
exigenci a Iigada a uma personifica~ao decerto cruel desse Outro,
I~as que, no esfor~o de se livrar de qualquer outra afec~ao nos
nns ou nos cora~oes, sondou-Ihes bastante bem seus reconditos.
E basta isso para fazer 0 psicanalista evoluir para uma regiao
que a psicologia de faculdade jamais examinou, a nao ser de
binoculos.

E isso que torna ainda mais enigmatico, prirneiro, que alguem
se julgue dispensado, em nome de sabe-se hi que parodia de
crftica social, de interrogar mais a fundo uma subestrutura tomada
com~ analoga a produ~ao, assim como tida por natural - e que
depOls se proponha a tarefa de fazer tudo isso vol tar ao born
caminho da dita psicologia, no caso qualificada de geral, 0 que
tern por I-esultado paralisar qualquer investiga~ao, reduzindo seus
problemas a termos discordantes ou ate tomando inutilizavel a
experiencia, de tanto deturpa-la ..

Sern d uvida, e pequena a responsabilidade da psicanalise nessa
especie de flagelo constitufdo pelos alibis reiterados do psi co-
logismo, numa area social que encobre sua irresponsabilidade
com 0 que teve de significante a palavra "liberal".
. A verdadeira questao nao esta em que essa deriva~ao esteri-

~Izante da pesquisa e essa cumplicidade degradante da a~ao sejam
mcentlvadas e sustentadas pelas demissoes em cadeia da crftica
em nossa cultura. Esta em que elas sejam mantidas e protegidas '4 I
na psicanalise, alimentadas pela propria institui9ao que distingue
a coletividade dos analistas, nao vamos esquece-Io, segundo a
inten~ao expressa de Freud, de uma sociedade cientffica funda-
~nentad~ numa pratica comum. Referimo-nos a propria institui9ao
mternaclonal que Freud fundou para preservar a transmissao de
sua descoberta e de seu metodo.

Mas, nesta, teria ele apenas errado seu alvo?
Para responder a essa pergunta, mencionemos primeiro que

nenhum "instituto" atualmente patrocinado no mundo por essa
institui~ao sequer tentou, ate hoje, montar 0 cicio de estudos
cuja intensao e extensao Freud definiu, tantas e tantas vezes e
em detalhes, como exclusivas de todo e qualquer substituto,
mesmo polftico, de uma integra~ao no ensino medico oficial, tal
como ele podia ve-Io em sua epoca, por exemplo.

o ensino nesses institutos nao passa de urn ensino profissional
e, como tal, nao mostl·a em seus program as nem planejamento
nem metas que ultrapassem aqueles: sem duvida Iouvaveis, de

uma escola de dentistas (referencia que foi nao apenas aceita
mas proferida pelos proprios interessados): na materia em ques-
tao, no entanto, isso nao vai alel11da forma~ao do enfermeiro
qualificado ou do assistente social, e os que nela introduzem
uma forma~ao, de habito e felizlllente mais elevada, pelo menos
na Europa, sempre a extraem de uma origem diferente.

Isso, pOltanto, nao constitui problema. Os institutos nao saD
a institui~ao, e caberia fazer a hist6ria desta para apreender nela
as implica90es autoritarias pelas quaisse mantem a extraordinaria
sujei9ao a que Freud fadou sua posteridade, que mal ousamos
nesta oportunidade qualificar de espiritual.

Invoquei em outro trabalho as documentos biograficos que
nos permitem concluir que isso foialgo que Freud quis delibe-
radamente, a ponto de aprovar com todas as letras que fossem
censurados por urn colegiado secreta aqueles a quem encarregou
das mais altas responsabilidades,pelo simples fato de Ihes estar
legando sua tecnica.

Nao e diffcil mostrar 0 desprew que Freud sentiu por certos
homens todas as vezes que seu cspfrito chegou a confronta-Ios
com esse encargo, tido por ele como acima das possibilidades
destes. Mas tal desprezo, naqucle momento, era consolidado
pelos abandonos repetidos em queele havia aquilatado a inade-
qua9ao mental e moral de seus primeiros adeptos. Adeptos cujo [458]

espfrito e caniter - 0 que e por demaisevidente - ultrapassavam
de longe tantos os melhores quanto a multidao dos que desde
entao se espalharam pelo mundo com sua doutrina. A falta de
confian9a, alias, nao recebe desle ultimo fato nenhuma san9ao,
porquanto se exerce for~osamente no senