrário, estava integrado no incons
ciente na mesma categoria das outras línguas, sem ser predominante. A pos
tura de Pichon foi mais psicanalítica que a de Vélikovsky. Curiosamente, 
este último empregou a expressão "raça judaica", enquanto Pichon utilizou 
o termo "judeus" para designar os imigrantes que viviam na Palestina. 

À parte os debates relativos à língua, foi na obra de Pichon que a rejei
ção da judeidade mostrou-se mais acentuada. O homem não foi uqi anti-se
mita notório e não publicou nenhum artigo em L' Action Française, nem so
bre o problema judaico, nem sobre qualquer outro assunto. Contudo, sabe
mos que era impossível ser militante ativo da Liga, entre 1927 e 1940, sem 
aderir explicitamente aos princípios teóricos do anti-semitismo que serviram 
de base para o pensamento de Maurras. Em sua carta de adesão à AF, Pichon 
exprimiu uma certa hostilidade às idéias judaicas, mas, como assimilacionis
ta, estabeleceu a diferença entre os "bons judeus" (israelitas) e os "bárba
ros". Uma historinha proveniente de Alexandre Minkowski atesta sua atitu
de: "Também faço questão de dizer que Pichon era Action Française. Teve 
uma enorme influência em mim quando eu era pequeno. Havia percebido a 
dificuldade que já então eu sentia de me arranjar com minhas origens estran
geiras e minha nacionalidade francesa. Sendo AF, como seu amigo Alajoua
nine, o professor de neurologia, disse-me: 'Você sabe, os judeus devem ser 
integrados na população e devem colocar-se sob a proteção do Arcanjo Mi
guel. Você, portanto, deveria ser um judeu miguelino.' Ele me explicou isso 
quando eu estava em seu colo, bem pequenino. Contrabalançou a visão bas
tante sinistra que minha mãe me dava, involuntariamente, sobre seu passado, 
quando me falava das perseguições que havia sofrido tanto como judia 
quanto como polonesa."121 

Esse depoimento demonstra a inteligência e o senso de humor de Pi
chon; ele foi capaz de entender a angústia de um menino judeu à procura de 
sua identidade; tentou educá-lo segundo o princípio de um nacionalismo ati
vo e se mostrou partidário da integração dos judeus à mãe pátria - o que era 
uma maneira de negar a existência da judeidade em prol de um assimilacio
nismo protetor. 
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Percorrendo os números cotidianos de L'Action Française, descobri
mos que o ativismo de Pichon foi muito significativo. Foi durante os ban
quetes médicos anuais organizados pela Liga que o "doutor" Pichon deu 
mostras, ao lado de seus amigos Léon Daudet, Alajouanine, Pujo e Charles 
Maurras, de sua firme adesão à política do movimento. O tom e estilo de 
seus discursos fazem lembrar os do gramático ou do psicanalista, mas neles 
descobrimos a terceira faceta de Jekyll e Mr. Hyde: com efeito, no curso 
dessas reuniões, ele nunca mencionou sua pertença ao movimento psicanalí
tico, embora, vez por outra, fizesse alusão a suas atividades de gramático. 
Na realidade, o vocabulário utilizado distinguia-se singularmente do das 
reuniões da SPP. A polidez e a graça já em desuso desapareciam, deixando 
lugar a uma fala de tribuno odiento, na qual encontramos todos os lugares
comuns do panfleto anti-semita. Com o mesmo ardor de Léon Daudet, Pi
chou fustigava a República, insultava os parlamentares e chamava os políti
cos franceses de assassinos; bebia enormes copázios à saúde do Rei da Fran
ça e clamava pela execução de seus inimigos. Assim se exprimiu em 11 de 
junho de 1931: "Pela fraqueza imbecil de cretinos corno Poincaré, pela trai
ção de 'vagabundos' corno Briand, de uma súcia de bandidos como a Polícia 
Secreta, pela traição de um bando de políticos estúpidos ou frouxos, pagos 
ou vendidos, 'oustricards' ou velhacos, os senhores estão, cavalheiros, à 
mercê de uma guerra que pode desabar sobre os senhores em menos de três 
meses." Convém imaginarmos por um instante a expressão que Marie Bona
parte há de ter feito ante a leitura de tais impropérios proferidos contra seu 
querido Aristide. E isto não foi tudo: durante outro banquete, em 16 de ju
nho de 1932, o "doutor" Pichou voltou-se contra um "judeu meteco" cujo 
nome não declinou e que acusou de estar surrupiando o mercado editorial 
francês: "Urna editora", enunciou ele. "que dispõe também de agências e 
que é sustentada por um judeu meteco, está tentando meter a mão em todas 
as outras, sufocar a independência delas, e, se não explodir Jogo um escân
dalo, vai ser a mesma coisa com o livro e com o jornal, ele será completa
mente subjugado e não se terá mais o direito de ter um pensamento que não 
seja absolutamente regulamentado." 

Como seus amigos da Action Française, Pichou acreditava firmemente 
na existência de um complô judaico-maçônico no solo pátrio. No banquete 
médico de 19 de junho de 1933, alguns meses depois da tomada do poder 
por Hitler, ele anunciou o frm da era republicana na França: "Sua sucessão 
está virtualmente aberta. É preciso trabalhar para que o regime sucessor seja, 
não de esquerda - o que seria temporário, certamente, mas seria uma agrava
ção do mal -, e sim um regime salvador." Logo antes dele, nesse mesmo 
banquete, Léon Daudet saudara com satisfação o desmoronamento do mar
xismo e da social-democracia na Alemanha, depois denunciara a caducidade 
dos regimes ditatoriais de Hitler e de Mussolini, que eram incapazes de de
fender a perenidade da família, e a seguir agradecera a Mussolini, "assim 
mesmo", por ter sabido conservar a monarquia italiana. 
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Em 1 1  de junho de 1934, o "doutor" Pichon denunciou o "corrilho 
maçônico" que estava governando a França e prestou homenagem à jornada 
de sublevações de 6 de fevereiro, na qual viu o sinal precursor do desmoro
namento das instituições republicanas. Dentro da orientação maurrasiana es
trita, condenou o coronel de La Roque, ainda democrata demais a seus 
olhos, fustigou a "miuçalha radical", defendeu o corporativismo médico e se 
queixou da taxa profissional e dos in,postos; denunciou, além disso, todas as 
tentativas de medicina social que procuravam domesticar e subjugar a profis
são, roubando-lhe sua dignidade. 1 22 

Essa foi, portanto, a triste atividade política do maior inventor de con
ceitos que o movimento psicanalítico francês conheceu no período entre as 
duas guerras. 

Os discursos do "doutor" Pichon tinham o tom dos panfletos de Dau
det. Ainda que o judeu não fosse insultado de fio a pavio, as palavras utili
zadas eram portadoras de um racismo e de um anti-semitismo violentos; fa
ziam parte do jargão nascido de Drumont, no qual encontramos o vocabulá
rio ritualizado do insulto e do inigualitarismo: "fracassado, degenerado, cre
tino, débil, estúpido, bandido, assassino etc." Convém aproximar esses dis
cursos dos famosos artigos publicados por Daudet sobre a psicanálise em 
1926. Os títulos e subtítulos destes foram significativos. Ao lado ·de Freu
disme et Psychanalyse, Le Cas de Freud ou Le Complexe selon Freud, en
contramos Un Bobard Dangereu.x [Uma Balela Perigosa) e La Putréfactwn 
lntellectuelle [A Putrefação Intelectual).1 23 Nenhuma menção, nesses três 
textos, foi feita à judeidade de Freud; a palavra "judeu" não foi pronuncia
da; o nome de Charcot ficou ausente e a vinda de Freud à Salpêtriere foi es
quecida: dir-se-ia que Daudet nunca freqüentara o salão do Boulevard Saint
Gerrnain Sua argumentação não foi especificamente anti-semita, pois pre
tendia situar-se no campo do debate científico; entretanto, foi de uma estupi
dez desconcertante, que não escapou a Pichon. Na realidade, o vocabulário 
utilizado por Daudet contra a psicanálise foi da mesma natureza do empre
gado pelo "doutor" Pichou nas colunas da AF para fustigar os partidários da 
República. Curiosamente, Freud foi comparado por Daudet a Max Nordau, e 
depois a Lombroso, e então qualificado de "plagiário, obcecado, estúpido e 
charlatão"; sua doutrina foi designada pelas palavras "mixórdia, asnice, fá
brica de birutas, vacuidade". Por fim, o pansexualismo foi qualificado de 
"mania" e "puerilismo" - nada de judeu no horizonte, mas um vocabulário 
abjeto, denunciador, inigualitarista, ou seja, definitivamente anti-semita. 

Sem dúvida, foi menos para apagar os vestígios da história do que para 
preservar a lembrança de uma amizade autêntica que Eugene Minkowski não 
mencionou no necrológio que dedicou a Pichon em 1947, a pertença deste 
à Ligue d' Action Française. Nesse período de expurgos, ele deu uma de
monstração de coragem ao evitar acertar contas com a direita francesa pelas 
costas de seu melhor amigo'. Em 1944, Minkowski escapara por pouco da 
deportação, graças à intervenção de Michel Cénac; tinha usado a estrela 
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amarela e se recusara a trocar de identidade. Eis o que escreveu sobre 
Édouard Pichon no primeiro número de Évolution Psychiatrique do pós
guerra: "Houve alguns pegas entre nós; não poderia deixar de haver, e os 
houve sobretudo no começo; nós · nos chocamos, mas, afora esses choques, 
rapidamente se estabeleceram vínculos preciosos; mais além das divergên
cias, e elas eram profundas, vibraram cordas comuns [ . . .  ] Pennítam-me di
zer-lhes, na perspectiva histórica que as circunstâncias nos impuseram, per
mitam a mim, que estou outra vez de volta a este país, dizer-lhes que, a meu 
ver, Pichon personificou o espfrito francês. Foi o súnbolo do que a França 
pode e deve produzir, e do que ela pode fazer, assim vindo enriquecer com 
seus dons particulares o patrimônio humano comum. Não imagino a pessoa e 
a obra de Pichon nascendo em parte alguma que não na França. Desta terra 
ele nasceu, a esta terra pertenceu, e esta terra soube semear. Daí o resultado 
que se colhe por toda parte, não apenas no sentido geográfico da palavra, a 
saber, que seu nome e suas obras são citados do outro lado das frontei
ras. "124 

Contrariamente ao artigo de Minkowski sobre Pichon, o de Parchemi
ney a propósito da morte de Sophie Morgenstem demonstra uma estranha. 
maneira de contar a história. O autor mencionou o falecimento de Laure, a 
filha de sua colega, e escreveu, a propósito do suicídio de Sophie: "Em 13 
de junho de 1940, no momento em que os exércitos de invasão faziam sua 
entrada em Paris, expirava nossa colega, a Sra. Morgenstern. Essa notícia 
foi, para todos os seus amigos dispersos ao sabor da tormenta, objeto.de uma 
grande tristeza, mas não de surpresa [ ... ] Assim, quando lhe surgiu uma vi
são clara de seu destino, diante da renúncia forçada a sua atividade científica 
numa perspectiva imediata, nossa colega desapareceu do cenário, silenciosa 
e serenmnente. "1 25 

Parcheminey citou os estudos médicos de Sophie Morgenstem em Zu
rique, seu itinerário da Rússia à Polônia e, por fim, seu retorno a Zurique em 
1917, no serviço de Bleuler, onde foi assistente voluntária de Minkowski. 
Mencionou a seguir sua atividade na França, mas em nenhum ponto do texto 
foram escritas as palavras "judeu, judaísmo ou judeidade". O termo "suicí
dio" não foi empregado, nem tampouco o vocábulo "israelita", que Pichon 
havia utilizado em relação a Sokolnicka. Podemos indagar-nos o que signifi
cou o emprego da palavra "serenamente" nesse necrológio: para Parchemi
ney, portanto, foi uma polonesa, e não uma judia, que expirou "tranqüila
mente" em Paris, em 1940, depois de ter perdido acidentalmente sua filha, e 
essa morte não surpreendeu ninguém. Na pena do autor, a palavra "nazista" 
desapareceu como que por encanto, em benefício da "visão clara de um des
tino" ou de uma "renúncia forçada", ou então dos "exércitos invasores". 
Que exércitos? 

Todos os depoimentos concordam em afirmar que, após o falecimento 
da filha, Sophie Morgenstem perdera o gosto pela vida. Mas, considerar seu 
suicídio frente à invasão nazista como a conseqüência inevitável dessa perde:. 
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é negligenciar seriamente sua condição de judia imigrante. Notaremos que as 
histórias do movimento se dividem quanto a essa questão. Moreau, Lila
mand, Mitry e Bourguignon empregaram as palavras "suicídio, nazistas, ju
deu"; outros, os Barande e Denis, silenciaram. Algumas testemunhas a quem 
interrogamos chegaram até a imaginar que Laure Morgenstem havia morrido 
antes da guerra, na deportação, e não numa mesa de cirurgia. Isso mostra, 
pelo menos, que para eles esse suicídio não foi "sereno" . 126 

As frases de Mink:owski sobre Pichon são de natureza inteiramente di
versa das de Parcheminey, malgrado a omissão da Action Française; nas en
trelinhas de seu texto podemos ler a verdade de uma história e de um perso
nagem: existiram entre os dois homens divergências que não se referiam 
apenas à psiquiatria ou à psicanálise; por outro lado, a referência feita por 
um judeu "estrangeiro" ao "espírito francês" de seu amigo não deixou de 
ter uma certa malícia. 

No campo recuado de Bizerta, para onde foi mobilizado durante a 
Ocupação, o almirante Hesnard redigiu, entre novembro de 1942 e maio de 
1943, um curiosíssimo texto, o único que publicaria, sobre as relações entre 
Freud, a psicanálise e a judeidade;  intitulou-se Sur l' lsraélisme de Freud e 
comportava três capítulos: Freud et le Poncif Psychologique d' Israel, Freud 
et l'/nquiétude d'/srael e Arriération Affective et Psychanalyse. 127* O texto 
se pretendiafilossemita. Constatando que Freud era judeu, Hesnard começou 
por insurgir-se contra as perseguições de que ele fora alvo, mas. por uma 
preocupação com a "verdade" e sem citar nenhuma referência bibliográfica 
ou qualquer outra fonte, propôs-se examinar "se, como disseram e escreve
ram, certos aspectos da teoria científica imaginada por Freud podem ser li
gados aos elementos étnicos de sua personalidade, e, portanto, a seus preten
sos protestos raciais - na medida em que estes tenham existido e tenham po
dido nortear seu pensamento criador." 1 28 

Após esse começo fulgurante, Hesnard descreveu as características psi
cológicas específicas das coletividades da África do Norte e do Oriente Pró
ximo, tais como tinham sido formuladas pelos observadores (sic). Estas defi
niam, segundo ele, "a matriz psicológica de Israel", mas não podiam ser 
aplicadas à personalidade e à obra de Freud, pois estávamos diante de um 
"espírito grandioso". Eis como Hesnard descreveu o israelita t{pico, tal co
mo pretendia encontrá-lo através da expressão "matriz": ."O israelita se afi
gura, muito freqüentemente, orientado para metas de atividade prática, labo
riosa e produtiva. É um trabalhador lúcido e esforçado, que se sobressai no 
empreendimento e no êxito nos negócios. Seu espírito empreendedor é im
pressionante. Ele traz para as negociações uma habilidade que só é igualada 
por sua incansável perseverança. Inculto, sai-se maravilhosamente bem no 

* "Freud e a Matriz Psicológica de Israel" , "Freud e a Inquietação de Israel",  "Retardo Afetivo e 
Psicanálise". (N .T .) 
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pequeno comércio. Caso tenha recebido instrução suficiente, distingue-se 
nas profissões comerciais, nos bancos privados, nas empresas e nos trabalhos 
comissionados. Provido de cultura geral, destaca-se por suas aptidfies nas fi
nanças, nos tribunais, na imprensa e na medicina. Seu domínio profissional 
nessas áreas faz dele, muitas vezes, um funcionário hábil e consciencioso, 
um inspetor perspicaz, um excelente diretor administrativo, um consultor 
técnico judicioso, um técnico de primeira e, por vezes, uma personalidade 
eminente de homem de ação, ainda que, na maioria das vezes, vivendo à 
margem do comando ou no cfrculo imediato do comandante militar ou do 
poder executivo. "129 

Seguiu-se então uma descrição minuciosa das qualidades intelectuais 
desse israelita-padrão. Ele possuía um espúito próprio, um talento, uma se
dução e uma eloqüência que eram índices de sua "superioridade". Hesnard 
achava, aliás, que esses índices não eram específicos dos israelitas e eram 
encontrados em outros indivíduos, mas, assim mesmo, mostrou-se convenci
do de que eram mais freqüentemente encontrados nas fanu1ias judias: 
"Freud", escreveu, "não correspondeu a isso. Intelectual de pura e elevada 
vocação científica, nunca foi um buscador de lucros ou um ganhador de di
nheiro. Do ouro, jamais quis conhecer outra coisa senão a significação sim
bólica, bastante medíocre, que lhe atribuía. De sua atividade prática, conhe
cemos apenas a realidade de seu trabalho profissional, que foi, durante quase 
toda a sua vida, o de um clfuico esforçado e o de um pai de farm1ia preocu
pado com suas responsabilidades domésticas."130 

Em outras palavras, segundo Hesnard, Freud não correspondia ao tipo 
de israelita-padrão habitualmente descrito pelos observadores, porque era um 
"grande" judeu, "pensador" e "bom pai de família". Após essa brilhante 
demonstração, nosso autor, sempre ardentemente filossemita, perguntou-se 
se "a inquietação característica da psicologia do judeu" estava presente em 
Freud; a resposta foi positiva: sim, Freud era ansioso por ser israelita e, por 
essa razão, soube melhor do que ninguém descrever o sofrimento do neuro
pata. Eis algumas confidências de Hesnard sobre essa questão: "A fixidez 
dos caracteres etnológicos no israelita", escreveu, "é admitida por todo 
mundo. Ela existe, evidentemente, no plano corporal, morfológico, biológi
co. É provável, portanto, que exista no plano psicológico, ainda que seja de 
discernimento mais sutil. E certo que, nos meios tratados mais acima, o is
raelita médio é fácil de indentificar fisicamente. Consegue-se também inden
tificá-lo mentalmente, por certos traços de caráter e por algumas de suas rea
ções: gostos e pendores, opiniões e crenças etc. Todos eles motores da ação, 
entre os quais a febre de trabalho, a sutileza de espírito e a susceptibilidade 
de caráter, com uma emotividade inquieta, de que já falamos."131 

Quem acreditava na existência de uma "fixidez dos caracteres etnoló
gicos do israelita"? Quem era "todo mundo"? Nunca saberemos, porque 
Hesnard não o disse: ele procedeu como se os argumentos que atribuiu a 
autores anônimos fossem aceitos pelo senso comum. Quanto aos observado-
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res dos "israelitas" e dos "judeus", não sabemos s e  s e  tra.ava dos etnólogos 
especializados do Oriente Próximo, dos leitores de M ein Kampf, dos repre
sentantes do regime de Vichy ou de psicólogos experientes. Em todo caso, 
uma coisa é certa: Hesnard admitiu como evidência a idéia de que o judeu ou 
o israelita possuiria uma pskología, uma morfologia e uma fisiologia especí
ficas e diferentes das dos outros indivíduos. Deixou claro, aliás, que essas 
distinções não provavam a existência de uma "raça judaica", expressão que 
rejeitou; mas escreveu: "Quanto à predisposição do israelita para a angústia, 
ela parece existir, no plano patológico, no sentido da freqüência realmente 
impressionante dos casos de psiconeurose ansiosa nos meios israelitas em 
gera]" . 132 Hesnard citou aqui, como referência, uma discussão que se dera 
em 1937 na Sociedade Médico-Psicowgica. Com efeito, sabemos que, nessa 
época, os judeus tinham boas razões para estar mais ansiosos do que os 
não-judeus. Haverá necessidade, para explicar esse fenômeno, de invocar 
uma "predisposição"? 

Esse tex.to "filossemita", redigido em 1942 e publicado em 1946, dis
pensa comentários, mas pede um destaque: Hesnard empregou as palavras 
"judeu, latino, ariano etc." da mesma maneira que, no passado, explicara o 
caráter "germânico" do pensamento freudiano. Em outras palavras, o 
"chauvinismo" de Hesnard não foi uma concessão tática feita ao ."clima 
germanófobo" de uma época, mas perpetuou as bases de urna tradição xenó
foba cujos princípios se assentavam sobre os mesmos preconceitos heredita
ristas e organicistas do discurso anti-semita. Como Jung, porém com maior 
certeza, Hesnard estava convencido da existência de uma psicologia diferen
cial de acordo com os povos, as nações e as etnias, dentro dos quais distin
guiu o judeu, o israelita, o ariano, o latino etc. Seu "filossemitismo militan
te" foi, portanto, a forma distorcida de um anti-semitismo mal recalcado : se 
Freud, o judeu civilizado, distinguia-se "constitucionalmente" do israelita da 
África do Norte, habilidoso e astuto, era por existir em essência uma tipolo
gia especial dos judeus, assim como dos não-judeus, e por esta ser encontra
da dentro das comunidades judaicas, numa diferenciação entre os judeus su
periores e os judeus inferiores; ela perpassava igualmente as comwudades 
humanas, que se dividiam segundo o princípio das massas e das elites . 

No terceiro capítulo de seu artigo, Hesnard desembocou no estudo do 
retardo afetivo específico do israeliia: "No plano afetivo�·, escreveu ele, "
o plano psicológico em profundidade -, haveria no israelita uma espécie de 
retardo ou infantilismo que explicaria a parada evolutiva de seu senso social 
no nível do clã ou da tribo: daí uma certa insuficiência do espírito nacional 
nas massas judias não-assimiladas, só chegando esse espírito a adquirir sua 
maturidade plena nos indivíduos inteiramente assimilados, após várias gera
ções, por uma nação."1 33 Hesnard sublinhou então que esse "retardo" tinha 
apenas "valor metafórico" e não deveria ser utilizado de maneira pejorativa; 
aliás, não era observado em Freud, mas "somente na personalidade biológica 
de todo neuropata, israelita ou ariano." 1 34 Em outras palavras, Hesnard, co-
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mo psicanalista, nunca renunciou teoricamente aos ideais da hereditariedade
degenerescência, que lhe permitiram, em 1942, demonstrar que todo neuro
pata era biologicamente retardado. Nas obras dos outros psiquiatras e psica
nalistas dessa geração, o organicismo, o biologismo e o hereditarismo foram 
igualmente man,":i;::,s, mas como "restos" de uma teoria anterior cujos prin
cípios originais se haviam transformado com o dinamicismo; isso foi verdade 
até mesmo em Pi_chon, cujo chauvinismo "latino" e "patriótico" não teve o 
mesmo conteúdo teórico do de Hesnard. Em M. Bonaparte, o biologismo não 
teve fundamentação teórica, mas aparentou-se com uma fantasia quase deli
rante. 

No prefácio do livro em que seu artigo foi publicado, Hesnard escre
veu: "O professor Sigmund Freud, criador da psicanálise, faleceu em Lon
dres no início da recente guerra. Ali se refugiara para fugir às odiosas perse
guições que seu rótulo racista de judeu, e portanto, o israelitisnw aparente 
ou suposto de sua obra, havia atraído para sun personalidade preeminen
te" . 1 35 Em outras palavras, o termo "judeu" foi claramente sentido aqui 'co
mo injurioso ou portador de racismo, e o "israelitismo" - caráter específico, 
segundo Hesnard, da psicologia judaica - não se aplicava à obra de Freud, 
na medida em que a personalidade deste era "superior". As palavras "ju
deu" e "israelita", portanto, revestiam-se para o autor de um caráter desva
lorizador, mas "judeu" tinha um conteúdo racista mais acentuado do que 
"israelita", que definia uma simples tipologia. Aí reencontramos a oposição 
tradicionalmente francesa entre os dois termos. 

Com seu "filossemitismo", que perpetuou seu chauvinismo, seu anti
pansexualismo e seu culto à "raça latina", Hesnard realmente foi, a despeito 
das aparências de seu higienismo ou seu janetismo, o único e último repre
sentante, dentro da SPP, da vertente inigualitarista da tradição francesa da 
hereditariedade-degenerescência. 

René Laforgue foi um anti-racista convicto, e sua hostilidade ao chau
vinismo e ao anti-semitismo é notória. Antes da guerra, aderiu à liga contra o 
anti-semitismo. Obcecado com a chegada do nazismo ao poder, que, após 
a invasão da França, trazia o risco de mandá-lo para as fileiras do exército 
alemão ou de fazer dele um cidadão do III Reich, escreveu um panfleto con
tra Hitler, que depois destruiria por medo das investigações. Conta Délia 
Clauzel que ele mandou traduzir integralmente Mein Kampf para alertar a 
opinião pública francesa e seus amigos sobre os perigos do nazismo. Durante 
a Ocupação, sua atitude foi ambivalente: ele freqüentou o Instituto Cultural 
Alemão, fez uma viagem não-oficial a Berlim e protegeu judeus perseguidos, 
abrigando-os em sua casa de campo. Quando da Libertação, a Ordem dos 
Médicos, através de John Leuba e da Évolution Psychiatrique, moveu um 
processo contr� ele por colaboracionismo, do qual Laforgue foi absolvido. 
Ferido por es·sa campanha, demitiu-se da SPP em 1953. Nenhuma prova su
ficiente pôde ser sustentada contra ele, mas, ainda hoje, para alguns historia
dores do movimento, o fundador da SPP de 1926 é assemelhado a wn cola-
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boracionista. Na realidade, Laforgue foi perseguido por outros motivos que 
não seu. "conluio com o inimigo"; ele pagou a conta da política chauvinista 
de antes da guerra - a de Pichon, que ele não conseguiu impedir, e a de 
Hesnard, que se apressou a mudar de bandeira. Foi também vítima de seu in
conformismo em relação à IPA. A incontestável ambivalência de seu perso
nagem de alsaciano serviu para destituí-lo de uma posição de fundador que 
se havia tornado "simbólica". A IPA n�o solicitaria sua expulsão. 1 36 

A relação de Laforgue com a judeidade de Freud passou pelo interesse 
que ele dedicava às religiões em geral e ao judaísmo em particular. Em 1 e de 
janeiro de 1928, depois de ler O Futuro de UTJ'Ul Ilusão, ele participou a 
Freud seus temores de que a crítica da religião levasse a psicanálise a ser 
colocada no lugar desta: "Temo, no entanto, que seja preciso dizer, apesar 
de tudo", escreveu, "que seremos forçados a colocar a psicanálise no lugar 
da religião, mesmo, digamos, com o risco de ver o senhor ser ainda mais 
censurado por se colocar no lugar do Papa ou de Deus."1 37 Freud ficou em
baraçado, mas sua resposta mostra que ele compreendeu que Laforgue tinha 
posto o dedo no problema ,central da história do movimento psicanalítico: 
"Parece", escreveu, "que o senhor superestima, entretanto, esse livrinho 
realmente modesto. Os planos secundários que o senhor descobriu acham-se 
no assunto, e não no livro [ ... ). Por vezes me desnorteia que os próprios 
analistas não sejam radicalmente modificados por sua intimidade com a aná
lise. "138 

Que enunciado soberbo ! Foi no Moisés que Freud iria acabar de pensar 
essa questão da "lenda" do grande homem, embora se houyesse transforma
do no Papa do movimento. Ele compreendeu o que Laforgue lhe apontara: as 
brigas internas dos movimentos exprimiam-se no estilo de lutas religiosas, e 
a prática da análise não "transformava" os analistas; não lhes permitia ins
taurar uma política fundamentada na castração, no descentrarnento e na des
coberta do inconsciente. 

Laforgue foi a Viena e falou com Freud sobre O Futuro de uma Ilusão. 
Mais tarde, em seu Journal, relatou a discussão: "Continuo a ouvir-lhe a voz 
raciocinando em meus ouvidos, falando-me de seu livro: 'É meu pior livro; 
não é um livro de Freud. Freud está morto. Lamento pelo senhor que não 
o tenha conhecido mais cedo, porque, acredite, ele foi realmente um grande 
homem. O Futuro de uma Ilusão é o livro de um velho. '[ ... ) Fiquei atônito 
com essa súbita confidência [ ... ). Essas palavras me pareceram importantes. 
De qualquer modo, puseram-me em guarda e, desde esse momento, passei a 
considerar Freud como um ancião, apesar do culto, ou talvez por causa do 
culto de que ele era objeto por parte de seu círculo, um culto levado às raias 
da adulação. "1 39 

Laforgue não tirou partido dessa confidência de Freud. Censurou-o por 
seu repúdio da ilusão e depois evoluiu, ele próprio, para uma religiosidade 
pronunciada e um certo espiritualismo. Em 1935, proferiu uma conferência 
intitulada L'lnfluence d'lsrael sur la Pensée Modeme,140 onde comparou 
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Freud a um Moisés sem religião nem crença. Ficou sempre à espera de que 
este mudasse de opinião e renunciasse a seu "erro". A leitura de Moisés e o 
M01wteísmo o decepcionou profundamente, e, em 1949, ele publicou sobre o 
assunto um artigo intitulado Freud et le Monothéisme. 1 41 Apoiou-se num 
trabalho de Bienenfeld, jurista e discípulo de Freud, que havia estudado o 
problema dos judeus sem religião: "Bienenfeld", escreveu Laforgue, "não 
fez outra coisa senão estudar com autoridade um assunto limitado: o supere
go judaico." Laforgue tentou demonstrar que Freud fora vítima da ilusão do 
progresso da ciência de que a razão podia vencer a fé: "Ele desconheceu a 
tal ponto o formidável poder afetivo que sua doutrina determinaria, que nem 
sequer pôde supor que alguns de seus alunos, muito mais sectários do que 
ele próprio, iriam tratá-lo, não como mestre, mas como profeta; acusando os 
que não respeitassem uma só vírgula de seus textos de serem hereges perigo
sos, chegando até a persegui-los e procurando excluí-los da comunidade dos 
crentes da psicanálise freudiana. " 1 42 

A elaboração de Laforgue foi a única, entre as dos fundadores da SPP, 
a abordar a judeidade de Freud a partir da própria psicanálise, e não sob a 
capa do psicologismo ou do hereditarismo. Por esse fato, ela antecipou os 
trabalhos que seriam produzidos pelo movimento psicanalítico depois da pu
blicação do Moisés e inaugurou uma reflexão sobre a história desse movi
mento e de suas brigas. 

Rudolph Loewenstein e Marie Bonaparte abordaram a questão judaica 
a partir de uma "psicologia do anti-semitismo". Seus textos foram calorosos 
e simpáticos, mas sem nenhum interesse teórico ou psicanalítico. A princesa 
sempre foi uma dreyfusista ardorosa; tinha quinze anos quando o caso ex
plodiu e seu pai, um liberal, defendeu a inocência do capitão, enquanto sua 
avó o oprimia. Marie se identificava com seu tio-bisavô, o imperador, por ele 
ter sido o emancipador da comunidade judaica francesa; não era chauvinista 
nem germanófoba, e nenhum traço de anti-semitismo, nem mesmo recalcado, 
aparece em seus textos. Empregava a palavra "judeu" e a reivindicava, sem 
jamais utilizar o termo "israelita". ·  Não é impossível que, nas fantasias in
conscientes da princesa, existisse a crença de que Marie-Félix Blanc fora 
portadora de "sangue judeu". A mãe morta encarnou para ela a imagem de 
uma mulher estrangeira, frágil, alemã, perseguida por uma sogra chauvinista 
e conservadora. Marie-Félix fora "rica" e seu "ouro" lhe viera de um pai 
que havia fundado o maior cassino da França. Pôde ser assemelhada, no in
consciente da filha, à figura lendária da "mulher judia", e sua tuberculose 
simbolizaria o "sangue ruim" de uma "raça aviltada" pelos anti-semitas. 
Marie desprezava esse dinheiro herdado: "torrava-o" em prol da causa freu
diana e não procurava ganhá-lo em sua prática. A temática do ouro e do san
gue esteve ininterruptamente presente em seus ataques contra o anti-semitis
mo, que ela considerava como uma "tara mental"; Marie se identificava com 
a mulher judia e não se dizia filossemita, mas antianti-semita. A defesa da 
psicanálise não se separou, nela, de um combate em favor de todas as diás-
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poras. Herdeira dos ideais da Revolução, a princesa foi uma autêntica mili
tante dos direitos humanos: defendeu tanto os dos criminosos quanto os dos 
judeus e dos perseguidos, mas foi sempre a partir de sua infância e de seu 
percurso biográfico que projetou no mundo julgamentos e estados de ânimo 
que impediam qualquer distância necessária-à reflexão e à análise. 

O problema judaico foi abordado por ela em dois textos do pós-guerra, 
em 1946 e 1951. O primeiro é um est;udo sobre o JuifSatan, encontrado nos 
Mythes de Guen-e,143 e o segundo a retranscrição de uma conferência profe
rida na Sociedade B'nai B'rith; intitula-se Des Causes Psychologiques de 
l'Antisémitisme.144 Marie Bonaparte ali mistura vivamente os trabalhos de 
Sartre, Loewenstein, Freud e Gustave Le Bon com suas histórias infantis, 
para demonstrar que os anti-semitas eram fanáticos que tinham ódio dos bo
des expiatórios e os perseguiam. O único interesse dessa conferência está . no 
relato de uma confidência que Freud lhe fizera em 1926. Como a princésa 
lhe explicasse que o anti-semitismo era um mal obscurantista da Idade Mé
dia, que logo seria dissipado pelo Íluminismo dos tempos modernos, ele lhe 
retrucara: "Espere só! Veremos, sem dúvida, um terrível retorno ofensivo ."  
Reconheçamos em Marie Bonaparte que, ao relatar essa confidência, ela 
aceitou confessar sua "ingenuidade" diante de um grande homem, como o 
disse, mas também diante de um público que tinha vivido o genocídio. Ah !  
se ao menos ela tivesse podido admitir, vez por outra, que era capaz de se 
enganar, o destino do movimento psicanalítico na França teria sido modifi
cado. Infelizmente, os fatos são cabeçudos ... 

Na introdução a seu livro intitulado Juifs et Chrétiens e traduzido na 
França sob o título de Psyclumalyse de l'Antisémitisme, 1 4 5  R. Loewenstein 
explicou que essa obra era conseqüência da terrível decepção que ele havia 
sentido quando, por causa do nazismo, fora obrigado a deixar a França, seu 
país de adoção. O livro foi dedicado aos cristãos que se haviam sacrificado 
para salvar os judeus perseguidos e tentou explicar, com a ajuda da psicaná
lise, a natureza e a origem do anti-semitismo. Loewenstein não mencionou a 
existência do Moisés e produzi_u um estudo médico, psicológico e psiquiátri
co do fenômeno· anti-semita, que foi considerado sob o ângulo de uma "pa·· 
tologia". O judeu era o "homólogo" do anti-semita, seu "outro" , seu "du
plo", e a psicanálise foi empregada como um método que tinha a seu encar
go traçar o retrato falado do anti-semita, verdadeiro "doente mental", neu
rótico ou fóbico ao judeu. Quanto ao próprio judeu, ele foi analisado com 
base no mesmo modelo, com suas características particulares. Acrescentou
se a isso um estudo sociológico das origens do anti-semitismo na Europa. 
Naturalmente, a palavra "israelita" não apareceu, mas o autor se estendeu 
longamente sobre o par formado pelo judeu e pelo cristão. De fato, esse livro 
não deveu nada à psicanálise; não levou em conta as novidades trazidas por 
Freud sobre a lenda do grande homem, a desmitificaçáo da noção de povo 
eleito e a interpretação do rito da circuncisão etc. O hereditarismo à francesa 
ficou ausente da obra, mas o ideal psicologista que presidira sua elaboração 
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mostrou que Loewenstein estava convencido da existência de uma psicologia 
específica dos judeus, donde o fato de não cessar de afirmar, como um con
traponto "denegativo", que o judeu era um indivíduo igual aos outros. Esse 
texto não conteve, de qualquer modo, as mesmas palavras ou expressões do 
de Hesnard, mas manteve a idéia de uma tipologia diferencial das comunida
des, fundamentada no primado de uma psicologia da relação com o outro. 
Teria sido mais coerente, por parte dos franceses, editar o livro com seu tí
tulo original e evitar introduzir nele a palavra psicanálise. 

A leiturà dos textos escritos pelos fundadores da SPP sobre a questão 
judaica mostra que, contrariando uma opinião amplamente difundida, os con
fl itos que opuseram os analistas, na época do entre-guerras, não se ligaram 
diretamen.te à judeofobia de uns, ao filossemitismo de outros, ou à pertença 
judaica ou não-judaica dos imigrantes ou dos estrangeiros. Não existiram na 
SPP dois clãs, o dos judeófilos, de um lado, e o dos anti-semitas, do .outro. 
As verdadeiras divergências ficaram na escala do que se passava no movi
mento internacional; referiram-se à técnica, de um lado - onde Laforgue en
frentou, como Ferenczi, a linha rígida da IPA, apoiada na França por Freud 
- , e,  do outro, a um projeto impossível de concretizar, no qual Pichon ten
tou fundar uma "psicanálise francesa", com o apoio da tradição médica, 
contra o "dogmatismo vienense". O anti-semitismo esteve presente, amiúde 
a título de recalcamento, em alguns textos de alguns psicanalistas franceses. 
Em geral , estes foram publicados em edições marginais ( os discursos do 
"doutor" Pichon) ou depois dos conflitos do entre-guerras, por razões histó
ricas precisas. É a partir da interpretação desses documentos que podemos 
compreender o que aconteceu nesse período e estabelecer um elo entre a 
germanofobia, o culto da latinidade, o anti-semitismo e a herança da teoria 
da degenerescência. 

Não decidiremos a questão de saber se a falta de judeus de "origem 
francesa" ou assimilados entre os membros fundadores da SPP foi ou não 
significativa dessa situação. De qualquer modo, apesar de sua naturalização 
e em decorrência dos acontecimentos políticos, Loewenstein não se conver
teu num mestre na França. A essência de sua obra é norte-americana, e a ego 
psychology, que triunfaria na IPA, seria sentida como uma psicanálise "à 
americana" , da mesma forma que o pichonismo foi vivido como especifica
mente francês. Lacan, como Freud, tentaria a aventura do universalismo, pa
ra desligar a psicanálise de qualquer rótulo nacional 011 geográfico. 

No grupo da Évolwion Psychiatrique, três judeus fizeram parte dos 
membros fundadores. E. Minkowski e sua mulher, Françoise Minkowska, 
eram imigrantes poloneses. Paul Schiff era um judeu assimilado. As obras 
desses três fundadores foram escritas em língua francesa e fizeram parte da 
tradição psiquiâtrica francesa; pretendiam ser "científicas" e não tiveram por 
objetivo "colar-se" a um selo nacional. Isso explica, em parte, a ausência do 
dogmatismo dentro do grupo e a ruptura consumada com os ideais da here
ditariedade-degenerescência. 
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Tanto na EP como na SPP, as oposições não giraram ·em tomo da 
questão judaica e não levaram à constituição de dois clãs que tivessem por 
eixo motor o anti-semitismo. Este se achava presente no seio dos grupos, 
mas nunca se exprimiu notoriamente e não foi determinante nas querelas. Es
sa situação reflete a maneira como o freudismo foi acolhido na França como 
"doutrina alemã", e não como "ciência judaica". 

Na Suíça, as coisas transcorreram de maneira diferente; a oposição di
reta entre a ética protestante e a judeidade desempenhou um papel central no 
tríplice conflito entre Jung, Bleuler e Freud. Não se tratou de anti-semitismo 
no sentido estrito, mas de uma briga teórica (a sexualidade) em que interferi
ram a moral religiosa e a noção de "mentalidade psicológica" dos povos. 
Aliás, foi nesse contexto que Freud quis desjudaizar a psicanálise, escolhen
do a "psiquiatria alemã" de Kraepelin em oposição à nova esquizofrenia 
"helvécia" de Bleuler. As divergências entre os alemânicos e os francófonos 
intervieram dentro do movimento psicanalítico suíço, dominado pela ética 
protestante: surgiram após a dissidência junguiana e no crisol de uma divisão 
interna ao freudismo, onde a questão da judeidade já não desempenhava ne-
1,lllllffi papel. 

Houve, entretanto, dois pontos comuns entre a dissidência junguiana e 
a situação francesa: em primeiro lugar, o fenômeno das renegações e conver
sões apresentou-se, de um lado e do outro, baseado no modelo de urna luta 
religiosa, embora se referisse a problemas teóricos e políticos; renunciava-se 
a wna "Igreja" para aderir a outra, e depois se retomava à antiga "fé", ou 
então se renegava a segunda para ligar-se a uma nova "espiritualidade" etc. 
Foi esse problema que Freud tentou compreender às vésperas da morte; in
terrogando as origens da religião judaica, ele forneceu os instrumentos teóri
cos necessários para pensar esse tipo de transformação inevitável da psica
nálise numa nova religião; pôde efetuar esse trabalho porque, não tendo 
nunca tido fé, não teve de renegar sua "Igreja", à qual só era ligado por tra
dição cultural. Segundo ponto em comum: as oposições religiosas ou cultu
rais Uudeidade contra protestantismo ou latinidade contra germanismo) en
cobriram conflitos teóricos cujos pivôs tinham a ver com os ideais da here
ditariedade-degenerescência que dominaram o saber psiquiátrico do fim do 
século XIX. Estes foram parte integrante da elaboração das modernas noções 
de "raça", "nação", "elite" e "massa" etc. No campo da psicanálise, en
contramos sua presença, ou simplesmente seus "restos", em construções que 
visaram à elaboração de uma psicologia específica, ligada à diversidade dos 
povos e das culturas. Foi pagando o preço do universalismo e do cientificis
mo que Freud pôde forjar uma teoria do inconsciente capaz de romper com 
essa tradição, religiosa, hereditarista e psicologista. Mas não pôde impedir 
que sua doutrina fosse "invadida" justamente por aquilo de que ele se havia 
separado, donde o destino particular da psicanálise. Há fortes probabilidades 
de que encontremos, em cada um dos países em que ela se implantou, modos 
de funcionamento idênticos, cujas variações podem estender-se até o infinito .. . 



III 

O Grupo da Évolution Psychiatrique 

No dia lÇ?  de julho de 1925, Max Eitingon enviou a René Laforgue uma 
carta entusiasmada para lhe agradecer, em nome da causa analítica, por sua 
participação ativa na criação do grupo da Évolution Psychiatrique: "Meu 
mais cordial agradecimento", escreveu ele, "pelos sinais tão eloqüentes de 
sua atividade a serviço da causa comum e, em particular, pelo mais belo do
cumento dessa atividade, por 'Évolution Psychiatrique' . Admiro a energia e 
a grande habilidade com que o senhor conduz a campanha na França. Um 
diário russo que tem influência em Paris fez uma sinopse bastante extensa do 
livro, sob o título de 'Uma Vitória do Freudismo' . O livro certamente nos 
valerá muitos amigos na França, e ao senhor, com toda a certeza, muitos 
louvores, pois é justamente assim que se deve batalhar pela análise na Fran
ça, para obter uma bela vitória. Por outro lado, no entanto, estou certo de 
que o senhor compreenderá o sorriso com que li, no prefácio, esta frase: 
'Deixando o terreno muito deliberadamente dogmático e doutrinário para o 
qual deslizou a psicanálise alemã' [ . . .  ]. Mas, falando sério, realmente o feli
cito por esse êxito. "1 

Essa carta pede muitas observações. Nela podemos ver que, nessa oca
sião, o conflito entre Laforgue, Freud e a IP A ainda não havia eclodido, e 
que a criação da revista do EP não foi sentida por Eitingon como uma tenta
tiva de colonização da psicanálise pela psiquiatria, mas, ao contrário, como 
uma vitória "napoleônica" do freudismo na França.  Eitingon criticou com 
certa bondade o Prefácio e o Apanhado Histórico publicados no primeiro 
número e assinados pela redação.2 

Lendo de perto esses dois textos introdutórios, neles reconhecemos a 
marca de Angelo Louis Marie Hesnard. Eles retomaram os clichês tradicio
nais do antifreud.ismo: ·hostilidade ao pansexualismo e ao simbolismo, des
confiança perante uma "doutrina alemã" e apologia da "raça latina". O fato 
de terem sido avalizados pela redação é menos indicativo da postura pessoal 
de cada um dos membros do que do clima em que funcionava a "mentalida
de" francesa da época perante a psicanálise. Certamente não foi por acaso 



grupo da Évolution Psych iatrique 423 

que deixaram a Hesnard, como pioneiro do movimento antes da guerra, a ta
refa de redigir essas linhas. 

· O Apanhado Histórico testemunha a maneira como Hesnard represen
tava para si mesmo a história do movimento, transfigurando-a. Começou pela 
afirmação de que a hostilidade do mundo médico francês à psicanálise era 
muito mais tenaz do que em todos os outros lugares; naturalmente, o autor 
não disse que ele próprio era, em parte, o artífice dessa hostilidade, e que se 
alinhava no campo dos partidários de um freudismo revisto e corrigido pelo 
tempero latino. Do mesmo modo, ele disse não querer pesquisar as causas da 
repugnância francesa diante da psicanálise, e depois citou os trabalhos de 
Kostyleff, Vaschide e Morichau-Beauchant, cujo nome foi curiosamente gra
fado como "Mauricheau-Bauchant". Em seguida, passou ao congresso de 
Londres para sublinhar que a exposição de Janet tivera grande repercussão. 
A propósito das neuroses de guerra, escreveu esta frase extravagante: "É 
evidente que o medo do perigo está na base das neuroses de guerra e que a 
angústia dos campos de batalha nada tem a ver com a sexualidade. "3 

Assim, nosso autor anônimo revelou a representação que tinha da teo
ria freudiana da sexualidade, reduzida a uma vaga disposição genital que só 
aparecia durante os períodos de paz. Os trabalhos de Floumoy, Delage, Lo
gre, Dupré, Trepsat, Claude, Ribot, Bergson e etc. foram citados indiscrimi
nadamente, e a contribuição dos escritores para o freudismo ficou reduzida 
às obras de Paul Bourget e às críticas literárias que haviam aplicado a psica
nálise à Canção de Rolando, a Maupassant e a J.-J. Rousseau. Fez-se uma 
alusão a Albert Thibaudet, a algwnas revistas e ao Disque Vert.4 Em segui
da, encontramos uma referência ao texto de R. de Saussure publicado no /JP 

em 1921 sob o título de La Littérature Française de la Psycho-analyse avanJ 
1919: "É sobretudo a propósito do papel que Freud faz a sexualidade de
sempenhar", escreveu Saussure, "que os autores franceses tem feito obje
ções. Eles o censuram por ter estendido a tal ponto o sentido da palavra se
xual que esta, em vez de representariurn conceito perfeitamente preciso e útil 
à ciência, toma-se um termo tão genérico que se presta à confusão. Essas 
mesmas objeções foram feitas por autores ingleses, mas, em vez de rejeitar 
todas as idéias de Freud por causa de alguns pontos que não podiam subs
crever, eles utilizaram um grande número de suas descobertas. Os franceses 
não tiveram o mesmo senso prático, e há muito poucos que procuraram expe
rimentar a análise dos sonhos e o método das associações. Por isso, não nos 
devemos surpreender com o fato de tantas de suas críticas terem um caráter 
tão teórico."5 Como o fizera em outros lugares, Saussure visou aqui, em 
parte, a alguns trabalhos de seu colega Hesnard. Eis como comentou na EP 
essas críticas contra a França: "Teremos oportunidade, mais adiante, de in
vestigar as razões dessa oposição; ela não se prende a uma falta de senso 
prático, e sim a mal-entendidos surgidos em virtude das razões psicológicas 
profundas extraídas da própria constituição de nosso espírito nacional" .6 

Após essa apologia do constitucionalismo, Hesnard reproduziu o episódio do 
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congresso de Besançon, mostrou a importância de sua própria exposição e, 
finalmente, resumiu as críticas que lhe tinham sido feitas nessa época por 
Hartenberg, a quem censurou por confundir o genital com o sexual. Decidi
damente, nosso pioneiro possuía a faculdade inaudita de criticar no trabalho 
de seus adversários a argumentação que desenvolvia em sua própria elabora
ção. Felizmente, no final das contas, o sentido "oculto" de sua opinião veio 
à tona: "Insistimos nesse ponto", escreveu [a propósito da "confusão" de 
Hartenberg], "porque, em nossa opinião, há um mal-entendido tenninológico 
essencial a ser denunciado, se quisermos chegar a extrair da psicanálise o 
que ela pode ter de verdadeiro e de útil, ou seja, uma psicologia do interesse 
Jumiano. ,,7 

Hesnard fez então um elogio à Burghõlzli, a Laforgue e a Mink.owski, 
antes de concluir seu artigo com as seguintes palavras: "Nenhuma época, 
portanto, é mais bem escolhida do que a que estamos vivendo para acolher 
com lealdade e submeter à crítica do espírito latino de medida as visões pro
fundas e incertas, mas geniais, do Prof. Sigmund Freud, o primeiro autor de 
uma psicologia universal fudamentada na afetividade."ª 

O autor desse histórico cometeu, no entanto, um equívoco fonnidável: 
esqueceu-se de mencionar o nome de G. Heuyer entre os protetores da psi
canálise. Insatisfeito, este enviou uma retificação que seria mencionada em 
1927, quando da segunda edição da revista, acompanhada por um vibrante 
apelo à colaboração. 

O Prefácio e o Apanhado Histórico de 1925 podiam "provocar um sor
riso" em Eitingon. Com efeito, esses dois textos não eram representativos da 
conduta conjunta desse grupo, que não se constituiu segundo o modelo de 
uma sociedade analítica dos anos 1925-1930, mas se assemelhou, antes, ao 
primeiro círculo vienense. Como indicava o título da revista. tratava-se de 
um grupo "evolutivo", isto é, informal ou dinâmico, composto de colabora
dores variados, representando diversas correntes da nova psiquiatria. Não ti
nha por objetivo formar praticantes segundo orientações precisas, mas, a..qtes, 
criar um espaço para a publicação de trabalhos franceses nas áreas da psi
cologia clínica, da psicologia geral e da psiquiatria. Evidentemente, a teoria 
freudiana foi saudada como uma novidade, já que seu método transfonnara a 
escuta do fato mental. 

A princípio, os membros da EP foram em número de onze, dentre os 
quais se encontravam sete fundadores da futura SPP: Allendy, Pichon, La
forgue, Parcherniney, Hesnard, Borel, e Codet; Paul Schiff fez parte do nú
cleo, assim corno Françoise Minkowska, Eugene Minkowski e Gilbert Ro
bin, que nunca seriam psicanalistas. Convém acrescentar Odette Codet, que 
logo se juntou ao grupo, o que elevou para doze o número dos membros ati
vos. Ao lado deles encontramos numerosos colaboradores que participavam 
da elaboração da revista, de modo que é difícil definir com precisão wna 
Lista de "permanentes". Em relação à SPP, integrada na IPA, e EP foi, para-
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doxalmente, uin movimento pouco dogmático, já que não tinha a obrigação 
de aderir a uma política oficial. 9 

Entre 1925 e 1932, a periodicidade das edições não estava definida e 
continuava dependente dos manuscritos colhidos; seis números foram publi
cados durante esse período; após o primeiro, o segundo surgiu em 1927, com 
urna orientação psicanalítica mais evidente, o terceiro em 1929, o quarto em 
1931, e o quinto e sexto em 1932. Em 1930, delineou-se com clareza uma 
distinção entre os colaboradores e os membros: sob a presidência de Codet e 
com Minkowski na secretaria encontravam-se os membros do núcleo funda
dor. Em 1938, a lista de membros da EP dividia-se da seguinte maneira: on
ze redatores, trinta e sete efetivos e quatro correspondentes (suíços). 1 º 

A partir de 1932, impulsionada por Henri Ey, que não fazia parte do 
núcleo redacional, mas agrupava a seu redor os psiquiatras e psicanalistas da 
segunda geração, a revista tomou-se trimestral e adotou uma orientação um 
pouco mais doutrinária. Nos primeiros anos, o grupo se reunia no aparta
mento dos Codet, e depois, em 1934, foi abrigado pelo Instituto de Psicaná
lise. Em 1936, porém, a redação tomou a decisão de não mais permanecer 
entre os psicanalistas e de escolher uma nova sede. Henri Ey expressou o 
desejo de que se buscassem em maior número candidaturas de neurologistas. 
Nesse ano, um número especial foi dedicado a Freud pela passagem de seu 
octogésimo aniversário. 

É interessante citar a íntegra do anúncio publicado pela redação por 
ocasião do lançamento do volume desses Études Freudiennes: "Nossa re
vista, liberal e eclética, apresenta trabalhos de inspiração e orientação diver
sas, deixando aos autores de todas as tendências a faculdade de exporem 
suas pesquisas e suas conclusões; Ela não pretende impor-se nenhum espírito 
de escola, nenhum sistematismo; visa a trazer à luz tudo o que possa contri
buir para um melhor conhecimento, para um progresso no campo da psiquia
tria. Nesse sentido, o exame das teorias freudianas e a observação de casos 
clfuicos pela técnica psicanalítica se nos afiguram como uma das pártes im
portantes da ciência psiquiátrica. A psicanálise suscitou e continua a suscitar 
numerosas controvérsias, seja em relação a seu próprio conjunto, seja visan
do a alguns de seus pontos particulares. Despertou um ,·considerável movi
mento de idéias e marcou com sua influência muitos espíritos, até mesmo 
entre seus oponentes; forneceu uma nova compreensão do mecanismo das 
doenças mentais e apresenta em seu ativo resultados terapêuticos impressio
nantes. Por isso, pareceu-me indicado, abrindo uma exceção em nossa com
posição habitual, apresentar este volume dedicado aos trabalhos psicanalíti
cos. Neste ano de 1936, octogésimo aniversário de Freud, julgamos justo as
sim lhe render uma homenagem; e os membros do grupo da EP, qualquer que 
seja sua atitude de espúito na ordem científica, associam-se num mesmo 
testemunho de admiração e respeito pela personalidade e pela obra do Mestre 
de Viena."1 1  



426 h istória dos doze 

Como vemos, o tom e o estilo desse anúncio nada mais tinham a ver 
com o chauvinismo hesnardiano de 1925. Em 1936, portanto, a linha política da 
EP se confirmara no que sempre tinha sido: a vontade de confrontar a psica
nálise e a psiquiatria numa ótica liberal. Em outras palavras, essa linha havia 
triunfado sobre a outra, chauvinista, de Pichon e Hesnard. Houve diversas 
razões para isso. Em primeiro lugar, Minkowski, Minkowska e Sclúff não 
eram gennanófobos; depois, os representantes da IPA investiram maciçamente 
nas colunas da revista; por fim, Henri Ey e a segunda geração psiquiátrico
psicanalítica francesa orientaram-se para a elaboração de uma nova doutrina 
da doença mental, da qual estavam ausentes os ideais da raça ou da pátria. 
Talvez tenha sido por essa razão, paradoxalmente, que o número comemora
tivo de 1936 foi desprovido de maior interesse. As "estrelas" do movimento 
não se exprimiram: A redação homenageou Freud, mas optou por publicar 
dois textos muito "médicos" de Codet e outro assinado por Loewenste,in e 
Cénac. Foi somente num esplêndido artigo de Jacques Lacan que se enun
ciou a linha política do grupo; intitulou-se Au-delà du Principe de Réalité e 
formou uma espécie de complemento ao Estádio do Espelho; foi datado da 
seguinte maneira: "Marienbad-Noirmoutier, agosto-outubro, 1936". O autor 
situou de imediato sua própria posição na história do movimento, e ela re
presentou, de alguma maneira, a da segunda geração: "A nova psicologia", 
escreveu Lacan, "não apenas reconhece à psicanálise o direito de cidadania; 
recortando-a incessantemente no progresso de disciplinas partidas de outros 
lugares, ela demonstra seu valor de trilha de pioneiro. Assim, podemos di
zê-lo, é numa incidência normal que a psicanálise é abordada pelo que cha
maremos, passando por cima da arbitrariedade dessa fórmula, de segunda ge
ração analítica. É essa incidência que queremos definir aqui para indicar a 
via em que ela se reflete."1 2  

Cabe constatar, portanto, que, malgrado as aparências, o "separatismo" 
da EP que se afirmou nas colocações de Henri Ey em 1936 não teve, por 
causa, nem por conseqüência, uma rejeição da psicanálise, mas uma vontade 
de delimitar a geografia das pertenças e das zonas de influência. Diante da 
extensão do movimento psicanalítico, cada vez mais dominado por Marie 
Bonaparte, cuja ação em favor da Laienanalyse era sentida como antimédica, 
a política da EP transformou-se em duas direções: de um lado, foi preciso 
dotar a revista de uma periodicidade que a tomasse capaz de rivalizar com 
a RFP, e, do outro, convinha dar à psiquiatria moderna bases sólidas dentro 
da profissão médica, mesmo com o risco de desenvolver a abertura para a 
psicanálise num ensino difundido por psiquiatras e destinado a psiquiatras, 
que mais dia menos dia se tornariam psicanalistas. Para instaurar essa políti
ca, impôs-se uma separação da SPP, que era um órgão estritamente psicana
lítico, subordinado à IP A. 

Chegamos assim ao seguinte paradoxo, que se perpetuou para além da 
II Guerra: a maioria dos psicanalistas que se tomariam a linha de frente da 
segunda geração seguiu as pegadas dos mais velhos e iniciou sua carreira na 
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EP, ao mesmo tempo que engrossava as fileiras da SPP. Essa situação nada 
tem de surpreendente: tendo fracassado o programa autenticamente leigo de 
Freud, nenhuma separação teórica interferia, no movimento psicanalítico do 
entre-guerras, entre o princípio da formação analítica "didática" e o da car
reira médica. Ainda que a análise e as supervisões fossem os únicos critérios 
oficialmente preservados pela SPP para a · autorização da prática analítica, 
mesmo assim eram os psiquiatras que formavam a maioria de seus membros; 
os não-médicos continuavam amplamente minoritários e eram sempre acon
selhados a fazer estudos médicos - contrariamente, convém lembrarmos, à 
opinião de Freud. Dentro dessa perspectiva, a EP surgiu, desde sua fundação 
e ainda mais tarde, como um "viveiro" de analistas, segundo o termo de La
forgue. Quanto aos psiquiatras desse grupo que não se tomaram analistas, 
eles se "confrontaram" com a psicanálise. 

Com relação a isso, o depoimento de Jenny Aubry é muito interessante: 
contou ela que, depois da guerra, todos os didatas famosos da SPP se dispu
seram a aceitá-la imediatamente em análise e em supervisão, porque ela era 
neuropsiquiatra e, ainda por cima, médica hospitalar, título "prestigioso", 
como vimos a propósito de Pichon. 

A criação da EP realmente foi, portanto, como o disse Eitingon, uma 
"vitória do freudismo", sob a condição de que a consideremos uma vitória 
da IPA. Mais tarde, a política seguida por Henri Ey prolongou, ampliou e 
transformou um movimento que já estava em ação em 1925. 

No começo, os praticantes que compunham a maioria dos membros da 
EP eram os que, na SPP, formavam o chamado grupo minoritário "chauvi
nista" (Codet, Hesnard, Pichon, Borel); Allendy e Parcheminey eram "mar
ginais", e Laforgue, '�dividido". Os "majoritários" da SPP não fizeram 
parte do núcleo fundador da EP e só participaram de seus trabalhos a título 
de colaboradores; foi esse o caso, notadamente, de Saussure, Loewenstein, 
Aoumoy e Odier, cada um dos quais publicou artigos na revista. E. Sokol
nicka e M. Bonaparte, não sendo psiquiatras, não figuraram nela. Isso expli
ca porque a redação da EP permitiu que se publicasse o texto de Hesnard, 
que posteriormente seria assinado por Pichon; na RFP, uma revista aprovada 
por Freud e integrada à IP A, tal texto não teria podido aparecer sob essa 
forma. Assim, é lícito pensarmos que o grupo minoritário ficava mais à von
tade nas fileiras da EP do que dentro da SPP, já que não tinha de combater 
diretamente a IPA ou o "dogmatismo vienense". Para os psiquiatras-psica
nalistas dessa tendência e dessa geração, a EP representou, no fundo, o que 
eles queriam que a SPP fosse: um grupo francês exprimindo-se numa revista 
francesa de múltiplas correntes, e governando seu território sem a ingerência 
de uma potência estrangeira. A política de Laforgue foi lógica: num primeiro 
momento, ele se apoiou nas correntes psiquiátricas francesas não hostis, por 
princípio, à psicanálise (Claude, de um lado, e Minkowski, do outro), e as
sim participou da criação da EP; e, num segundo tempo, fundou a SPP e a 
seguir a RFP, que estavam encarregadas de representar oficialmente a psica-
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nálise no seio de uma situação conflitiva em que a fração chauvinista, pre
sente na EP, tentou ultrapassá-la sem o c<;>nseguir. Posteriormente, impulsio
nado por Marie Bonaparte, houve um endurecimento das posições da IP A na 
SPP, o qual repercutiria na EP. 

Entre 1932 e 1936, no momento em que foi progressivamente rejeitado 
da IPA por seus .. desvios", Laforgue se afigurou, na EP, mais "psicanalis
ta" do que "psiquiatra". Em outras palavras, a prática "libertária" desse Fe
renczi à francesa não foi mais bem tolerada num grupo do que no outro, ain
da mais que, na segunda geração, as mesmas pessoas ocupavam os dois es
paços: as mesmas, isto é, psiquiatras cada vez mais analisados por didatas 
que recebiam esse rótulo da IP A; repitamos mais uma vez que os laços de 
amizade que uniam os personagens dessa história não impediram o surgi
mento de conflitos, que por vezes se produziam à sua revelia. 

Laforgue se descobriria progressivamente isolado dos dois lados, C.:!da 
vez por motivos diferentes, mas num contexto em que as lutas da SPP coin
cidiam com as da EP, que estava, por sua vez, em plena transformação, im
pulsionada por Henri Ey, cuja obra e ação tendiam a tornar-se preponderan
tes. Por conseguinte, o alsaciano foi tomando distância, retirou-se na ponta 
dos pés e se dedicou a sua enorme clientela privada, o que não o impediu, 
dada a sua fama, de continuar a formar didatas e de permanecer como mem
bro da comissão editorial da EP; não nos esqueçamos, tampouco, de que ele 
nunca seria "expulso" da IPA. 

Até os dias de hoje, a hostilidade a Laforgue se perpetua, tanto no inte
rior da "nova" Évolution Psychiatrique quanto no seio da comunidade ana
lítica. Testemunho disso, se necessário, é o artigo publicado em 1976 por H. 
Sztulman, por ocasião da celebração do cinqüentenário da revista. Defen
dendo a tese da "recuperação,,, escreveu ele: "Laforgue, que desempenhou 
um papel motor decisivo nas duas jovens Sociedades, mas cuja personali.da
de revelou-se ambígua e, por vezes, francamente inquietante, levou-me a 
pensar que a melhor definição do papel efetivo - consciente ou não, delibe
rado ou não - desempenhado pelo grupo da Évolution Psychiatrique, no to
cante à penetração da revolução psicanalítica na França, recorre à noção de 
ambivalência, ou até, talvez, à noção mais moderna de recuperação" ; e, mais 
adiante: "Em Paris, R. Laforgue afirmou-se inseguro e fantasioso, descon
fiou de Freud, que lhe retribuiu na mesma moeda, comprometeu-se durante a 
guerra e acabaria sua carreira no Marrocos" . 1 3 

Fantasioso, ambivalente, inseguro: sim, isso corresponde ao "caráter" 
de Laforgue, cujo destino foi dominado por uma sólida neurose de fracasso; 
mas o emprego do "francamente inquietante" a seu propósito chega a ser 
piada. Além disso, não foi Laforgue que desconfiou de Freud, e sim Freud 
que testemunhou sua desconfiança a Laforgue, enquanto este implorava seu 
reconhecimento. Quanto à acusação de colaboracionismo, ela só se sustenta
ria de pé se fosse escorada por documentos que o autor não forneceu e que, 
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veremos posteriormente, devem ser utilizados com seriedade e sem espfrito 
de vingança. 

Paul Bercherie sublinhou que, a partir dos anos vinte, quando a psica
nálise ganhou terreno no campo das psicoses, a tendência dos psiquiatras pa
receu ser a afirmação de que ela devia seu sucesso a �u sistema totalizante, 
e de que se tornava indispensável dar às próprias concepções deles um as
pecto mais sistemático: "daí o verdadeiro desabrochar", escreveu ele, "de 
sistemas doutrinários na psiquiatria recénte" .14  

Na França, ao lado da nova concepção da esquizofrenia elaborada 
conjuntamente por Henri Claude, René Laforgue, Adrien Borel e Gilbert 
Robin, os trabalhos de Eugêne Minkowski fizeram uma síntese entre a cor
rente bleuleriana de Zurique, o bergsonismo e a análise fenomenológica 
existencial de Binswanger. 

Nascido em 1885 em São Petersburgo, esse judeu polonês fez estudos 
de medicina e filosofia em Zurique, e depois revalidou seus diplomas na 
Rússia, antes de emigrar para a França em 1915, onde se alistou no exército 
para defender a pátria dos direitos humanos. Seus quatro irmãos também es
tudaram na Suíça e um deles ali permaneceu como neurologista. Minkowsk.i 
ficou algum tempo na Burghõlzli e obteve o título de Privat-Dozent. Foi sua 
partida para a França, onde ele refez, como Loewenstein, seus estudos de 
medicina, que o impediu de se tornar o sucessor de Bleuler na direção da 
clúrica. Ele não praticava a religião judaica, mas reivindicava sua pertença 
ao judaísmo, opondo-se assim ao assimilacionismo de seu amigo Pichon. Ao 
lado dele, Françoise Minkowska era mais religiosa e severa para com os ju
deus assimilados que procuravam mascarar suas origens. Nascida em 1882, 
seguiu o mesmo itinerário do marido, refazendo diversas vezes seus estudos 
de medicina depois de uma passagem pela Burghõlzli. 

O casal guardou de seu contato com Bleuler uma certa hostilidade à 
psicanálise. Minkowski reconheceu a genialidade de Freud e a importância 
de sua descoberta, mas não gostava da teoria da sexualidade, embora não 
houvesse em sua atitude nenhum vestígio de chauvinismo à francesa. Consi
derava que a abordagem da loucura deveria ser feita sob a autoridade do 
olhar médico e, dentro da EP, não se entendeu com Laforgue, cuja prática o 
chocava. Amigo íntimo de Sophie Morgenstern, ficava agastado, tal como 
sua mulher, com o ardor psicanalítico de Sophie. Na realidade, a hostil idade 
de Minkowski à psicanálise era mais uma questão de "costumes" ou "pes
soas" do que urna questão de doutrina. Impulsionado por Françoise Min
kowska, mais rigorista do que ele, opôs-se à política de Marie Bonaparte, 
que considerava como uma espécie de "usurpadora", incompetente no cam
po da medicina. Quanto à etiologia sexual, ele a i;-ecusou menos por razões 
teóricas do que por causa de uma ética privada. Eis como Alexandre Mín
kowsk.i falou da educação sexual que recebeu dos pais: "Meus pais eram in
telectuais, espúitos puros, e sua conversa evitava esse tipo de assunto. Nem 
a menor ilusão. Assim me mantiveram, durante muito tempo, numa ingenui-



430 h istória dos doze 

dade surpreendente. Até uma idade avançada, acreditei que os bebês eram 
trazidos pela cegonha. Fiz mais do que acreditar nisso: estava absolutamente 
convencido. O caminho de um especialista em neonatologia é recoberto de 
muitas surpresas !"15 ·· 

Houve, contudo, uma diferença entre Minkowski e seu mestre Bleuler: 
se adotou a filosofia psiquiátrica da Escola de Zurique, o polonês não era 
puritano e sua ética era mais "judaica" do que "calvinista". Além disso, ele 
não teve de enfrentar. um conflito pessoal com Freud e o abordou através de 
sua obra, interessando-se, aliás, por todas as correntes da psiquiatria dinâmi
ca, tanto por Janet como por Adler, a quem foi visitar em Viena. 1 6  Em Paris, 
manteve com Otto Rank: excelentes relações. Como ele, o vienense era um 
imigrante de cultura judaica e alemã; sua desobediência à IPA e suas extra
vagâncias psicanalíticas pareciam-lhe simpáticas e não chocavam sua moral. 
Minkowski gostava de freqüentar os grandes literatos, quaisquer que fos
sem seus costumes ou suas opiniões. Além disso, era fortemente apegado ao 
valor dos títulos médicos. Assim, o chauvinismo primário de Hesnard o 
aborrecia ,.,enos do que o "clientelismo" de Laforgue: o primeiro era médico 
da marinha, enquanto o segundo era um psicanalista "privado" que abando
nara as funções hospitalares. 17  

Por sua participação na Grande Guerra, Minkowski ligou-se solida
mente à pátria francesa, obtendo prontamente a sua naturalização. A ascen
são do nazismo não o levaria, como Loewenstein para o caminho do exílio, 
mas, ao contrário, para uma fixação maior a sua terra de emigração. Isso ex
plica que tenha aceito usar a estrela amarela e se conformar, desse modo, às 
leis infames de um país respeitado: havia um heroísmo intransigente nesse 
grande moralista. 

Em 23 de agosto de 1943, a polícia francesa invadiu o apartamento dos 
Minkowski, censurando-os, segundo uma denúncia, por não usarem a estre
la; eles exibiram imediatamente seu guarda-roupa, dando a "prova" de sua 
"inocência" ; os jovens inspetores declararam-se anti-semitas e dispostos a 
"cumprir sua missão", mas, diante das lágrimas de Françoise Minkowska, 
disseram a sua filha Jeanine que fugisse, afirmando que fingiriam não tê-la 
visto. Esta precipitou-se então para a casa de Michel Cénac, que, diante do 
desvario dela, imaginou que Françoise Minkowska se havia suicidado. 
Montou em sua bicicleta, foi até a Prefeitura e frisou a importância científica 
daquele ex-combatente · voluntário. Um alto responsável constatou que o no
me dos Minkowski figurava apenas na "lista francesa" e decidiu não trans
crevê-lo no "r:!gistro alemão" da deportação. O casal foi liberado mediante 
um telefonema, enquanto os policiais que se haviam retardado no aparta
mento deles levaram-nos à delegacia da rua Gafté.1 8  Sem dúvida, Michel Cé
nac, ao temer um gesto fatal de Françoise Minkowska, estava pensando em 
Sophie Morgenstern . . .  

Foi em 1 923 que Eu gene Minkowski publicou na revista d e  Janet seu 
primeiro artigo de fenomenologia clínica, sob o título de Étude Psyclwlogi-
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que et Analyse Phénoménologique d'wi Cas de Mélancolie Schizophréni
que. 1 9  Tratava-se do caso de um homem que anunciava cotidianamente que 
seria executado naquela noite. Quando o terapeuta lhe observava que o 
evento não se dera, a despeito das · predições, o doente repetia que a execu
ção deveria ter lugar à noite. Minkowski concluiu disso que a percepção do 
tempo na esquizofrenia não era conseqüência de uma idéia delirante, mas, ao 
contrário, que a idéia delirante era a manifestação patológica de um distúrbio 
concernente ao ser humano em geraJ. em sua relação com o futuro. Quatro 
anos depois, ele publicou sua obra sobre a esquizofrenia20 para mostrar a 
predominância da experiência do espaço em relação à do tempo no universo 
interior do esquizofrênico, e assim definir um "geometrismo mórbido" da 
doença mental. 

Em 1929, por ocasião do Prêmio Nobel, ele prestou homenagem a Berg
son por suas idéias inéditas no campo da psicopatologia. Apoiando-se . na 
distinção feita por este último entre o tempo e o espaço, mostrou que, na ex
citação maníaca descrita por Bleuler, o sujeito já não construía o "presente" 
para si, absorvia com avidez o mundo externo e ficava limitado à dimensão 
de um "agora" imediato que atestava uma atividade profundamente degrada
da.21 

Membro fundador da Évolution Psychiatrique, Minkowski foi mais um 
filósofo da psiquiatria ou um clínico da profilaxia do que um teórico dos 
sistemas. Todavia, foi realmente a uma doutrina totalizante da doença mental 
que recorreu, privilegiando uma visão da loucura centrada na história pes
soal de cada sujeito e incluída no quadro da relação com outrem. Para isso, 
utilizou a terminologia de Bleuler e notadamente os termos autismo e Spal
tung (no sentido não-freudiano da dissociação). Acrescentou-lhe a análise 
existencial de Binswanger, cujo questionamento filosófico no tocante à psi
canálise não era estranho ao seu. Por fim, a leitura dos filósofos modernos, 
sobretudo Heidegger, Husserl e Bergson, permitiu-lhe dotar sua clínica de 
uma espécie de complemento metafísico harmonizado com a idéia totalizante 
que a psiquiatria dinâmica tinha do ser humano. Dentro dessa ótica, a apre
ensão da loucura deixou o terreno das constituições e manteve o organicis
mo, mas acrescentou-lhe uma explicação psicológica ou existencial que le
vava menos em conta o quadro clínico do que o "romance" individual. Daí a 
recusa de uma nosografia baseada na fixidez de sintomas identificáveis e a 
atenção dada a urna "antropologia" do fato psíquico, assim como à lingua
gem e à vivência da doença. 

Ludwig Binswanger foi contemporâneo de Minkowski e ocupou um 
lugar simultaneamente marginal e particular no cfrculo dos discípulos de 
Freud. Nasceu em Kreuzlingen, urna cidade de fronteira entre a Suíça e a 
Alemanha, onde passou sua infância no sanatório de Bellevue, fundado por 
seu avô [de nome Ludwig] e dirigido, na ocasião, por seu pai. Depois de um 
período de estudos na Burghõlzli, ele próprio assumiu a direção do sanatório 
e ocupou essa função durante quarenta e cinco anos, de 1911 a 1956. ln-
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ventou o método da Dasein-analyse (análise existencial), inspirando-se na 
fenomenologia, e recebeu em sua clínica numerosos psiquiatras, assim como 
Husserl e Heidegger. Seu caminho em direção à psicanálise não o levou a 
uma análise, mas a um diálogo ininterrupto com Freud: criticou o naturalis
mo das concepções de Freud, enquanto este o censurou por suas necessida
des religiosas e metafísicas.22 

É à luz dessa trajetória binswangeriana que convém apreender o ideal 
psi.quiátrico de Eugene Minkowski, cuja obra contribuiu para a penetração, 
na França, da corrente psiquiátrica de Zurique e de uma escola filosófica im
portante para o movin1ento psicanalítico, já que marcaria o itinerá..-io do jo
vem Lacan. Já sabemos que o retorno lacaniano a Freud passou por vias 
múltiplas, dentro das quais a leitura dos textos de Heidegger ocupou um lu
gar crucial. Como aluno do grupo da EP, ele recebeu através de Minkowski 
um ensino fenomenológico cujo vestígio encontramos, já em 1938, no texto 
sobre A Família. Foi pelo mesmo caminho, aliás, que Pichou se iniciou na 
filosofia alemã, como o testemunha seu artigo póstumo sobre a morte, a an
gústia e a negação. 

A atitude de Minkowski a respeito da psicanálise exprimiu-se num arti
go de 1952 dedicado a Emmanuel Mounier e intitulado La Psychopathologie 
Contemporaine face à l'Être Hwnain.23 Esse texto tardio mostrou que, ao 
contrário de alguns psiquiatras de sua geração (sobretudo Claude e Hes
nard), Minkowski não retomou à sua maneira o espantalho bleuleriano do 
pansexualismo e não construiu nenhuma armação psicologista com base na 
noção de raça e cultura latinas. Podemos imaginar que, nas primeiras horas 
da EP, ele não compartilhou da opinião da chamada tendência "chauvinis
ta", apesar de sua amizade por Pichon, e se manteve afastado desse tipo de 
conflito. Por outro lado, o interesse pela corrente de Zurique foi "autêntico" 
nele e não obedeceu à famosa estratégia de distensão dupla que caracterizou 
os primeiros textos franceses sobre a psicanálise. Parece, segundo o texto de 
1952, que ele foi menos hostil à própria doutrina freudiana do que crítico em 
relação aos psicanalistas, em quem recriminava a sacrossanta análise das re
sistências: "Os trabalhos de Freud", escreveu, "vieram chocar-se frontal
mente com a afetação de pudor de uma sociedade que se compraz com um 
verniz exterior e não quer renunciar a ele. Nem toda resistência, contudo, é 
necessariamente uma resistência não analisada, e querer ter razão em todas 
as resistências talvez seja o ponto mais fraco da posição psicanalítica, tanto a 
respeito dos doentes quanto de outras orientações psicopatol6gicas. Há nisso 
um fator de intolerância que sempre representa algum perigo. A resistência 
pode muito bem ter como ponto de partida a imagem do ser humano, que 
aliás trazemos em nós, em desacordo com a imagem mecânica a que quere
mos reduzi-la. "24 

Nesse mesmo artigo, Minkowski fez questão de enaltecer os méritos 
dos trabalhos de Freud e Breuer, contornando a questão da libido para insis
tir� como Politzer, na importância do papel do romance individual, cuja des-
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coberta atribuiu a Freud: "De fato", escreveu ele, "esse primeiro período da 
atividade de Freud nos parece o mais importante. O que exerceu a maior in
fluência sobre a evolução da psicopatologia, e isso justamente pelo papel 
atribuído ao 'romance'. Ele marcou o advento da psicopatologia afetiva 
contemporânea, e por essa psicopatologia todos somos devedores de Freud, 
qualquer que tenha sido posteriormente nossa postura perante a psicanáli
se. " 25 

É certo que Minkowski, pelo interesse que dedicou à análise existen
cial, foi mais cativado pela noção de romance do que pela da etiologia se
xual: daí sua evitação do momento essencial da descoberta freudiana, cuja 
grande virada ele situou do lado de seu próprio percurso. 

Em janeiro de 1955, no decorrer de uma conferência de Juliette Favez
Boutonier sobre o terna Psychanalyse et Philosophie, Minkowski trouxe es
clarecimentos que elucidaram o que poderiam ser os conflitos dentro da EP e 
situaram a realidade da linha da IP 1. nessa época: "Houve um tempo - e· eu 
o conheci - ", escreveu ele, "em que um diálogo dessa ordem seria total
mente impossível, pois, quando se formulavam certas restrições à psicanáli
se, o interlocutor psicanalista perguntava: 'Você foi analisado?' E, quando a 
resposta era negativa, ele respondia: 'Essa é uma resistência não-analisada; 
tem muito pouco valor. ' A psicanálise era apresentada quase corno um cas
telo totalmente inexpugnável, e este talvez tenha sido seu ponto máis fraco, 
pois, quando se quer ter razão, é preciso ao menos deixar uma pequenina bre
cha pela qual o 'estar errado' possa penetrar. "26 

Essa declaração confirma o fato de que, a propósito dos primórdios da 
EP, a tese da colonização ou da recuperação não faz nenhum sentido. Se 
Minkowski sentiu a psicanálise dessa época como uma fortaleza inexpugná
vel, podemos realmente apostar que inúmeros psicanalistas devem ter sentido 
a psiquiatria da mesma época como um torreão inviolável. Em vez de expli
car os conflitos em termos de subjetividade, é preferível pensar os dois do
mínios na categoria da interpretação, mesmo sendo preciso explicar que, ao 
ganhar terreno, a psicanálise serviu de motor para urna remodelação do saber 
psiquiátrico. Em outras palavras, a psiquiatria se dinamizou contra e com a 
psicanálise, e as resistências que elas se opuseram mutuamente foram os 
sintomas de seu progresso atuante. Esse esquema estrutural teve repercus
sões na política dos grupos e induziu três tendências: o assimilacionismo, 
que consistia em subordinar a psicanálise à medicina, separando a técnica da 
doutrina (Dalbiez-Pichon); o separatismo, que levou a um semblante de 
Laienanalyse e manteve na psicanálise o ideal médico e psiquiátrico (Marie 
Bonaparte, IPA); e a confrontação, que tendeu a não misturar os territórios, 
mesmo dando à psiquiatria um sistema teórico que levava em conta a desco
berta freudiana: foi essa a posição de Minkowski (e, mais tarde, de H. Ey). 
"Tanto melhor", escreveu Minkowski em 1955, "que haja mal-entendidos. 
Se todos estivéssemos de acordo, não avançaríamos, e, se eu disse há pouco 
que, caso me facultassem a escolha entre pró e contra [a prática analítica], eu 
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seria obrigado a me pronunciar contra, isso não impede que a obra de Freud, 
de um lado, tenha-me obrigado a refletir, e que, por outro lado, haja urna 
contribuição e uma influência na psicopatologia que nenhum de nós poderia 
negar."27 

Corno vimos, o assimilacionismo puro e simples, que se fazia acompa
nhar por um ideal de francesismo, perderia todas as suas batalhas e cairia no 
esquecimento, enquanto o separatismo e a confrontação triunfariam parale
lamente. Laforgue, cuja política não pertencia a nenhuma dessas correntes, 
iria apagar-se. 

Paradoxalmente, se quiséssemos empregar o termo ertôneô "recupera
ção", é do lado dos psicanalistas que seria preciso situá-lo. Digamo-lo com 
clareza: a resistência "inteligente" de um Minkowski diante da psicanálise 
foi menos "perigosa" para ela do que o ardor biologizante de Marie Bona
parte, o chauvinismo de Hesnard ou o maurrasianismo pichoniano. 

Após o término de seus estudos, Françoise Brokman conheceu Eugene 
Minkowski em Varsóvia; casou-se com ele em Zurique, em 1913, quando era 
assistente voluntária de B!euler. Françoise pedira a este último que lhe desse 
um "pequeno" trabalho científico e recebera dele como tarefa a elucidação 
dos antecedentes hereditários da figura dupla da psicose maníaco-depressiva 
e da esquizofrenia, que constituíam, na época, os dois pólos da nosografia 
bleuleriana. A propósito dos casos estudados, de um irmão e uma irmã, ela 
encontrou a esquizofrenia na linhagem paterna, mas não localizou nenhum 
traço de ciclotimia nem nesta nem na linhagem materna, onde descobriu, em 
contrapartida, vários casos de epilepsia. Assim se iniciou uma pesquisa que 
se concretizaria e levaria à publicação, no primeiro número da EP, de um ar
tigo de Françoise Minkowska intitulado Les Troubles Essentiels de la Schi
zophrénie dans leurs Rapports avec les Données de la Psychologie et de la 
Biologie Modernes. 

Esse trabalho teve continuidade e deu origem, em 1936, a um novo ar
tigo sobre a hereditariedade na esquizofrenia e na epilepsia,28 que concluiu 
pela existência de duas predisposições patológicas diferentes, conforme as 
duas afecções; estas se manifestavam não apenas nos sujeitos "normais", 
mas também na constituição psíquica e somática geral dos membros "nor
mais" das famílias, imprimindo em cada uma delas uma marca específica. 
Essa atitude, higienista e organicista, levou F. Minkowska a atacar o euge
nismo e, em particular, a eugenia de Rudin, iniciador da lei hitleriana sobre a 
esterilização obrigatória, que tinha por objetivo limpar a nação alemã de seus 
"degenerados". 29 

Vemos aqui a conclusão a que levaram as duas vertentes contraditórias 
da teoria da hereditariedade-degenerescência, bem como suas implicações 
políticas. Uma, dinamicista, sustentou a hereditariedade das doenças mentais 
com vistas a uma profilaxia social progressista, e a outra levou ao racismo 
puro e simples, procurando eliminar os loucos segundo o modelo da solução 
final. F. Minkowska opôs-se radicalmente à eugenia hitleriana, embora ad-
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mitisse o princípio da esterilização voluntária, e não obrigatória, em alguns 
casos excepcionais em que a hereditariedade podia ser um transtorno para a 
descendência. A existência da loucura em geral permaneceu ligada, tanto pa
ra ela quanto para Minkowski, a um substrato hereditário, ainda que este 
fosse insuficiente para explicar a doença de um sujeito em que se manifesta
va uma história pessoal e familiar. 

Dentro dessa perspectiva, F. Minkowska interessou-se pela obra e pela 
vida de Van Gogh, apoiando-se nos trabalhos de Jaspers: a propósito disso, 
situou a psicose do pintor na nosologia da epilepsia, e não na da esquizofre
nia. Atraída pelo campo das representações pictóricas, ela utilizou os testes 
de Hermano Rorschach com borrões de tinta e os introduziu na França. Ela 
conhecera Rorschach em Kazan na juventude e, tal como Françoise, ele fora 
aluno de Bleuler, sem fazer parte da equipe da Burghõlzli.3º Nesse campo, 
ela se opôs à redução numérica dos resultados dos testes e os praticava exi
gindo a publicação dos protocolos e dos levantamentos, "palavra por pala
vra", sendo cada uma delas reveladora. Embora mantivesse a triagem das 
respostas de acordo com as indicações de Rorschach, ela se afastou da noção 
de psicograma para atribuir à linguagem uma importância maior. 

No fim da vida, Françoise estava projetando escrever uma obra sobre a 
maneira como havia utilizado o Rorschach, mas a morte a impediu de fazê
lo. No cemitério de Bagneux, Jacques Lacan, em nome do grupó da EP, 
prestou-lhe uma homenagem com estas palavras: "A psiquiatria moderna se 
inscreve nesse reencontro da vida oculta na linguagem, nessas bodas semân
ticas cujos registros perdidos ainda respiramos nas linhas dos antigos estu
diosos, depois de ter redescoberto suas virtudes salutares. A Sra. Minkowska 
e o Sr. Minkowski confiaram seus pensamentos a essa sucessão de Verbo de 
sempre, onde se vem encarnar a Verdade do homem. Quer a prevalência da
da na obra deles, sobre a fenomenologia e as constituições, às funções da 
forma, os ligue para nós à tradição alexandrina, quer a especulação grega te
nha confluído para a tradição profética, isso me autorizara a lembrar que 
Aristóteles vê o equilíbrio superior do casamento realizar-se no sentido de 
amizade. Sim, Minkowski, para todos nós, seus caçulas, que sabemos de 
nossa dívida para com seu pensamento e seu exemplo, a Sra. Minkowska vi
ve com você nessa forma suprema da Justiça que hoje se manifesta na dor e 
que se chama amizade. "31 

Ao ler essas linhas, o historiador sente vontade de homenagear pela úl
tima vez esses judeus emigrados que tanto contribuíram para a penetração 
das idéias novas na França. A terra adotiva que eles amaram não os prote
geu: Sokolnicka e Morgenstern, suicidas; Minkowski e Minkowska, denun
ciados; Politzer, assassinado; Loewenstein, exilado. Diante de tal balanço, já 
não deveria ser possível afirmar que uma teoria é redutível a suas fronteiras 
ou que uma psicologia concretiza a existência de uma raça. 

* 

* * 
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Em 17 de junho de 1895, um certo Friedrich Schiff, correspondente parisien
se da Wolf Telegraphic Agency, tomou conhecimento do manuscrito de O 
Estado Judeu, que Theodor Herzl vinha de terminar. Eram umas sessenta 
folhas redigidas sob a forma de uma mensagem aos Rothschild, expondo 
uma nova solução para o problema da diáspora. Diante da exaltação do ami
go e ap6s a leitura das primeiras páginas, o jornalista irrompeu em prantos. 
Theodor, muito satisfeito com essa reação, calou-se: Schiff era judeu e vie
nense, e não podia deixar de se sentir tocado em suas entranhas peio anúncio 
da salvação de todo um povo; ele próprio muitas vezes derramara lágrimas 
ao partejar seu projeto; depois, de repente, ficou consternado: o amigo Schiff 
não estava chorando por causa do livro, mas por achar que seu autor enlou
quecera. Entregou-lhe o manuscrito e lhe suplicou que se tratasse o mais de
pressa possível: pois então não devia pensar em seus pais, sua mulher, seus 
filhos, e renunciar a quimeras que comprometiam sua saúde e traziam o risco 
de prejudicar sua carreira? Schiff já dissera a Theodor que a batalha mais 
terrível que ele teria de travar seria contra o escárnio dos pr6prios judeus. 
Nesse dia, o jornalista estava pensando na doença do amigo, e sobretudo na 
maneira alucinada como ele falava sobre seu Estado judeu; tentou convencê
lo a se aconselhar com Max Nordau, o famoso psiquiatra, e ainda por cima 
bom judeu, que poderia explicar a origem de sua depressão e compreender o 
que havia de verdadeiro em seu delfrio. Para acalmar Schiff, Theodor pro
meteu obedecer; se seu livro produzira tal efeito num amigo, mais valia re
nunciar ao projeto; ele não procuraria Nordau, mas escreveu a Güdemann 
pedindo que lhe devolvesse, sem abri-la, uma carta-solicitando uma audiên
cia com os Rothschild. Depois de algum tempo em que continuou a oscilar 
entre a exaltação e o desespero, Herzl publicou suas "visões" e se converteu 
num profeta. Paris extinguira-se para ele: em 27 de julho de 1895, estava de 
volta a Viena. 32 

Na época desse incidente, Paul Schiff, filho de Friedrich, tinha cinco 
anos de idade. Não sabia que iria interessar-se pelo delírio e pelo alpinismo, 
pela paran6ia e pelos criminosos, por Adler e por Freud, e que se tomaria, 
trinta anos depois, um dos fundadores do grupo da Évolution Psychiatrique. 

Após estudos médicos, filosóficos e jurídicos, Paul Schiff, herdeiro di
reto da tradição higienista de Édouard Toulouse, foi nomeado interno dos 
asilos do Sena em 1923, e depois chefe de clínica de Claude, em 1927. Co
mo médico que atendia no hospital Henri Rousselle, onde dava um curso de 
sexologia, orientou-se para a psicanálise em 1928, data em que aderiu à SPP 
depois de uma análise com Loewenstein. Posteriormente, a Sociedade o 
acolheu corno efetivo em 1930: ele não fez parte do núcleo fundador por he
sitar, no início de sua formação, entre o adlerismo e o freudismo. A primeira 
doutrina se revestia, a seu ver, de um caráter socializante mais próximo de 
suas concepções profiláticas do que a segunda. Em 1935, Schiff foi wn dos 
três primeiros médicos franceses a receber o título de neuropsiquiatra presi
diário. 
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Esse homem de grande cortesia, a quem chamavam "Sr. Schiff" para 
implicar com ele, casou-se com uma alsaciana, Suzanne Wertheimer, cujos 
trabalhos no campo da oftalmologia foram importantes. Filho de wn judeu 
anti-sionista Último de Karl Kraus, aderiu ao princípio da assinúlação, não 
obedecia a nenhum rito religioso e não reivindicava seu judaísmo, que lhe 
parecia pouco importante em sua trajetória. Repleto de senso de humor, um 
dia zombou publicamente de Marie Bonaparte, mais organicista, em sua opi
nião, do que os próprios médicos, e nµm outro dia, convidou-a para jantar 
com Louis Ferdinand Céline, que cometeu a façanha de dizer "merda" a Sua 
Alteza. 33 Schiff seria analista de Ceies Cárcamo, um dos fundadores do mo
vimento argentino. 

Em 1923, numa revista intitulada Le Spectateur de la Librairie, Schiff 
publicou wna sinopse de vários livros de Freud e de duas obras de Hesnard. 
Depois de criticar a moda psicanalítica que reinava nos salões, qualificou os 
Três Ensaios de "livro ousado" e descascou as posições hesnardianas: 
"Como deveríamos esperar", escreveu, "haverá por muito tempo, nas afu
mações e nas deduções freudianas, qualquer coisa irreconciliável com o espí
rito francês. Por isso as exposições críticas da doutrina vêm tendo um suces
so crescente. A segunda edição do livro do professor Régis e do doutor Hes
nard acaba de sair, grandemente ampliada. Ali está uma obra muito bem fei
ta, e, se pensannos que sua primeira edição foi publicada em 19 14; nwna 
época em que o nome de Freud era quase desconhecido na França, não pode
remos deixar de admirar a consciência desses dois autores, o esforço muito 
sincero que fizeram para colher a documentação mais completa possível, pa
ra fazer a exposição mais fiel possível e para se manter c6medidos na crítica. 
Não obstante, persiste nessa edição a espécie de hiato que já nos havia im
pressionado na primeira, entre a clareza da exposição de que falamos e a im
precisão, a generalização de certas críticas."34 

Vemos que Paul Schiff não era hostil à etiologia sexual e que, se reto
mou para si a idéia de uma incompatibilidade do espírito francês com a dou
trina vienense, foi menos para aprová-la do que para contestá-la. Esse texto 
mostra, mais uma vez, que as críticas contra a apresentação hesnardiana da 
psicanálise existiram desde os primórdios do movimento e emanaram dos 
próprios psicanalistas ou psiquiatras. 

Em 1925, Schiff publicou com A. Antheaume um artigo intitulado La 
Psychanalyse Envisagée du Point de Vue de Quelques Applications Médico
Légales. Os autores constataram o fracasso das teorias extravagantes da he
reditariedade-degenerescência em matéria de criminologia e mostraram que 
era possível uma renovação nesse campo, sobretudo na elucidação dos deli
tos sexuais, graças aos trabalhos de Freud introduzidos pelo professor Clau
de. Entretanto, foi para a Inglaterra que eles voltaram os olhos e, para con
firmar o papel inovador da psicanálise, relataram uma decisão tomada por 
um juiz . britânico num caso de atentado ao pudor: "O réu reconheceu os fa
tos, mas, a pedido da defesa, o Dr. Gilbert Scott explicou ao júri as teorias 
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freudianas sobre o desenvolvimento do instinto sexual e sobre seus desvios 
pela persistência de impressões infantis. O Dr. Scott confirmou que um exa
me psicanalítico fora feito por ele no sujeito após o delito. Depois desse de
poimento, o juiz pôs o réu em liberdade condicional, sob a condição de que 
ele continuasse seu tratamento pela psicanálise sob a orientação do Dr. 
Scott. O Journal of Mental Science observou que essa foi a primeira vez que 
um tribunal inglês reconheceu formalmente o valor do tratamento psicanalíti
co. "35 O artigo terminou com um apelo para que se substituísse a jurispru
dência repressiva por;um tratamento psicológico. 

É nessa perspectiva que convém situar o conjunto dos trabalhos de 
Schiff; como Minkowska, ele se voltou contra o eugenismo e, como Marie 
Bonaparte, queria quê a punição penal fosse substituída por uma profilaxia 
da alma: por isso é que esboçou uma obra de psicologia criminal e instaurou 
um serviço de observação psiquiátrica na Petite-Roquette, * que começaria a 
funcionar em 194 7, três dias depois de sua morte. 

Aqui vemos o desdobramento do ponto de chegada de uma doutrina 
nascida dos alienistas clássicos, que tendia a colocar a criminalidade sob a 
autoridade do poder psiquiátrico, a fim de transformar o castigo corporal 
numa educação das almas. A nova psiquiatria enveredou por esse caminho, 
apoiando-se na psicanálise. O fato de a teoria freudiana ser reconhecida co
mo tal por l!m tribunal colocou .o problema de seu estatuto no seio da medi
cina psiquiátrica; esse reconhecimento, vivido como um progresso no entre
guerras, seria posteriormente combatido por uma geração de psicanalistas 
que utilizariam os próprios conceitos freudianos para desvincular a psicaná
lise, a um só tempo, dos ideais da medicina e da perícia judiciária. Esse mo
vimento teve início depois de 1945 e caminhou paralelamente a uma redefi
nição do estatuto social da análise. Em 1950, na XIII Conferência dos Psica
nalistas de Língua Francesa, Jacques Lacan e Michel Cénac demonstraram a 
inexistência dos "instintos criminosos" e restringiram o território da psica
nálise à objetivação do id e à autonomia de uma experiência subjetiva.36 

Mais uma vez, observamos que foi no seio da própria comunidade psiquiátri
co-psicanalítica que se deu uma remodelação crucial entre a primeira geração 
e a segunda, pela qual se concretizou um novo modo de introdução do freu
dismo na França. Este desembocaria, através da obra de Lacan, no retorno a 
uma visão "anibaliana' ' da psicanálise. 

À parte sua participação nos trabalhos da EP e nas reuniões da SPP, 
onde fez uma comunicação em 1929, Paul Schiff publicou um único texto na 
RFP, em 1935, que foi sua contribuição para a IX Conferência dos Psicana
listas de Língua Francesa. A exposição, intitulada Les ParQ!U!iás et la Psy
chanalyse, foi objeto de outra publicação, um pouco diferente, no mesmo 

* Prisão parisiense para mulheres, construída em 1832 e demolida em 1974. (N.T.) 
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ano, em L' Hygiene Mentale. O título conservado foi o seguinte: L' Évolution 
des Idées sur la Folie et la Persécution; Conceptions Psychiatrique et Psy
chanalytique des Paranoias.37 Esses dois textos mostram que, ao lado do 
estudo da esquizofrenia, o da parmióia esteve presente nos trabalhos dos 
fundadores dos dois grupos. Integrou na perspectiva dinâmica os expoentes 
da clínica da perseguição, cujos pólos marcantes eram representados por Sé
rieux, Capgras, Clérambault e a escola alemã: "A questão da paranóia",  es
creveu Schiff, "a do delfrio de intetpretação e dos delúios de perseguição 
em geral, continua na ordem do dia das preocupações psiquiátricas. Embora, 
nos anos que antecederam a guerra, a doutrina sobre esse ponto parecesse 
estabilizada e codificada, os trabalhos mais recentes parecem acarretar em 
diversos países wna refonna das idéias, tanto com respeito à gênese quanto 
em relação à situação nosográfica dos estados paranóicos. As pesquisas nas
cidas da psicanálise freudiana desempenharam nesse esforço de revisão_ um 
papel importante, que wn relatório recente na IX Conferência dos Psicana
listas de Língua Francesa nos permitiu evidenciar. Gostaríamos, nesse tra
balho, de mostrar que as tendências psicanalíticas não fazem mais do que 
completar e aprofundar uma situação que a nova psiquiatria já havia inicia
do. "38 

Após um histórico da doutrina clássica, de Kraepelin a Kretschmer, 
passando por Bleuler, o autor expôs o caso Schreber, para mostrar·que a re
volução freudiana nessa área consistira em introduzir o fato basal do homos
sexualismo no delfrio paranóico. Falou no complexo de castração, na pulsão 
de morte, e forneceu o esquema, segundo Abraham, da organização da libi
do. Por fim, concluiu -seu artigo com um apelo a uma possível complementa
riedade entre a psicanálise e a nova psiquiatria: "Estamos convencidos" ,  es
creveu, "de que chegará um momento em que os partidários das duas ten
dências se unirão: os psiquiatras perceberão até que ponto os dados analíti
cos podem esclarecer a prática cotidiana de sua ciência, e os analistas com
preenderão a necessidade de controlar suas deduções por meio de estatísticas 
de observações de numerosos sujeitos. Esse será o trabalho de uma jovem 
geração psiquiátrica, se não psicanalista e psicanalisada, ela própria, ao me
nos bem informada sobre a psicanálise e certa de sua utilidade. "39 

Em sua bibliografia, Paul Schiff citou a tese de Jacques Lacan sobre a 
psicose paranóica, publicada em 1 932, assim como .outro artigo sobre o 
mesmo tema, publicado em La Semaine des Hôpito.ux. Nessa época, o jovem 
Lacan era wn alienista clássico; ainda não havia abordado o continente psi
canalítico e estudara a paranóia de um ponto de vista estritamente psiquiátri
co. Schiff, portanto, foi um dos primeiros psicanalistas franceses a abrir ca
winho, a propósito da paranóia, para uma síntese entre duas perspectivas. 
Somente a posteriori, com o conceito de foraclusão, Lacan tomaria uma tra
jetória inversa, não sintética e sem complernentariedade, para situar a para
nóia sob um ângulo exclusivamente freudiano, mas elaborado a partir de um 
contexto presente no saber psiquiátrico-psicanalítico francês. Na época em 
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que Schiff produziu seus trabalhos, os principais textos de Freud sobre esse 
assunto, dentre eles o caso Schreber, tinham sido traduzidos, e Lacan forne
cera na RFP uma tradução do artigo Alguns Mecanismos Neuróticos no 
Ciúme, na Paranóia e FW Honwssexualimw.40 O interesse que o "caçula" 
compartilhava com o "mais velho" pelo mesmo campo explica a dedicatória 
escrita pelo primeiro num livro destinado ao segundo: "A Paul Schiff, para 
que ele me compreenda. Cordialmente, Jacques Lacan, 8 de novembro de 
1932."41 

Convocado em 1939, Paul Schlff pediu para ser nomeado médico de 
batalhão; com esse título, viu-se durante a guerra de resistência adiante da 
linha Maginot. A derrota o conduziu para o Sul da França, de onde ele ten
tou em vão ganhar a Inglaterra. De volta a Paris, antes da criação das redes, 
ingressou nas primeiras organizações da Resistência, passou quinze vezes 
pela linha de demarcação e rasgou, todas as noites, os cartazes infames sobre 
os fuzilados. Em 1942, um membro de seu grupo foi preso com outros, 'en
quanto, com sua mulher, Schiff prosseguiu em suas atividades. Um dia, a 
Gestapo invadiu o apartamento do casal, que casualmente estava fora; a par
tir daí começou uma vida errante: Suzanne Wertheimer entrou na clandesti
nidade, enquanto Sclúff tentou juntar-se às tropas gaullistas. Preso pelos 
alemães na fronteira espanhola com dois companheiros, um dos quais foi fu
zilado, conseguiu afastar as suspeitas que pesavam sobre ele e seus guar
diões o puseram em liberdade vigiada, à espera de informações mais amplas. 
Schiff não esperou: alpinista brilhante, fugiu por uma garganta coberta de 
neve, a mais de dois mil metros de altitude. Na Espanha, passou dois meses 
na prisão, e depois cinco num campo de concentração, emagrecendo seria
mente antes de ser libertado por intervenção dos anglo-americanos, que o 
encaminharam para o Marrocos pela rota de Portugal. Antes disso, ele tenta
ra refugiar-se na Argentina por iniciativa de Cárcamo. Em 1943, participou 
da. campanha da Itália como médico encarregado das transfusões de sangue, 
e depois voltou a ser médico de batalhão na frente de batalha até setembro 
de 1944. Nessa ocasião, juntou-se às tropas que haviam desembarcado no 
Sul e conseguiu ser enviado para a frente alsaciana. Em Obenheim, assistiu à 
última ofensiva de voo Runstedt: ferido na cabeça antes do cerco, repudiou a 
evacuação e, em 1 1  de janeiro de 1945, foi "declarado desaparecido" com 
seu grupo. Na realidade, fora feito prisioneiro, e depois destinado ao trata
mento de doentes mentais num campo-hospital de onde foi libertado pelo 
avanço do primeiro exército francês. Só permaneceu em Paris para se juntar 
às Forças Francesas Livres nos Alpes, às vésperas do armistício.42 Em outu
bro de 1945, retomou seu trabalho, portando com discrição suas medalhas e 
citações. Em meio aos seus, parecia rejuvenescido pela vitória, mas em pou
co tempo a doença o swpreendeu e ele veio a falecer, aos cinqüenta e sete 
anos, de uma crise de hipertensão. 

Declarado desaparecido: foi esse o veredicto pronunciado logo depois 
da guerra contra Paul Schiff por alguns "historiadores" do movimento fran-



grupo da Évolution Psychiatri que 441 

cês. Ilse e Robert Barande, assim como Paul Denis,43 mataram esse persona
gem fora do comum nas brumas da guerra de resistência, juntamente com Pi
chon ou Allendy. Por que esse "erro", quando a simples leitura dos obituá
rios publicados na EP e na RFP bastaria para demonstrar a atividade política 
de um dos raros psicanalistas franceses a ser um autêntico soldado do anti
nazismo? Por que esses mesmos historiadores fizeram de Laforgue um re
trato redutor, e amiúde grotesco? Por que eles, sempre os mesmos, não pro
nunciaram a palavra "suicídio", embora, depois de decorrido meio século, 
não mais tivessem a desculpa do pudor que levara Pichon, antes deles, e até 
Parcheminey , a quererem conservar, às custas de um apagamento, a lem
brança de colaboradores que tinham vivido em sua intimidade? 

A história dessa maneira de narrar a história será objeto de uma outra 
história. 



Em 15 de março de 1939, seis meses depois da assinatura dos acordo� de 
Munique, o exército alemão entrou em Praga e desmantelou a Tcheco-Eslo
váquia. No fim do mês de agosto, a assinatura do pacto germano-soviético 
abriu caminho para a invasão da Polônia, e, no começo de setembro, a Fran
ça e a Grã-Bretanha declararam guerra à Alemanha. Depois de algumas ope
rações em Sarre, as tropas francesas recuaram para trás da linha Maginot: era 
o começo da "guerra de resistência". 

Em Londres, Freud estava ouvindo o rádio e, a seu círculo, que lhe 
perguntou· se aquela seria a última guerra, respondeu simplesmente: "Minha 
última guerra". Já fazia alguns dias que ele tinha iniciado a leitura de La 
Peau de Chagrin. "Isso é justamente o que me falta", dissera: "esse livro 
fala de estreitamento e morte por inanição." Em 21 de setembro, tomou a 
mão de Max Schur e lhe recordou a lembrança de seu primeiro encontro: 
"Você me prometeu, naquela ocasião, não me abandonar quando fosse che
gado o momento. Agora, isto não passa de uma tortura, e já não faz senti
do". Depois, acrescentou: "Fale com Anna." O médico suspirou e aplicou 
no ancião uma injeção de dois centigramas de morfina. Em 23 de setembro 
de 1939, às três horas da manhã, Sigmund Freud estava morto. 

O Paris-Sair publicou a notícia na primeira página, ao lado de uma 
manchete dedicada ao avanço do Exército Vermelho na Polônia: "Em 
Gratz" ,  escreveu o repórter, "o professor vivia como um bom burguês entre 
os seus. Esse velho moderno, com sua barbicha cortada em ponta, seus bigo
des cortados rente à boca, seus cabelos brancos, sua pele morena e curtida e 
seus óculos de tartaruga, continuava, depois de octogenário, a receber pa
cientes. Eles lhe chegavam de todos os lados e de todas as maneiras (um foi 
a pé da Dinamll!ca). Freud tratava de uns e dos outros com bondade e sem 
fazê-los pagar. E verdade que as traduções de suas obras principais, publica
das simultaneamente em mais de quarenta e cinco países, traziam-lhe uma 
bela renda. Ele gostava de lembrar as batalhas do começo de sua carreira e 
os insultos com que o cumularam aqueles que só queriam ver o lado escan-
daloso de seus trabalhos. "1 

·-
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Como o Paris-Soir, Le Figaro condenou as perseguições de que Freud 
fora alvo por parte da Gestapo, mas o jornalista encarregado do necrológio 
escreveu estas linhas: "Não sabemos, de resto, o que o futuro reserva ao 
pansexualismo de Freud. Ele foi objeto, na França, como no mundo inteiro, 
de um entusiasmo que não deixou uma lembrança brilhante. O recalcamento, 
os complexos e o jogo analítico dos sonhos levaram, muitas vezes, a uma li
teratura e a práticas aviltantes. Se o freudismo curou neuroses, também pare
ce a muitos psiquiatras que as criou e que fez vítimas." 

Por seu turno, L'Action Française de 25 de setembro observou que 
Freud já não exercia a psicanálise desde os sessenta e cinco anos. O cronista 
encerrou seu artigo com estas palavras: "Ele foi cumulado de honrarias por 
algumas universidades estrangeiras. Intrometeu-se na política. Em 1933 foi 
publicada sua correspondência com Einstein, intitulada Por que a Guen-a? 
O Anschluss, em março de 1938, baniu Freud, que era israelita [sic] .  Como 
Einstein, ele tomou o caminho do exílio. [ . . .  ] A psicanálise freudiana não 
passa, em quase todas as suas partes, de um hábil rejuvenescimento, amiúde 
artificial, de observações e explicações conhecidas há muitos séculos pelos 
moralistas." 

Como L'Action Française, Le Temps, um jornal anticomunista favorá
vel a Mussolini e convencido da "boa fé" de Hitler, publicou uma pequena 
nota sobre o ilustre sábio israelita proscrito de seu país pelos nazistas . Em 
L' Époque, diário de extrema direita e violentamente antimuniquense, encon
tramos um artigo assinado por Norpois: "Mesmo assim", escreveu, "teria si
do mais decente para a humanidade que esse estudioso velho e célebre, se 
não glorioso, tivesse podido morrer em sua casa, na Áustria, onde o destifw 
errante de sua ra.ça aparentemente o havia fixado. [ . . .  ] A psicanálise funda
da por Freud e por ele impelida a conseqüências sobre as quais alguns bons 
juízes desapaixonados puderam afinnar que beiravam absurdamente o pueril . 
Um debate no qual minha incompetência não poderia tomar parte. Eu co
mentaria, simplesmente, que esse médico vienense, que, em suma, sondou 
mais os rins do que os corações, começou a construir sua doutrina depois de 
tomar aulas, na França, com nossos grandes psiquiatras, tais como Charcot, 
Janet ou Bernheim, de Nancy. Enquanto, de volta a Viena, ele escavava os 
alicerces de seu sistema, que em suma permaneceria subterrâneo, nossos es
tudiosos trabalharam em plena luz; basta citar alguns nomes: Pitres, Babins
ki, Régis e tantos outros. É curioso constatar que foram os literatos, por ve
zes de segunda categoria e bastante primários, que contribuíram para que a 
psicanálise tivesse êxito. [ . . .  ] A introspecção? Mas ela é duas vezes milenar 
e santa: todo católico curva-se humildemente diante dela ao se ajoelhar em 
confissão."  

No Le Jour-Écho de Paris, um diário italófilo (Mussolini) e hostil à 
Frente Popular, assinalamos um artigo assinado por um certo Dr. Fischer e 
intitulado On les Croyait bu::urables, �is Grâce a Freud ils ont Guéri [Eles 
Eram Considerados Incuráveis, mas Graças a Freud se Curaram] : "Freud" , 
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escreveu o autor, "conseguiu arrancar desses doentes a confissão, freqüen
temente esquecida por eles próprios, dos impulsos sexuais ocultos da primei
ra infância. O paciente, aliviado, via assim desaparecerem todos os distúr
bios nervosos que todos os médicos haviam declarado incuráveis. [ . .. ] Mani
festou-se uma sensação de desconfiança do grande público, sobretudo nas 
raças latinas, cuja tendência do espúito tem dificuldade em se adaptar à 
idéia de que as coisas sexuais nem sempre são unicamente uma brinca<leira. 
[ .. . ] A partir de Freud e graças a ele, temos a possibilidade de tratar e curar 
uma quantidade de doentes mentais que ontem eram considerados incuráveis. 
Não há elogio mais belo que se possa fazer a uma obra humana." 

No semanário Marianne de 4 de outubro, dirigido por Emmanuel Berl, 
encontramos um texto de Marie Bonaparte. A princesa enalteceu o grande 
homem e se insurgiu contra a estupidez de um jornalista anônimo que acusa
ra Freud de ter preparado o advento do nazismo ao glorificar o instinto. 
Apesar dessa declaração corajosa, Marie não conseguiu fazer outra coisa se
não o elogio de sua própria pessoa: "Sendo eu mesma descendente", escre
veu, "de uma linhagem que deu ao mundo um de seus maiores conquistado
res, mas filha de um sobrinho-neto do Imperador que se dedicou às obras do 
pensamento, aprendi desde a infância a estimar, acima dos atos de força e de 
poder, as conquistas espirituais, e foi isso, sem dúvida, o que me levou, no 
ocaso de minha vida, em direção a Freud, de quem me orgulhei de ser discí
pula. "2 

Por sua vez, o semanário Les Nouvelles Littéraires confiou a Roland 
Dalbiez a tarefa de apresentar seriamente a seus leitores a doutrina freudia
na. Eis o que ele escreveu em 30 de setembro: "Pouco antes da publicação 
dos primeiros trabalhos de Freud, o grande psicólogo Pierre Janet havia de
fendido sua célebre tese: O Automatismo Psicol6gico. Mas, se Freud de mo
do algwn descobriu o inconsciente, descobriu um método do inteiramente 
novo para explorá-lo: o método associativo." Depois de fazer de Freud o 
técnico de um inconsciente descoberto por um sábio francês, Dalbiez encer
rou seu estudo com um elogio à genialidade do professor vienense. 

Assim, foi através de um amontoado de idiotices semelhantes às enun
ciadas a propósito de Einstein, em 1922, que a pátria de Descartes homena
geou Freud pela última vez. Apesar disso, o velho sábio talvez não tivesse 
perdido a última batalha de seu antigo gueto. Com efeito, embora a França 
estivesse à beira do abismo, dois grandes diários informativos, Le Matin 
e Paris-Sair, divulgaram igualmente o estranho boato de que, às vésperas da 
morte, o exilado de Londres estaria preparando secretamente, com sua filha, 
um misterioso livro sobre a "psicologia nazista"3 encarregado de "respon
der" a Mein Kampf. 

Esse precioso manuscrito nunca veio à luz, mas as "fantasias" da im
prensa não foram desprovidas de uma certa dose de verdade. Freud não pu
blicou um livro sobre a psicologia nazista, mas Hitler era obcecado com o 
sexo e com a hereditariedade, e também com a raça ou a loucura, todos eles 



epílogo 445 

temas que estiveram na raiz da prática generalizada do genocídio. Pudera! 
Foram os médicos soviéticos que revelaram, após uma autópsia legal feita no 
cadáver queimado do chefe nazista, o detalhe da ausência do testículo es
querdo. Além disso, sabemos que Eva Braun era afetada por uma "anoma
lia" igualmente "significante":  tinha a vagina estreita demais, e um gineco
logista renomado por sua habilidade em matéria de excisão praticou nela 
wna cirurgia que deveria permitir-lhe uma vida sexual "normal". Thomas 
Mann não estava errado quando escreveu, em 1938, esta frase genial: "Co
mo esse homem [Hitler] deve odiar a análise ! Suspeito secretamente de que o 
furor com que ele marchou contra certa capital dirigiu-se, no fundo, ao velho 
analista ali instalado, seu inimigo verdadeiro e essencial, o filósofo que des
mascarou a neurose, o grande decepcionador, aquele que sabia a que se ater 
e estava muito bem informado sobre o espírito."4 
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17. Freud, l'Avenird'unelllusion [O Futuro de uma ll4são], Paris, PUF, 1 971 .  
18 .  Con-espondance Freud!Pjister (1909- 1939), Paris, Gallirnard, 1 966. Ver também Mi

reille Cifali, Freud Pédagogue, Paris, Inter Éditions, 1982. 
19. O surrealismo e as relações do movimento comunista com a psicanálise serão tratados no 

vol. ri. 
20. Freud, Malaise dans la Civilisation [O Mal-Estar na Cultura], Paris, PUF, 197 1 .  Sobre E. 

Pichon, cultura e civilização, ver cap. 4, IV Parte. 
21 .  "Analyse d'une Phobie ... " [Análise de urna Fobia num Menino de Cinco Anos] e .. Re
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50. Ver G. Duby, Le Dimanche de Bouvines, Paris, Gallimard, 1973. 
5 1 .  Ellenberger, p. 674. 
52. P. Janet, EHM, Paris, Alcan, 1894. 
53. Ver lV Parte, cap. 1. 
54. Encontramos uma excelente exposição da "briga histdrica" no livro de Claude Prévost, 

Janet, Freud et [a Psyclwlogie Clinique, Pbp., Paris, 1973. Ver, do mesmo autor, La Psyclwphiloso
phie de Pie"e Janet, Paris, Payot, 1 973, e tambem Ellenberger, op. cit., e H.J. Baurraud, Freud et 
Janet, Toulouse, Priva!, 197 1 .  

55. P. Janet, L '  Autorruitisme Psychologi.que, Paris, Alcan, 1 889; reed. por Prévost e pelo 
CNRS, Paris, 1973. 

56. É longa na França a lista dos filósofos normalistas licenciados que obtiveram qualificação 
mêdica e se especializaram em psicopatologia. Encontramos G. Dumas {ENS, 1879), Charles Blon
del (ENS, 1897) e Henri Wallon (ENS, 1894), cuja obra será abordada no volume II. Posteriormente, 
Daniel Lagache (ENS, 1924), Jean Laplanche (ENS , 1944), a propósito dos quais vale consultar tam
bém o volume II. Foi G. Dumas, temível adversário da psicanálise, quem aconselhou seus alunos da 
prova de 1924 a fazerem estudos médicos: Lagache conseguiu, enquanto Sartre, Nizan e Aron falha
ram. Assim, a influência de Dumas marcou a existência de uma resistência ao freudismo dentro da 
universidade francesa, que se perpetua até os dias de hoje e que se encontra, por isso, numa maneira 
francesa de "psicologizar" a psicanálise. Não nos esqueçamos de que, em sua juventude, até Lacan 
respeitava muito Dumas e Janet, como muitos de seus contemporâneos. Ver D. Anzieu, "La Psycha
nalyse au Service de la Psychologie", NRP, 20, outono de 1979. Nessa mesma turma, Georges Can
guilhem, aluno de Alain, cursaria medicina posteriormente, sem seguir a mesma série de formalida
des. 

57. op. dt. 
58. P. Janet, Les Méditations Psyclwlogi.ques, Paris, Alcan, 19 19- 192 1 ,  p. 252. 
59. Op. cit., pp. 222 e 223. 
60. A temática da inclusão da loucura foi alvo de um debate contraditório entre Foucault e 

Derrida. Ver J. Derrida, "Cogito et Histoire de la Folie", in L'Écriture et [a Diffüence, Paris, Seuil, 
1967, e M. Foucault, Histoire de la Folie, op. cit. 

6 1 .  P. Janet, Évolution Psychologique de [a Personnalité, Chahine, Paris, 1929; e Prévost, 
Freud/Jung, op. cit. 

62. Médications, op. cit., p. 224. 
63. EPP, op. cit., p. 328. 
64. O relatório de Londres foi publicado ir,. extenso no JPNP, II ano (pp. 1 -35 e 97- 129)1_ 

19 14, sob o título de "La Psychanalyse". 
65. Ibid., pp. 10- 1 1 .  
66. lbid., p .  98 . 
67 . lbid., p. 99. 
68. Ibid., p. 102. 
69. Ibid., pp. 108 e 1 19. 
70. Op. cit., p.  26. 
7 1 .  Psychoanalyse, p. 124. 
72. Ver Prévost. 



73. Jones, op. cit., II , p. 105. 
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74. Jones, Free Associations: Memoirs of a Psyclwanalyst, Londres, Hogarth Press, 1959, p .  
225. Ver também Ellenberger, p. 677. 

75. Ver IV Parte, cap. I. 
76. Revue de Psychothérapie et de Psycho!ogie Appliquée, XXIX, Paris, 1915.  
77. Op. cit., pp. 105- 106. 
78. Freud, /ntroduction à la Psychanalyse, Paris, Pbp., 1965, p. 239. Foi por erro que se 

aproximou a expressão janetiana "maneira de falar" do "inconsciente estruturado como uma lingua
gem" de Lacan, cuja "inspiração" foi pichoniana, e não janetiana. Em Janet, trata-se de conduta, e 
em Pichon, a.�sim como em Lacan, de estrutu;a. Ver IV Parte,.caps. I e II. 

79. Freud, op. cit., p. 39. 
80. A Gaucher, L'ObsMé, Drome de la libido, Paris, Delpeuch, 1 925. 
8 1 .  Excertos dessas duas cartas de Freud foram republicados em Ornicar? 20121 , 1980, com 

um prefácio de S. Cottet. O livro de Gaucher foi mal recebido pelo conjunto do movimento psicana
lítico francês. Ver Hesnard, sinopse na EP, 1 927, e carta de adesão de Pichon à AF, IV Parte, cap. I .  

82.  Hesnard, Réjlexions sur la Psyclwlogie de Pie"e Janet, RFP, l ,  4 e 3, 2, 1 927 e 1929 
(Nouvelles Réjlexions). 

83. lbid., I927 , p. 626. 
84. lbid., p. 637. 
85. lbüi., p. 640. Trata-se de um comentário sobre De r Angoisseà fExtase (t. I) que acaba de 

ser publicado. Com respeito a esse livro, ver AE, 1 ,  Alcan, Paris, 1 926, e II-, lbid., 1 928, bem como 
reedição por C. Prévost. Com relação a isso, a análise do Caso Martial (Raymond Roussel) será abor
dada no volume II. 

86. Hesnard, RFP, 1929, op. cit., p. 27 1 .  
87. VerRFP, 3, 1929. 
88. Alcan, Paris, 1909. 
89. Prévost, Psyclwph., op. dt., p. 1 7. 
90. J. Lacan, De la Psyclwse Pararwiàque dans ses Rapports avec la Personn.alité, Paris, 

Seuil, 1975, p. 69 [Da Psicose Paranóica em sua.s Relações com a Personalidade, Rio, Forense Uni
versitária, 1988]. 

9 1 .  P. Janet, Névroses et ldées Fixes, Alcan, I e II, Paris, 1 898. A destacar: Observation â un 
Délire Systématisé par Confusion des Rêves et des Souvenirs, II, p. 167. Nesse texto, o delírio é ligado, 
não à paranóia, mas à histeria. 

92. Prévosl, P:;ycho-phil., op. dt. 
93. O percurso de Clérambauh será abordado no volume II ,  no contexto da formação do jo

vem Lacan. 
94. Jones, op. cit., p. 244. 

QUARTA PARTE 
HISTÓRIA DOS DOZE 
capitulo I (pp. 271 a 348) 
A Encrnzi/hada dos Destinos 

1 .  Os depoimentos orais foram obtidos mediante entrevistas com aqueles que conheceram os 
fundadores. Em alguns casos, felizmente muito raros, a menção "Arquivos particulares" fez-se ne
cessária. Garanto, no entanto, a autenticidade desses documentos. 

2. Encontramos com freqüência " Ange" e, por vezes, " Angel" ao lado de "Angelo" . 
3. Prefácio a Hesnard, Les Phobies et /.a Névrose Phobique, Paris, Payot, 196 1 .  
4 .  Ver volume ll .  
5 .  Hesnru:d, L'Oeuvre de Freud, Paris , Payot, 1960 (prefácio de M .  Merleau-Ponty). 
6. Hesnard, De Freud à Lacan, Paris, ESF, 1970 (póstumo) . 
7. Correspondance Freud/Jung. 1, pp. 2 1 3  e 2 16. 
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8. lbid., p. 218. Jahrbuch, no singular, significa anuário ou crônica, e Jahrbücher, no plu
ral, anais. Freud preferiu, além disso, por razões de eufonia(?), manter a psicanátise sob o ângulo da 
investigação ou da pesquisa (Forschungen). 

9. Ver Mireille Cifali, "Entre Geneve et Paris: Vienne", 8/oc-notes de f.a Psychanalyse, 2, 
Genebra, 1982. 

10. Volume do XVII Congresso de Besançon (agosto de 1923), Paris, Masson, 1923. 
1 1 .  Europe, especial sobre Freud, 539, março de 1974. Édith Félix-Hesnard, Les Débuts de 

la Psychanalyse en France, pp. 69-87. 
12. Bercherie, op. cit., p. 157. 
13 .  É. Félix-Hesnard, op. cit. 
14. Les Troubles de la Personnalité dans /es États d' Asthénie Psychique, Paris, Alcan, 1909. 
15 .  Co"espondance Freud/Abraham, op. cit., p. 1 15. 
16. ln loumalde MMecine de Bordeaux, 24, 15  de junho de 1913. 
17. O relatório foi publicado com algumas modificações em "Les Théories Psychologiques 

et Métapsychiatriques de la Démence Précoce", in JPNP, XI, pp. 30-70, jan. 1914.  Ver comentário 
de Mordier, op. cit., p. 93. 

18. L'Encéphale, segundo trirn. 1913. O índice bibliográfico ocupa sozinho um total de dez 
páginas. 

19. Título completo: La Psychoanalyse des Névroses et des Psychoses, ses Applications Médi-
ca/es et Extra-médicaks, Paris, Alcan, 1914. Em_ geral, subsiste apenas a edição modificada de 1929. 

20. lbid., p. 2. 
21. Publicada por É. Félix-Hesnard, op. cit., p. 73. 
22. AP, XV, 1915, p. 319. 
23. Carta publicada por M. Cifali, 8/oc-notes, op. cit. O manuscrito veio da biblioteca da Fa-

culdade de Psicologia e Ciências da Educação, Universidade de Genebra. 
24. Reproduzido em S .  Ferenczi,.Psychanalyse /l, op. cit. 
25. lbid., p. 209. 
26. lbid., pp. 213-214. 
27. lbid., p. 217. 
28. lbid., p. 227. 
29. lbid., p. 23 1 .  
30. Hesnard, L'lnconscient, Paris, Doin, 1923, prefácio, p. 18 .  
3 1 .  Segunda edição, Paris, Stock, 1928, pp. 1 1- 1 2. 
32. Esses trabalhos foram feitos na companhia de Porot e retomados num anigo da EP em 

1936. 
33. Ver J. Pottecher, Les Grands Proâs de fHistoire, Paris, Fayard, 198 1 .  
34. Ver J .  Chasseguet-Smirgel, "Cinquantenaire d e  la SPP", RFP, 3 ,  1977. 
35. Todas as citações foram extraídas do dossiê de M. Biezunski, especialista em hist6ria da 

introdução da relatividade na França, "Einstein à Paris", in La Recherche, 132, abr. 1982, pp. 
502-5 10. 

36. /bid. 
37. L. Aragon, Aurélien, Paris, Gallimard, Folio, 1 976, I, p. 29. 
38. Sobre os salões literários, ver volume II; e François Gautray, relatório para o CES de psi

quiatria, S. Freud, La France et la Littérarure, Contribution d f Histoire du Mouvement Psychanalyti
que Français, orient. A. Bourguignon, Créteil, 1980. 

39. Entrevista com Juliette Favez-Boutonier. 
40. C. Biandei, La Psychanalyse, Paris, Alcan, 1924. Ver também J. Favez-Boutonier, "Psy

chanalyse et Philosophie", Buli. de l.a Société Française de Philosophie, sessão de 25 jan. 1955, 489. 
ano, I, Paris, A. Colin, primeiro trim. 1955 . 

4 1 .  Lamoulen,op. cit. 
42. Citado por T. Zeldin, Histoire des Pa.ssions Françaises, t. V, Paris, Encres, 1979, p. 1 24. 
43. lbid., t. IV, p. 125.  
44. Le Temps, 12 set. 1928. 
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45. O que explica o episódio do artigo recusado a Freud. Ver Primeira Parte, cap. 11. Pode
mos igualmente consultar-, dentro do espírito dessa época, E. Adam, "Le Freudisme, Étude Histori
que Critique de Médiodologie Psychodiérapeutique", tese de medicina, Colmar, inMélange, Alsatia, 
1 923. Ver também comentário de Mordier, op-. cil. sobre os trabalhos de Dupré, Trepsat, Laignel
Lavastine e Vinchon. 

46. La Psychanalyse et les Névroses, Payot, Paris, 1924. 
47. Les Nouve/les Uttéraires, junho de 1924. 
48. PM, 10, 6 de março de 1926. 
49. Freud, op. cit., p. 77. 
50. "Correspondance Freud-Laforgue", NRP 15, primavera de 1977, acompanhada pelo ex-

c..:lente prefácio de A. Bourguignon. 
5 1 .  RFP, 8, 1934. 
52. IZP, t. VI, 1920, pp. 228-241 .  
53 .  Pichon, Sokolruºcka, op. dt., p. 7 .  
54. Ibid. 
55. Ver volume ll. 
56. Pichon, "Sokolnicka" , op. cit., p. 10. 
51. E. Sokolnicka, "La Technique .Psychanalytique", RFP, 3,  I, 1 929, p .  49. Comparação 

com Loewenstein, ver cap. II. 
58. Entrevista com Étienne Pichon. 
59. Ver Martine Lilamand, René Laforgue, Fonáateur du Mouvement Psychanalytique Fran

çais, sa Vie, son Oeuvre, I e II, tese para o CES de psiquiatria da Universidade de Paris, sob a orienta
ção de A. Bourguignon, Créteil, 1 980. Ver também M.O. Poivet, René Laforgue, sa P/.ace Origina/e 
dans /.a Naissance du Mouvement Psychanalytique Français, tese para o doutoramento em medicina, 
Universidade de Paris-VI, 1 978, orient. A. Bourguignon. 

60. Laforgue, "Joumal", Ca"efourd'Approfondissement Psychologique, 3 ,  1 974, p. 8. 
6 1 .  Ibid. 
62. Ibid., p. 13 .  
63. "Correspondance Freud-Laforgue", op. cit., p. 254. 
64. PM, t. XXXVI, 1923, pp. 533-534. 
65. Ibid. 
66. "Correspondance Freud-Laforgue", op. cit., p. 353. 
67. Ibid. 
68. Ver Primeira Parte, cap. II. 
69, Laforgue, Psychopathologie de l' Échec, Mont-Blanc, Genebra, 1963; L' Échec de Bau-

delaire, Genebra, Mont-Blanch, 1964; Talleyrand, ibid., 1947. 
10. Laforgue, Relativité de la Réalité, Paris, Denoel et Steele, 1932. 
7 1 .  Verinfra. 
72. Arquivos particulares. 
73. Ver Daniel Moreau, Édouard Pichon, Vie et Oeuvre, tese de doutorado em medicina, 

Universidade de Paris Vai-de-Mame, sob a orientação de A. Bourguignon, Créteil, 1979. 
74. L. Aragon, Bl.anche ou l' Oubli1·Paris, Gallimard, 1967, p. 27. 
75. Entrevista com É. Pichon. 
76. Op. cit., pp. 27-28. 
77. Rascunho da carta entregue por É. Pichon. 
78. Sobre as atividades de Pichon na AF, ver cap. II. 
79. Pichon, Le Développenumt Psychique de fEnfant, Paris, Masson et Cie . ,  1953; F. Dolto 

extraiu numerosas noções desse livro. 
80. Ibid., p. 335. 
81. SPP, 1928. 
82. lbid., grifo meu. 
83. EP, 1932, 3, pp. 85-86. 
84. lbid., p. 87, grifo meu. 
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85. lbid., p. 9 1 .  
86. lbid., p. 94. 
87. C. Maurras, L'Avenir de UnteUigence, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1909. 
88. C.  Maurras, Enquêtesur la Monarchie, ibid., Paris, 1924. Discursos, pp. 1 - 1 35 .  
89. Op. cit., p. 353. 
90. R .  Dalbiez, vols. l e II, Paris, Desclée de Brouwer, 1 949. 
9 1 .  Bibliotheque Psyêhanalytique, Paris, Denoel, 1 938. 
92. lbid., grifo meu. ; 
93. RFP, 10, 1 ,  1 938'. 
94. RFP, 7, 4, 1934. 
95. No tocante à polêmica entre Lacan e Pichon sobre as palavras culrura ou civilização, ver 

E. Roudinesco, "Monsieur Pichon devant ia Familie" , Cahiers Confrontati.on, 3, op. cit. 
96. Op. cit., pp. 27-28. 
97. Pichon, "La Réalité devant Monsjeur Laforgue", RFP, 10, 4, 1938. 
98. Pichon, "La Famti!e devant Monsieur Lacan", reproduzido in Confrontation, 3,  op. cit., 

p. 207. 
99. ln La Grommaire, Klincksieck, Paris, 1970. 
100. Damourette e Pichon, Des Mots à la Pcnsée, Essai de Grarrunai.re de la Langue Fr011Çm-

se, d'Artrey, Paris, 191 1 - 1 940. 
101 .  R.L. Wagner, Essais de Linguistique Française, Paris, Nathan, 1 980. 
102. DesMots à la Pensée, op. cit., prefácio, p . 17 .  
103.  lbid., p. 38. 
104. lbid., p. 60. 
105. EP, 1925; JPNP, março 1928, eRFP, 10, 3 ,  1 938. 
106. Ver Segunda Parte, cap. II. 
107. Ver anexos. 
108. ·Grammaire, 1 925, op. cit. 
109. lbid., p. 256. 
1 10. Négation, 1928, op. cit., p. 236. 
1 1 1 . lbid., p. 245. 
1 1 2. Refiro-me aos textos públicos, e não à correspondência particular. 
1 1 3. Freud, "La Négation", RFP, 8, 2, 1934; Jean Hyppolite, "Commentaire Parlé sur la 

Vemeinung de Freud", 1 0  de fevereiro de 1 954, in La Psychanalyse, l, Paris, PUF, 1 956, pp. 29-41 .  
Ver discussão no cap. II. 

1 14. La Personne et la Personnalité, 1938, op. cit., p. 453. 
1 1 5. F. de Saussure, CLG, publicado por Bally e Sechechaye ( 1920), Paris, Payot, 1965. 
1 16. Benvenis te, reproduzido in Problemes de Linguistique Générale, Paris, Gallimard, 1966, 

p. 5 1 .  
1 1 7. Pichon, " A  l'Aise dans laCivilisation", RFP, 10, 1 ,  1938. 
1 1 8. Godel, Sources Manuscrites du CLG, Genebra, Droz, Paris, Minard, 1 957. 
1 1 9. Ver PêcheÚx-Gadet, op. cit. 
120. M. Bonaparte, A la Mémoire des Disparus, t. I , Derriere les Vitres Closes; t. II, L'Appel 

desSi!ves, Paris, PUF, 1958. 
121 . Ver Jacqueline de Mitry, Marie Bonaparte, tese para o CES de psiquiatria, sob a orienta

ção de A .  Bourguignon, V ai-de-Mame, Créteil, 1982. Sobre a infância de M. Bonaparte, ver Cahiers 
de Petite Fille, com comentário, editados por conta da autora, vol. 1, 1939, vol. II, 1 948, Londres, 
!MP. Ver Célia Bertin, La Demiere Bonaparte, Paris, Librairie Acadénúque Perrin, 1 982. 

122. M. Bonaparte, Mémoires, t. II, p. 558. 
123. lbid., p. 949. 
124. lbid., p. 950. 
125. lbid., p. 962. 
126. lbid., p. 979. 
127. lbid., p. 996. 



128. lbid., p. 990, grifo meu. 
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129. M. Bonaparte, Monologue devam la Vie et la Mon, Londres, Imago Pubiishing Co., 
Ltd., 1950. 

130. A .E. Narja.m, BruxeOes Médical, 1924. 
13 1 .  Correspondance Freud!Laforgue, op. cit., p. 260. 
132. lbid., p. 26 1.  
133.  lbid., p. 267. 
134. lbid., p. 268. 
135. Com respeito à correspondência de M. Bonaparte com Freud, consultamos Jones e Max 

Schur, La Mon dnns la Vie de Freud, Paris, GaHimard, 1975. Ver também depoimento de Martin 
Freud, Freud, Mon P;re, Paris, Denoel, 1975, prefácio de M. Bonaparte. 

136. Arquivos particulares. Freud, Un Souvenir d'Enfance de Uonard de Vinci, Paris, Galli-
mard, 1927 [Uma Lembrança Infantil de Leonardo da Vinci] . 

137. Schur, op. cit., p. 574. 
138. lbid., p. 575. 
139. Op. cit. Uma edição não expurgada está em preparação nos Estados Unidos. [Hoje, essa 

edição norte-americana, que saiu do prelo em 1985, já foi traduzida para o português; ver J.M. Mas
son, A Correspondência Completa de Sigrrumd Freud para Wühelm Fliess, 1887-1904, Imago Ed., 
Rio, 1986.J 

140. M. Bonaparte, Edgar Poe, Paris, Denoel et Steele, 1933. Ver volume II. 
141. M. Leiris, L'Afrique Fantôr.re, Paris, Gallimard, 198 1 .  
142. Entrevista com M. Leiris. 
143. Segundo um economista e um banqueiro aos quais pedi uma opinião, essa soma pode ser 

avaliada em 500.000 francos atuais. 
144. Schur, op. cit., p. 594. 
145. Correspondance Freud-Laforgue, op. cit., p. 280. 
146. Arquivos particulares. Ela própria cometeu esse lapso, que corrigiu. 
147. Correspondance Freud-Laforgue, op. cit., p. 280. 
148. lbid., p. 332 . .  
149. Ver C. Bertin, op. dt. 
150. M. Bonaparte, Cahiersl, p. 64. Ver também Mitry, op. cit. 
151 .  lbid., pp. 63 e 70 . . 
152. lbid., p. 80. A pontuação e a siora:xe são da própria Marie Bonaparte. 
153. Reproduzido emPsychanalyse et Bio/ogie, Paris, PUF, 1952, pp. 146- 152. 
154. lbid., pp. 12- 19. 
155. lbid., p. 19. 
156. Também reproduzido em ibid., p.  10. Numa curiosa inversão, sabemos agora que a ex

cisão freqüentemente provoca a frigidez, o que em nada modifica o problema teórico da castração do 
ponto de vista psicanalítico. 

157. Freud inLa Vie SerueOe, op. cit. 
158. lbid., p. 140, grifo meu. 
159. Com respeito ao debate sobre essa questão, ver M. Safouan, LaSexua/ité Feminine dons 

la Doctrine Freudienne, Paris, Seuil, 1976 [A Sexualidade Feminina na Doutrina Freudiana, Rio, Za
har Editores, 1977]. 

160. M. Bonaparte, La Sexualité de la Femme, Paris, PUF, 195 1 .  
161 . lbid., p.  126. 
162. Psychanalyse et Bio/ogie, op. cit., p. 1 64. 
163. Jones, III, p . 5 1 1 .  
164. RFP, 1 ,  1 ,  1927. 
165. lbid., p. 1 87. 
166. lbid., p. 194. 
167. J. Lacan, Motifs du Crime ParanoÜlque, Paris, Le Minotaure, 3-4, 1933; reedição Skira, 

vol. II. Note-se que esse artigo foi dediqdo a Georges Dumas. 
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capitulo II (pp.34!1 a 421) 
A Sociedade Psicmuilítica de Paris 

1 .  Entrevista com Olivier F!oumoy. 
2. R. Queneau, Chêne etChien, Paris, Gallimard, 1952. 
3. TM, 1 10, março de 1955. Nessa época, a revista de Sartre não hesitava em provocar "es

cãndalç,s'' a prop6sito da psicanálise. Ver continuação no volume II. 
4. M.  Choisy, Psyché, 98, Paris, dezembro de 1954. 

·5. "Correspondance Freud/Laforgue" , op. cit., p. 282, grifo meu. Ver também Florence 
Mayet-Guillot, Otto Rank, .sa Place Originale dans /e Mouvement Psychanalytique, tese de doutorado 
em medicina, Univ,;rsidade de Paris-Sud, 1977. 

6. Ver Segunda Parte, cap. II. 
7. Ferenczi, Psychanalyse, /, op. cit., p. 138. 
8. A questão atual das traduções será evocada no volume II. 
9 .  "Correspondance Freud/Laforgue", op. cir., p. 284. Ver também prefácio de Bourguig-

non. 
10. ,lbid., p. 285. 
1 1 .  Ver Segunda Parte, cap. li. 
12. "Cotrespondance Freud/Laforgue", op. cit., p. 285. 
13 .  Arquivos particulares. 
14. A história do movimento psicanalítico francês não é contada da mesma maneira, confor

me a pertença dos autores às diferentes escolas. Encontramos, de um lado, as teses que já citei, que 
são trabalhos objetivos e escrupulosos. De outro lado, encontramos urna obra e artigos escritos por 
psicanalistas em geral mal infonnados ou tendenciosos, isto é, sem nenhuma preocupação com a sim

ples verda�e dos fatos. Nessa perspectiva, ver: Paul Denis, "Les Sociétés Françaises Affiliées à 
l'IPA", in Les Éco/es Psychanalytiques, Paris, Tchou, 1 98 1 ;  e "Psychanalyse Hier, Repêres et Anec
dotes", in Psychincrie. Aujourd' hui, 6, segundo trim. 1 972. Ver também llse e R. Barande, Histoire de 
la Psychanalyse en France, Toulouse, Privat, 1975. Este último livro foi severamente criticado por 
A. Bourguignon por suas "omissões", na EP, primeiro trjm., XLI, 1976, pp. 187-194. Além disso, 
existe um texto mimeografado (100 páginas) e inédito de W. Granoff e V. Smirnoff, realizado no 
período da SFP (1953- 1 964) e destinado a dar conhecimento do movimento francês à IPA. Nessa 
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Estatutos da Sociedade PsicanalíÍica de Paris 

ARTIGO PRIMEIRO - Constitui-se uma associação entre: 
A Sra. Princesa Georges da GRÉCIA, nascida Marie BONAPARTE, a Sra. 

Eugénie SoKOLNICKA e os doutores René ALLENDY' Adrien BOREL, Henri 
CODET, Angelo HESNARD, René LA�ORGUE, Rodolphe LOEWENSTEIN, Char
les ÜDIER, Georges PARCHEMINEY, Edouard PICHON e Raymond de SAUSSU
RE. 

ART. 2 - Esta associação tem por finalidade estudar objetivamente a 
doutrina, a técnica e os resultados da psicanálise, bem como difundir seu co
nhecimento. Leva o nome de ' 'Sociedade Psicanalftica de Paris' ' 

ART. 3 - A associação solicitará sua filiação científica à Associação 
Internacional de Psicanálise, mas essa filiação só imporá obrigações dentro 
dos limites compatíveis com as leis francesas, sob cujo regime a Sociedade 
Psicanalftica de Paris se colocará integral e unicamente. 

ART. 4 - A Sociedade Psicanalítica de Paris comporta duas ordens de 
membros: os membros efetivos e os membros agregados. 

ART. 5 - No tocante às questões administrativas, a Sociedade se reunirá 
num Comitê composto por todos os membros efetivos, mas para o qual ne
nhwna outra pessoa poderá ser convidada. 

ART. 6 - As sessões científicas da Sociedade serão de dois tipos: as 
sessões de estudos técnicos, reservadas aos membros efetivos, e as sessões 
de estudos gerais, abertas a todas as categorias de membros. 

ART. 7 - A Sociedade Psicanalítica de Paris terá wna Diretoria com
posta de um presidente, um vice-presidente, um secretário e um tesoureiro. 
Todavia, no decorrer do primeiro ano ( 1 927), as funções de secretário e te
soureiro ficarão reunidas nas mãos do Dr. Rodolphe LOEWENSTEIN. 

ART. 8 - Todos os membros da Diretoria serão eleitos por um ano. As 
eleições para as diferentes funções da Diretoria deverão ter lugar em janeiro 
de cada ano. Todavia, não haverá eleições em janeiro de 1927. 

ART. 9 - Os membros da Diretoria são indefinidamente reelegíveis. Se
rão eleitos por voto secreto. 

ART. 10 - Para cada escrutínio, cada eleitor receberá uma cédula tra
zendo o nome de todos os candidatos. Todas as cédulas deverão ser indis
cerníveis entre si, isto é, ou todas impressas, ou todas datilografadas, ou to
das escritas com a mesma grafia. O secretário que estiver deixando o cargo 
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ficará encarregado de se certificar de que todas as cédulas estejam completas 
e idênticas, e de que cada eleitor não receba mais de uma. O eleitor, de pos
se de sua cédula, ali deverá riscar todos os nomes, salvo o do candidato a 
quem estiver apoiando. 

Em seguida, deverá entregar, em plena sessão, suá. cédula ao presidente 
que estiver deixando o cargo, o qual a colocará imediatamente na uma, tam
bém em plena sessão. 

ART. 1 1  - O voto por correspondência será aceito para as eleições para 
a Diretoria. Os membros que desejarem votar por correspondência deverão 
avisar o secretário a esse respeito antes de 1!? de dezembro. O secretário fará 
então a cédula chegar às suas mãos antes de 15 de dezembro. Uma vez re
gistrado o voto na cédula, esta deverá ser colocada num envelope lacrado 
com cera, endereçado ao secretário, e trazendo externamente a referência: 
Cédula de Voto. Para ter validade, a cédula deverá ter chegado às mãos do 
secretário, que dará imediato conhecimento disso ao presidente, ou, na falta 
dele, ao vice-presidente, antes de 1 <::> de janeiro. No dia da sessão eleitoral, o 
secretário entregará em plena sessão o envelope lacrado ao Presidente, di
zendo em voz alta: "Da parte de tal membro, que está votando por corres
pondência." O Presidente tirará então o lacre do envelope, extrairá dele a 
cédula e a colocará na uma nos moldes habituais. 

ART. 12  - O presidente para o ano de 1927 será o Dr. René LAFORGUE. 
O presidente deverá ser eleito na reunião por maioria absoluta, pelos mem
bros efetivos. Deverá ser escolhido entre os membros efetivos. A maioria 
relativa, a partir do segundo turno, será suficiente para garantir a eleição. 

ART. 13 - O vice-presidente para 1927 será a Sra. Eugénie SOKOLNIC
KA. O vice-presidente e o secretário, assim como o tesoureiro, serão eleitos 
nas mesmas condições que o presidente. 

ART. 14 - As eleições do presidente, do vice-presidente, do secretário e 
do tesoureiro terão lugar na primeira reunião do ano, em janeiro. 

ART. 15  - Toda cédula de voto que trouxer o nome de uma pessoa ine
legível para as funções em causa será anulada e considerada em branco. To
da cédula de voto assinada ou que traga visivelmente a indicação da perso
nalidade do eleitor será igualmente anulada e considerada em branco. 

ART. 16 - Todo membro terá o direito de recusar a função a que a elei
ção vier a elevá-lo. 

ART. 17 - O mandato dos membros da Diretoria se extinguirá de três 
maneiras: por expiração, ao ténnino do ano, por demissão e por revogação. 
Os membros da Diretoria deverão assistir a todas as reuniões da referida Di
retoria, mediante convocação do secretário, instado pelo presidente. Caso, 
sem uma desculpa válida, um membro da Diretoria falte a três sessões conse
cutivas, o presidente poderá intimá-lo perante seus eleitores, que terão então 
o direito de destituí-lo de sua função, através de uma decisão tomada da 
mesma forma que a decisão mediante a .qual ele fora eleito. Se o membro 
faltoso for o presidente, o vice-presidente poderá introduzir o pedido de re
vogação. 

ART. 18 - Os doze membros fundadores são de direito membros efeti-
vos. 
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ART. 19  - O  recrutamento posterior de outros membros efetivos se fará 
da seguinte maneira: 

O candidato deverá inicialmente registrar sua candidatura mediante 
carta endereçada ao presidente da Sociedade, aos cuidados do secretário. 

Uma vez feito regularmente o ato de candidatura, o pedido só poderá 
ser declarado aceitável pelo presidente se o comitê tiver recebido de um 
analista-membro da Sociedade Psicanalítica de Paris, ou de qualquer ramo 
da Associação Internacional, a garantia de que o candidato se submeteu com 
ele a uma psicanálise que possa ser considerada didaticamente suficiente. 

Se essa garantia emanar de um psicanalista-membro da Sociedade Psi
canalítica de Paris, poderá ser dada verbalmente, sob a condição de que isso 
ocorra numa reunião do Comitê. Caso contrário, se provier de um psicana
lista estranho à Sociedade Psicanalítica de Paris, deverá ser dada por escri
to, numa carta dirigida ao presidente aos cui�ados do secretário. 

Uma vez que o pedido seja declarado aceitável, o candidato, para se 
eleger membro efetivo, deverá reunir pelo menos três quartos dos votos dos 
membros efetivos votantes. O voto por correspondência será admitido nas 
mesmas condições aplicáveis às eleições para a Diretoria. Para fixar exata
mente o número de votos a serem obtidos, tomar-se-á o múltiplo de 4 igual 
ou imediatamente superior ao número real dos membros efetivos, e a partir 
desse múltiplo é que se calcularão os três quartos. 

ART. 20 - A eleição do novo membro efetivo poderá ocorrer em qual
quer época do ano, mas o secretário deverá, pelo menos quinze dias antes de 
sua realização, avisar individualmente a cada um dos membros efetivos. O 
escrutínio se dará numa reunião do- comitê. No dia do escrutfuio, o presi
dente abrirá e presidirá o debate sobre o tema da eventual admissão. Esse 
debate se encerrará com uma votação por escrito e secreta, da mesma forma 
que nas eleições para a Diretoria. 

ART. 21 - O recrutamento dos membros agregados será feito da se-
guinte maneira: 

Iniciahnente, o candidato deverá registrar sua candidatura por carta en
dereçada ao presidente da Sociedade, aos cuidados do secretário. 

O secretário avisará então aos membros efetivos da Sociedade Psica
nalítica de Paris que a candidatura foi apresentada, pelo menos quinze dias 
antes. da reunião eleitoral. 

ART. 22 - A eleição do membro agregado terá lugar numa sessão do 
comitê, meçliante votação escrita e secreta. 

ART. 23 - Toda eleição devidamente anunciada pelo secretário será vá
lida, qualquer que seja o número de eleitores presentes, mas o presidente de
verá mandar realizar as eleições nas datas regulares das reuniões ordinárias 
da Sociedade, para que os membros possam comodamente estar presentes 
nos escrutfuios. 

ART. 24 - Em caso de falta . grave contra a honra e os deveres profis-
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sionais, a exclusão do membro (efetivo ou agregado) poderá ser determina
da. 

O pedido de exclusão será introduzido por carta proveniente de um 
membro qualquer (efetivo ou agregado) e dirigida ao presidente aos cuidados 
do secretário. O secretário avisará individualmente a cada membro efetivo, 
com pelo menos quinze dias de antecedência, sobre a sessão do Comitê em 
que o referido membro deverá ser chamado a decidir sobre a exclusão. 

O Comitê será o encanegado primordial do processo de exclusão; ouvi
rá a acusação do membro requerente, a defesa do membro réu e, em geral, 
qualquer pessoa que possa esclarecer sua decisão. Caso o julgue convenien
te, o Comitê poderá, na investigação, delegar poderes a uma Comissão que 
relatará o caso perante ele no dia da votação final. Em seguida, o Comitê 
dispensará o requerente e o réu e procederá à votação na ausência de.ambos, 
ainda que um deles seja membro efetivo. 

ART. 25 - A língua oficial das sessões da Sociedade, assim como dos 
boletins, sinopses ou outros trabalhos escritos provenientes dela será a lín
gua francesa. 

ART. 26 - As sessões de estudos técnicos terão lugar pelo menos uma 
vez por mês, numa data regular, exceto em agosto e setembro. Todavia, a 
Diretoria terá o direito de convocar os membros para uma sessão extraordi
nária antes da data fixada, caso julgue que o interesse científico o exige. 

ART. 27 - As sessões de estudos genéricos se realizarão qu3J1do o inte
resse científico o solicitar. 

ART. 28 - O presidente presidirá as sessões e garantirá a ordem delas. 
Ninguém poderá tomar a palavra sem que ele a dê nos termos regulares; ele a 
dará aos diversos membros na ordem em que a solicitarem. 

ART. 29 - O secretário fornecerá a sinopse das sessões para a Revue 
Française de Psychanalyse, que as publicará. Ficará igualmente encarregado 
de toda a correspondência que competir à Sociedade. 

ART. 30 - Os membros ordinários dos outros grupos psicanalíticos fi
liados à Associação Internacional terão direito, quando de sua presença em 
Paris, a assistir a todas as sessões científicas da Sociedade, na mesma cate
goria que os membros efetivos. Entretanto, essas vantagens poderão ser re
cusadas ao membro de um grupo que não conceder direitos recíprocos aos 
membros efetivos da Sociedade Psicanal(tica de Paris . 

Por outro lado, os membros dos referidos outros grupos psicanalíticos 
ficarão, qualquer que seja o caso, rigorosamente excluídos das sessões do 
Comitê. Todas as decisões tornadas na presença de algum deles serão consi
deradas nulas. 

ART. 31 - Pessoas estranhas tanto à Sociedade Psicanalítica de Paris 
quanto à Associação Internacional de Psicanálise poderão ser convidadas pa
ra as sessões científicas. Entretanto, cada convite só será válido para urna 
única sessão. 

O convite poderá ser feito mediante proposta de qualquer dos mem
bros. 

No caso excepcional de alguma personalidade marcante achar-se tem
porariamente em Paris e de a Diretoria não ter tempo de colher a votação dos 
membros, ela poderá tomar por si só a iniciativa de formular o convite. 
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ART. 32 - A Sociedade Psicanalítica de Paris reserva-se .o direito de 
decidir a partir de que data será oportuno adnútir que os representantes da 
imprensa científica, médica ou filosófica assistam às sessões científicas para 
publicar a sinopse destas em seus respectivos periódicos. 

ART. 33 - A Sede da associação ficará localizada em Paris. Será provi
soriamente instalada na Rua Mignet n!? 1 (XVI distrito residencial), no domi
cílio particular do Dr. Laforgue. 

ART. 34 - As verbas da associação se comporão das cotas por ela per
cebidas. O tesoureiro administrará essas verbas e disporá delas de acordo 
com o parecer da Diretoria, conforme as disposições orçamentárias gerais 
aprovadas pela Assembléia dos Membros Efetivos no início de cada ano. 

ART. 35 - O tesoureiro recolhera as cotas. Prestará contas publicamente 
de todas as suas 17ceitas e despesas na primeira reunião do ano, em janeiro. 

ART. 36 - E obrigatória a cotização entre os membros efetivos. A cota 
foi fixada em 100 francos por ano, pagáveis em duas parcelas semestrais 
com prazo até 15 de dezembro de 1926. 

A cota do membro efetivo dará direito à assinatura da Revue Françaíse 
de Psychanalyse. 

ART. 37 - A cota dos membros agregados será uma soma pelo menos 
igual ao preço da subscrição anual da Revue Française de Psychanalyse; 
mediante essa cota, a assinatura da revista lhes será assegurada. 

ART. 38 - A dissolução da sociedade poderá ser determinada por soli
citação de um dos membros. Essa solicitação, claramente redigida e conten
do uma exposição detalhada dos motivos, será dirigida ao presidente aos 
cuidados do secretário. Este último avisará individualmente os membros, 
com três meses de antecedência, sobre a sessão em que deverá ser discutida 
a dissolução. 

A votação referente à questão da dissolução se dará de forma idêntica à 
da eleição de um membro-efetivo. 

O ativo pertenc�te à Sociedade no momento da dissolução será liqui
dado dentro das formas ·da legislação francesa. 



Presidente 

1926 R. Laforgue 
1927 R. Laforgue 
1928 R. Laforgue 
1929 R. Laforgue 
1930 G. Parcheminey 
193 1 G. Parcheminey 
1932 A. Borel 
1933 A. Borel 
1934 A. Borel 
1935 E. Pichon 
1936 E. Pichon 
1937 E. Pichon 
1938 C. Odier 

Organização dos poderes na SPP 
(1926-1938) 

Vice-Presidente Secrerário Tesoureiro 

E.  Sokolnicka R. Loewenstein R. Loewenstein 
E. Sokolnicka k. Loewenstein R. Loewenstein 
A .. Hesnard R. Allendy M. Bonaparte 
R. de Saussure R. Allendy G, Parcheminey 
H. Codet R. Allendy S .  Nacht 
C. Odier R. Allendy S. Nacht 
e. Odier S. Nacht S. Morgenstem 
e. Odier S .  Nacht S .  Morgenstem 
M .  Bonaparte J. Leuba J. Frois-Wittmann 
M. Bonaparte J. Leuba J. Frois-Wittmann 
M. Bonaparte J. Leuba J. Frois-Wittmann 
M. Bonaparte J. Leuba J. Frois-Wittmann 
M. Bonaparte J. Leuba M. Schlumberger 
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Assessor 

Sra. Codet 



Sociedade Psicana!ítica de Paris 

Composição da Sociedade em l'?  de junho de 1935 

Membros.fundadores 

Sra. Marie BONAPARTE (Princesa Georges da Grécia), rua Adolphe Yvon n'! 6, Paris ( 16'?). Sra. Eugénie SOKOLNICKA (falecida). Dr. René ALLENDY, rua Assornption, 67, Paris (16'?). Dr. Adrien BOREL, cais das Flores, 1 1 ,  Paris (4'?) . Dr. Henry CODET, rua Odéon, 10, Paris (6'?). Dr. Angelo HESNARD, rua Peireix, 4, Toulon (Var). Dr. René LAFORGUE, rua Mignet, l, Paris ( 16'?). Dr. Rodolphe LOEWENSTEIN, avenida Versailles, 127, Paris (16'?). Dr. Charles ÜOIER, boulevard Montrnorency, 79, Paris (16'?). Dr. Georges PARCHEMINEY, avenida Niel, 92, Paris (1 7'?). Dr. Édouard PICHON, méd. hosp., avenida Bourdonnais, 48, Paris (7'!). Dr. Raymond DE SAUSSURE, rua Terrasse, 2, Genebra (Suíça). 

Membros efetivos 

1 928 - Dr. Henry FLOURNOY, rua Monnetier, 5, Genebra (Suíça). Sra. ÔDIER-RONJAT, boulevard Montmorency, 79, Paris, (16'?). Dra. Blanche REVERCHON-JOUVE, rua Toumon, 8, Paris (6'?). 1929 - Dr. Michel CÉNAC, rua Coetlogon, 3, Paris (6'?). 
Dra. Sophie MORGENSTERN, rua Cure, 4, Paris (16'?). Dr. Sacha NACHT, boulevard Flandrin, 21, Paris ( 16'?). 1930 - Dr. Paul SCHIFF, rua César Franck, 14, Paris ( 15'?). 

1 932 - Dr. John LEUBA, rua Pierre Ducreux, 6, Paris (16'?). M. FROIS-WITTMANN, rua Marronniers, 8, Paris q6'?). 
,/1_71> 



Membros agregados 
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1927 - Srta. Anne B ERMAN, dra. em fann., rua Falguiêre, 8, Paris ( 1 5'2). 
Sr. Bernard DoREAU, rua Bellechasse, 3 1 ,  Paris (7'2). 
Dr. Maurice MARTIN-SISTERON, boulevard Ed. Rey, 14, Grenoble (lsêre). 

1 928 - Dr. HÉLOT, praça Masséna, 8, Nice (Alpes Marítimos). 
Dr. André REPOND, diretor da Casa de Saúde Malévoz, Monthey (Suíça). 

1929 - Sr. Paul GERMAIN, rua DurantiQ, 10, Paris ( 1 8'2). 
Sr. Henri HOESLI, rua Bac, 90, Paris (7'2). 
Sra. Paulette LAFORGUE, rua Mignet, 1, Paris (16'2). 

1 93 1  - Dr. B ELTRAM, prof. da universidade, Echevería, 1601 ,  Buenos Aires. 
Dr. E. RIETI , Instituto Psiquiátrico de Grugliasca, Turim (Itália). 

1 932 - Dr. MÃLE, rua Navarre, 1 1 , Paris (5'-'). 
Dr. Allendc NOVARO, calle Moneda, 1944, Santiago do Chile. 

1 933 - Dr. Marc SCHLUMllERGER, aveniqa Lamballe, 24, Paris ( 16'-'). 
Sr. Théodorc CHENTRIER, rua Bretagne, 17 bis, Asnieres (Sena). 

1 934 - Ora. Odctte CüDET, rua Odéon, 10, Paris (6'-'). 
Dr. LACAN, rua Pompe, 149, Paris ( 16'-'). 

1 935 - Sr. Philippe MARETTE, avenida Cel. Bonnet, 2, Paris (16'-'J. 
Dr. J.-L. PIERRE, avenida Charles Floquet, 39, Paris (7'-'J. 
Sr. Príncipe Pierre da GRÉCIA, rua Adolphe Yvon, 6, Paris ( 16'-'). 

Composição da SPP em 1938 

Membros efetivos 

ALLENDY, Dr. René, Rua Assomption, 67 ( 16'-'). 
BONAPARTE, Marie, Princesa GEORGES DA GRÉCIA, rua Adolphe Yvon, 6 ( lq9}. 
BOREL, Dr. Adrien, cais das Flores, 1 1  (4'2). 
CÉNAC, Dr. Michel, rua Babylone, 4 (6!?). 
CODET, Dr. Henri, rua Odéon, 10 (6'-'). 
CooET, Ora. Odette, rua Odéon, 10 (69). 
FLOURNOY, Dr. Henry, rua Monnetier, 5, Genebra. 
HESNARD, Prof. Angelo, Port-Hesnard, Le Mourillon, Toulon (Var) . 
J. LACAN, efetivo nesse ano ( 1938). 
LAFORGUE, Dr. René, rua Mignet, 1 ( 16'2). 
LAGACHE, Dr., rua Georges de Porto Riche, 2 ( 16'2). 
LEUBA, Dr. John, Rua René Bazin, 6 ( 162) (Secretário). 

LOEWENs:fEIN, Dr. Rodolphe, avenida Versailles, 1 27 ( 16'-'). 
LOWTZKY, Sra., Praça Henry Paté, 13 ( 16'2) 
MORGENSTERN, Dra. Sophie, rua Cure, 4 (16'2): 
NACHT, Dr. Sacha, rua Vignes, 47 ( 16'-'). 
ÜDIER, Dr. Charles, rua Franklin, 28 ( 162). 

ÜDIER-RONJAT, Sra. Ilse, rua Franklin, 27 ( 162). 
P ARCHEMINEY, Dr. Georges, avenida Niel, 92 ( 17'2). 
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PICHON, Dr. Édouard, avenida Bourdonnais, 48 (7'!) (Presidente). REYERCHON-JOUYE, Dra. Blanche, rua Toumon, 8 (62). SAUSSURE, Dr. Raymond de, rua Chanoinesse, 12 (42). SCHIFF, Dr. Paul, rua César Franck, 14 (15'!). SCHLUMBERGER, Marc, avenida Lamballe, 24 (169). SPITZ, Dr. René, rua Henri Heine, 1 8  bis (169). 

Membros agregados 

ALLENDE, Dr. Novaro, calle Moneda, 1944, Santiago do Chile. BELTRAM, Prof. Dr., universidade, Echevería, 1601, Buenos Aires. BERMAN, Srta. Anne, rua General BaJfourier, 2 (169). BREUER, Dra. Elsa, rua Brown Séquart, 5 (159). CHENTRIER, Théodore, rua Bretagne, 17 bis, Asniêres (Sena). 
DoREAU, Bernard, rua Edmond VaJentin, 1 1  (79). GERMAIN, Paul, rua Durantin, 10 (189). GUEX, Srta. Gennaine, F1orirnont, 9, Lausanne (Suíça). HÉLIOT, Dr., praça Masséna, 8, Nice. HOESLI, Dr. Henri, rua Bac, 90 (72). H.R. HOFFMANN, Sra., Anselroad, 1900, Cleveland (Ohio), EUA. 
LACAN, Dr. Jacques, boulevard MaJesherhes, 97 (8!?). LAFORGUE, Sra. Paulette, rua Mignet, 1 (162). MÂLE, Dr. Pierre, rua Navarre, 1 1  (52). MARETTE, Philippe, rua Saint Jacques, 322 (52). MARTIN-SISTERON, Dr. Maurice, boulevard Édouard Rey, 14, Grenoble. PIERRE, Dr. J.L., rua Paul Baudry, 10 bis (172). Prfucipe PIERRE DA GRÉCIA, rua Adolphe Yvon, 6 ( 169) . REPOND, Dr. André, MaJévoz-sur-Monthey, Valais. RIETI, Dr. E., Instituto Psiquiátrico de Grugliasco, Turim. VJOLET, Dra. Madeleine, rua Monsieur, 19 (7Z). 

Comissão Lingüística 
para a unificação do 

vocabulário psicanalítico francês 

- Reunião de 31 de 11U1io de 1927 Foram adotadas por unanirnidade as seguintes traduções: 
Narzissmus - Narcisismo . ., . . h �- aplicado ao doent.:: narcisista. "ªn ti.e . . , . IS - aplicado a um processo mórbido: narc1Sico. 
Verschiebung - Deslocamento. 
Übertragung - Transíerência. (O termo report [transporte], antes empregado por M. Morichau-Beauchant, caiu em desuso.) 
Verdichtung - Condensação. 



Deckerinnerung - Lembrança encobridora. 
Hemmung - Inibição. 

II - Reunião de 24 de ju/hÓ de 1927 
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A Comissão Lingüística reuniu-se no dia 24 de julho de 1927, em Blois. Na ausência de seu presidente, o Dr. Pichon, ela ofereceu a presidência à Sra. Marie Bonaparte. Foram determinadas as seguintes traduções: 
Angsthysterie - Síndrome fóbica (His.teria de angústia de FREUD). 
Conversionhysterie - Síndrome de conversão (Histeria de conversão de FREUD). 
Angstneurose - Neurose de angústia. 
Zwangshandlung - Ato obsessivo. 
Zwangsvorstellung - Idéia obsessiva. 
Zwangsdenken - Pensamento obsessivo. 
Zwangsrübeln - Ruminação mental [obsessiva]. 
Zwangsonanie - Onanismo obsessivo. 
Zwangsceremoniell - Cerimonial obsessivo. 
Zwanghaft - Compulsivo. 
Erregung - Excitação, emoção. 
Abfuhr - Escoamento [descarga]. 
Abreagiren - Ab-reação. 
Reizquelle - Excitante (substantivo) [Fonte de excitação]. 
Somatisches Entgegenkommen - Complacência somática: plasticidade corporal. 
Besetzungsenergie - Energia de investimento. 
Rückbesetzung - Investimento regressivo. 
Reaktionsbildung - Formação reativa. 
Wiederholungszwang - Compulsão à repetição: 
Primiir Vorgang - Processo primário. 
lsolierung - Isolamento. 
Ungeschehenmachen - Anulação retroativa. 
Triebmischung - Intricação das pulsões [fusão das pulsões]. 
Triebentmischung - Desintricação das pulsões [desfusão das pulsões] . 

Participação dos psicanalistas da SPP 
nos congressos internacionais entre 1927 e 1938 

(textos incluídos no 
lnternational Joumal of Psycho-analysis) 

1927 - X Congresso de lr.nsbruck René LAFORGUE: "A Natureza 'Ativa' ou 'Passiva' da Terapia Psicanalítica" . 1929 - XI Congresso de Oxford Rcné ALLENDY: "O Instinto Social". René LAFORGUE: "Técnica Psic:malfüca Ativa e Vontade de Curar" (reproduzido na RFP, 1929, 3, 3, pp. 464-477). 
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1932 - XII Congresso de Wiesbaden 
Marie BONAPARTE: "A Função Erótica na Mulher". 
Charles ODIER: "Neurose sem Complexo de Édipo" 

(reproduzido na RFP, 1933, 6, 3-4, pp. 298-343). 
Raymond de SAUSSURE: "O Milagre Grego" 

(reproduzido na RFP, 1938, 10, 1 ,  pp. 87- 148). 
1934 - XIII Congresso de Lucerna 

Rudolph LOEWENSTEIN: "Passividade Fálica no Homem" 
(reproduzido na RFP, 1935, 8, 1 ,  pp. 36-43). 

René LAFORGUE: "Exceção à Regra Fundamental" 
(reproduzido na RFP, 1934, 7, 4, pp. 684-690). 

F. LOWTZKY: "A Oposição do Superego à Cura: Três Casos Clínicos" 
(reproduzido na RFP, 1934, 7, 3, pp. 197-216) .  

1936 - XIV Congresso de Marienbad 
Jacques LACAN: "O Estádio do Espelho" (não reproduzido em sua forma ori

ginal). O texto de 1936 não figura nos arquivos por causa de um "esque
cimento" do autor. Uma nova versão seria publicada após o XVI Con
gresso de Zurique em 1949, na RFP, 1 949, 13, 4, pp. 449-455. 

Marie BONAPARTE: "Visões Paleobiol6gicas e biopsíquicas" (reproduzido na 
RFP, 1936, 9, 3, pp. 422-429). 

René SPITZ: "Repetition, Rhythm and Boredom Defence-mechanisms and 
their Effects" [Os Mecanismos de Defesa da Repetição, do Ritmo e do 
Tédio e seus Efeitos]. 

1938 : XV Congresso de Paris 
(agosto de 1938, salão da Avenida lena e 

recepção no restaurante Le Doyen) 

- Discurso d.: Jones para indicar que a descobertl! do inconsciente fora pre
parada no terreno francês, mas fora feita em outro lugar: "E inexato fazer as idéias de 
Freud derivarem de seu encontro com Charcot." 

2 - R. LoEWENSTEIN: "A Origem do Masoquismo e a Teoria das Pulsões" 
(reproduzido na RFP, 10, 2, 1938). 

3 - R. ALLENDY: "Morbid Substitutions and Masochism" ["Substituições 
Mórbidas e Masoquismo"]. 

4 - D. LAGACHE: "Contribuição ao Estudo das Idéias de Infidelidade Ho
mossexual no Ciúme" (reproduzido na RFP, 10, 4, 1938). 

5 - E. PICHON: "Evolução Divergente da Genitalidade e da Sexualidade na 
Civilização Ocidental" (reproduzido na RFP, 10, 3, 1938). 

6 - M. RAMBERT: "Uma Nova Técnica de Psicanálise Infantil: O Jogo de 
Fantoches". 

7 - S. MORGENSTERN: "O Simbolismo e o Valor Psicanalítico dos Desenhos 
Infantis" (reproduzido na RFP, 1 1 ,  1, 1939). 

8 - P. SCHJFF: "On the Possibilities of Psycho-analysing Criminais" ["Sobre 
as Possibilidades de Psicanalisar Criminosos"]. 
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9 - E. P!CHON: "A Pessoa e a Personalidade Vistas à Luz do Pensamento Idiomático Francês" (reproduzido na: RFP, 10, 3, 1936). 10 - Marie BONAPARTE: "O Inconsciente e o Tempo" (reproduzido na RFP, 
1 1 ,  l ,  1 939). 

Simpósio sobre o tema Ego Fo,te e Ego Fraco, com a participação de René La
forgue, Edward Glover, Otto Fenichel e Hermann Nunberg. 

Simpósio sobre o tema O Critério de lmerpretação, com a participação de Charles Odicr, Susan lsaacs, Gcorg Gero e Robert WãJder. 



Primeiro número da Évolution Psychiatrique, 1925 
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Traduções das Obras de Freud em 
Língua Francesa entre 1920 e 1940 

1900 - La Science des Rêves, trad. de I. Meyerson, Alcan, Paris, 1926. 
1901 - "Fragment d'une Analyse d'Hystérie, Dora", trad. M. Bonaparte e R. Loe

wenstein, RFP, II, 1, 1928. Revista por A. Berman in Cinq Psychanalyses, 
Denoel et Steele, Paris, 1935. 

190 1  - Psychopathologie de la Vie Quotidienne, trad. S. Jankélévitch, Paris, Payot, 
1922. 

1905 - Le Mot d' Esprit dans ses Rapports avec l' lnconscient, trad. M. Bonaparte e M. 
Nathan, Gallimard, Paris, 1930. 

1905 - Trois Essais sur la Théorie de la Sexualité, trad. B. Reverchon, Gallirnard, Pa
ris, 1923. 

1907 - Délires et Rêves dans la Gradiva de Jensen, trad. M. Bonaparte, Gallimard, 
Paris, 1931 .  

1909 - Analyse d'une Phobie d'un Petit Garçon de Cinq Ans, trad. Marie Bonaparte, 
RFP, II, 3, 1928. Reproduzido em Cinq Psycharialyses (citado). 

1909 - Remarques sur un Cas de Névrose Obsessionnel/e: lHomme aux Rats, trad. M. 
Bonaparte e R. Loewenstein, RFP, V, 3, 1932. Reproduzido em Cinq Psycha
nalyses (citado). 

1909 - Cinq Leçons sur la Psychana/yse, trad. Y. Le Lay sob o título de Origine et 
Développement de la Psychana/yse, La Revue de Genêve, 1920. Reed. sob o 
título de La Psychanalyse, Genebra, Sonor, 1921 .  Reed. com o título atual, 
Payot, Paris, 1921 .  

1910 - Un Souvenir áEnfance de Léonard de Vinci, trad. Marie Bonaparte, Galli
mard, Paris, 1927. 

1910 - Contribution à la Psychologie de la Vie Amoureuse I: d'un Type Particulier de 
Chou Objectal chez fHomme, trad. M. Bonaparte e A. Bennan, RFP, IX, 1, 
1936. 

191 1 - Remarques Psychanalytiques sur r Autobiographie áun Cas de Paranoia (Le 
Président Schreber), trad. Marie Bonaparte e R. Loewenstein, RFP, V, I, 
1932. Reproduzido em Cinq Psychanalyses (citado). 

1912 - Contribution à la Psychologie de la Vie Amoureuse li: Considération sur le 
P/us Commun des Ravalements de la Vie Amoureuse, trad. Marie Bonaparte e 
A. Berman, RFP, IX, I, 1936. 

19 13  - Totem et Tabou, trad. S. Jankélévitch, Payot, Paris, 1923. 
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1913 - Deux Mensonges d'Enfants, trad. P. Jury e F. Engel, RFP, VII, 4, 1934. 
1913 - La Prédisposition à la Névrose Obsessionnelle, trad. E. Pichon e H. Hoesli, 

RFP, III, 3, 1929. 
1914 - Contribution à fHi.stoire du Mouvemenr Psychano.lytique, em Essai.s de la Psy

chanalyse, Paris, Payot, 1927. 
1914 - Extrait de l'Hi.stoire d'une Névrose /nfantile (l'Honune aux Loups), trad. M. 

Bonaparte e R. Loewenstein, Denoel et Steele, Paris, 1935. Reproduzido em 
Cinq Psychano.lyses (citado). Coiwém complementar com R.M. Brunswick: 
En Suppl.ément à fExtrait ãune Névrose lnfantile de Freud, trad. M. Bona
parte, RFP, IX, 1936. 

1915 - Un Cas de Pararwià qui Contredit la Théorie Psychanalytique de cette Affec
tion, trad. P. Jury, RFP, VIII, 1 ,  1935. 

1915 - Considération Actuelle sur la Gue"e et la Mort, in Essais de Psychanalyse 
(citado). 

1916 - Rapport entre un Symbole et un Symptôme, trad. P. Jury, RFP, VIII, 3, 1935. 
1916 - Sur les Transformations des Pulsions, Particulierement dans fÉrotisme Anal, 

trad. E. Pichon e H. Hoesli, RFP, II, 4, 1928. 
1917 - Métapsychologie, trad. M. Bonaparte e A. Berman, Gallimard, Paris, 1940. 

Coletânea compreendendo: Notes sur r lnconscienr (1912) - L' Inconscient - Le 
Refoulement - Pulsions et Destins des Pulsions ( 1915) - Compl.ément Métapsy
chologique à la Théorie du Rêve - Deuil et Méfancolie (1917). 

1917 - lntroduction à fa Psychanalyse, trad. S. Jankélévitch, Paris, Payot, 1922. 
1918 - Contribution à fa Psychologie de la Vie Amoureuse Ili: Tabou de la Virgini

té, trad. A. Berman, RFP, VIII, 1, 1933. 
1919 - On Bat un Enfant, trad. H. Hoesli, RFP, VI, 3-4, 1933. 
1920 - Psychogenese ãun Cas áHomosexualité Féminine, trad. H. Hoesli, RFP, VI, 

2, 1933. 
1920 - Préface à fa Quatrieme Édition des Trois Essais sur la Théorie de la Sexualité, 

trad. B. Reverchon, Gallimard, Paris, 1923. 
1920 - Au-delà du Príncipe de Plaisir, 1927, em Essais de Psychanalyse (citado). 
192 1  - Psychologie Collective et Analyse du Moí, ibid. 
1921 - De Quelques Mécanismes Névrotiques dans la Jalousie, La Paranoia e fHo-

mosexualité, trad. Jacques Lacan, RFP, V, 3, 1932. 
1922 - Prefácio a R. de Saussure, La Méthode Psychanalytique, Lausanne, Genebra, 

Payot, 1922. 
1922 - Épilogue à r Analyse du Petit Hans, trad. M. Bonaparte, RFP, II, 3, reproduzi

do ein Cinq Psychanalyses (citado). 
1923 - Le Moi et le Ça, 1927, em Essais de Psychanalyse (citado). 
1924 - Le Probleme Économique du Masochisme, trad. E. Pichon e H .  Hoesli, RFP, 

II, 1928. 
1924 - Le Déclin du Complexe d'Oedipe, trad. A. Berman, RFP, VII, 3, 1934. 
1924 - Essais de Psychanalyse Appliquée, trad. E. Marty e M. Bonaparte, Gallimard, 

Paris, 1933. Coletânea incluindo: La Psychanalyse et r Établissement des Faits 
en Matiere Judiciaire par une Méthode Diagnostique (1906); La Création Litté
raire et le Rêve Éveillé (1908); Le Moi"se de Michel-Ange (19 14) e Appendi
ce (1927); Paralleles Mythologiques à une Représentation Obsessionnelle 
Plastique ( 1916); Quelques Types de Caracteres Dégagés para la Psychanaly
se (1916); Une Difficulté de la Psychanalyse (1917); Un Souvenir cf Enfance de 
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Goethe (1917); Une Névrose Démoniaque au XV/le. Siecle (1922); L'lnquié
tante Étrangeté (1919). '1925 - Ma Vie et la Psychanalyse, trad. Marie Bonaparte, revista por Freud, Galli-mard, Paris, 1928. 1925 - Résistances à la Psychanalyse, La Revue ]uive, I, 2, Gallimard, 1925. 1925 - La Négation, trad. H. Hoesli, RFA, VII, 2, 1934. 1926 - Psychanalyse et Médecine, trad. M. Bonaparte em Ma Vie et la Psychanaly
se (citado). 1927 - L'Avenir d'une lllusion, trad. Marie Bonaparte e M. Nathan, Gallimard, Paris, 1930. 1928 - Dostoiewski et le Parricide, em Dostoiewski par sa Femme, Gallimard, Paris, 1930. 

1930 - Malaise dans la Civilisation, trad. Sr. e Sra. C. Odier, RFP, VII, 4, 1934, e Denoel et Steele, Paris, 1934. 1932 - Nouvelles Conférences sur la Psychanalyse, trad. A. Berman, Gallimard, Paris, 1936. 1933 - Prefácio a M. Bonaparte em Edgar Poe, Étude Psychanalytique, Denoel et Steele, Paris, 1933. 1937 - Analyse Terminée et Analyse lnterminable, trad. Anne Berman, RFP, XI, 1 ,  1939. 
1921 - Extraits d'une Lettre à Claparede, em La Psychanalyse, trad. Y. Le Lay, Genebra, Sonor, op. cit. 1923 - Extraits ãuneLettre à F. Wittels, em F. Wittels, Freud, fHomme, la Doctrine, 

l'École, trad. Herbert, Paris, Alcan, 1929. 1924 - Lettre préface au "Disque Vert'', II, número especial, "Freud et la Psychanalyse", Paris, Bruxelas 1924. 1926 - Lettre de Freud em Au-delà de fAmour, Les Cahiers Contemporains, n� 3. Paris, Montaigne, 1926. 1929 - Lettre à Maxime Leroy sur Quelques Rêves de Descartes, em M .  Leroy, Des
cartes r Homme au Masque, Rieder, Paris, 1930. 1933 - Lettre à Einstein em Pourquoi la Guerre?, trad. B. Briod, Instituto Internacional de Cooperação Intelectual, Stock, Paris, 1933. 1933 - Lettres à André Breton, em Le Surréalisme au Service de /,a Révolution, n�s. 5-6, Paris, maio de 1933. 

Com respeito ao panorama bibliográfico completo das reedições das obras e da correspondência de Freud em francês depois de 194-0, podemos consultar Roger Dufresne, Bibliographie des Écrits de Freud, Payot, Paris, 1973. 
Todas as vezes que mencionei referências bibliográficas, indiquei numa nota as últimas reedições, bem como as novas traduções. Esta bibliografia destina-se a fornecer um panorama das atividades de tradução na França entre 1920 e 1940. Será completada no volume II por uma nova tabela. 
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HISTÓRIA DA PSICANÁLISE 
NA FRANÇA 

A Batalha dos Cem Anos 

volume 1 :  1 885- 1939 

A edição brasileira de História da Psicanálise 
na França se completa agora com a publica
ção do primeiro volume da obra, que abrange 
os anos de 1 885 a 1939, ou seja, da chegada de 
Freud a Paris, para estudar com Charcot na 
Salpêtriere, até a eclosão da Segunda Guerra 
Mundial. 

1900: cinco anos após ter ido a Paris observar 
o trabalho de Charcot, principalmente no 
campo da histeria, Freud publica A Interpreta
ção dos Sonhos. De 1900 a 1910 são criadas 
sociedades psicanalíticas em Berlim, Londres, 
Nova York e Budapeste. 1 9 10: é fundada a 
Intemational Psycho-Analytical Association. 
Mas a fundação da Sociedade Psicanalítica de 
Paris só acontece em 1926. Como é possível 
que a França, o país "4as luzes", de todas as 
vanguardas, de Charcot, tenha se permitido 
semelhante atraso em relação à psicanálise? 
Levando em conta que a nova ciência se for
mara sob a égide de nacionalismos e "naciona
lidades" (a "identidade judaica" do grupo de 
Viena), Roudinesco analisa as resistências 
xenófobas na França, mas igualmente as resis
tências à doutrina da sexualidade e a um con
ceito de inconsciente que não conduzia a uma 
psicologia ampliada. Foi esta última questão 
que levou, no período entre as duas guerras, 
os " 12  pioneiros" - sob o comando da figura 
ímpar de Marie Bonaparte - a introduzirem 
Freud na França com a herança de um incons
ciente "à francesa", passado pela "peneira 
latina". 

Mas não são apenas problemas conceituais 
que irão aqui se encontrar. Como em toda boa 
história, esta é também uma História-de pes
soas, de vidas, de lugares, e de crises. Narrada 
com precisão e paixão (ambas qualidades 
advindas do profundo conhecimento), esta 
monumental História da Psicanálise na 
França já se impôs como obra de referência 
obrigatória. 



Algumas op!niões da Imprensa brasileira 
sobre o volume 2 de 
HISTÓRIA DA PSICANÁLISE NA FRANÇA 

" ... Relato fulgurante, ponto de partida para situar a psi
canálise no conle;i;Jo do pensamento francês deste século. 
Elisabeth Roudinesco demonstra wnfabuloso talento de 
historiadora ( e) escreve com wn conhecimento interno do 
que está falando . . .  Com tantos atributos, ela fez uma 
espécie de romance de ação, repleto de personagens e 
idéias, no qual há aventura, debates e confrontos." 

. Mario Sérgio Conti, Veja 

"Paralelamente à hisuma do lacanismo triunfante, o livro 
nos ensina a cultura psicanalítica francesa e mundial . . . .  
A tradução é muito fiel e se  diz em brasileiro fluente . O 
que torna ainda mais obrigatória a consulta deste livro, 
que oferece inúmeras perspectivas e um vasto material 
para se compreender a expansão psicanalítica francesa. E 
que, por isto mesmo, serve como modelo para se pensa
rem questões similares nas psicanálises brasileiras." 
Chaim Katz, Jornal do Brasil 

"É de wn ponto de vista histórico abrangente, desmedica
lizado, que Elisabeth Roudinesco nos revela os meandros, 
escolas, seitas e cisões da instituição psicanalítica na 
França." Cláudio Bojunga, Jornal do Brasü 

"Narrando, organizando e interpretando o desenvolvi
mento do freudismo na França, o trabalho de Elisabeth 
Roudinesco é de tirar o chapéu. Em boa hora, então, sua 
publicação entre nós." 
Oscar Cesarouo, Folha de S. Paulo 

ELISABETH ROUDINESCO, nascida em 1944, 
vive em Paris. Dedica-se, depois de uma formação 
psicanalítica e literária, à história e à teoria freudia
nas. Foi membro da École Freudienne de Paris de 
1969 a 1980 e membro do Partido Comunista Fran
cês entre 1971 e 1979. 

Foto de capa: Detalhe de Une leçon clinique_ à la Salp�
triere par [e professeur Charco/, André Brouillet (Arqui
vos Roger-Viollet) 



HISTÓRIA DA PSICANÁLISE NA FRANÇA 

A Batafüa dos Cem Anos 
volume 1 :  1 885- 1939 

Com a publicação do volume 1 da História da Psicanálise na Fran�a 
completa-se a edição em língua portuguesa desta obra monumentl\l, de que 
esta editora já lançara anteriormente o volume 2. Se o último era o mais 
polêmico, abrangendo os "anos Lacan", este primeiro tomo é um cláss.ico 
no sentido completo da palavra. Retraçando minuciosamente um daminho 
que se iniciou em 1885 com a chegada de Freud a Paris para estudal- com 
Charcot na Sa1pêtriere, e analisando as resistências xenófobas que levaram 
a só se fundar a Sociedade Psicanalítica de Paris em 1926 (pelo "grúpo dos 
12"; comandado pela figura ímpar de Marie Bonaparte), esta é uma 
história de idéias e de indivíduos, de lugares e de crises, que se impõe como 
obra de referência obrigatória. 

"A psicanálise esperava seu historiador. Ela o tem agora na pessoa de 
Elisabeth Roudinesco . . .  O conjunto de seu trabalho é tão importante que 
parece que depois dela nada poderá ser dito da história da psicanálise na 
França que já não esteja 'no' Roudinesco." R. Maggiori, Libération ... .. 
"(Observa-se) a eficácia e o domínio de umà escrita toda feita &e 
vivacidade e percussão, segurança e emoção . . .  Não é apenas upza 
guloseima para os que amam as narrativas, ou uma fonte de informações, 
muitas delas pouco ou nada conhecidas, . . .  mas também um in{trumento de 
trabalho." Henri Deluy, 'Révo/ution 

1 
"O livro de Elisabeth Roudinesco foi escrito como uma saga, cpm te 
wagnerianos e trivialidades, retratos vitriólicos e impulsos noslálgicl 
Catherine David, Le Nouvel Observateur / iiiiõiõiii 

"füte opus já está se tornando 'o' Roudinesco, a obra de refer�ncia . 
his1ória da psicanálise na França, assim como 'o' fones designa a bi, 
de Freud e a história do início da psicanálise." 
P. Tyllel, Les Nouvel/es Littéraires 

[ J ·Z� E j Jorge Zahar Editor 
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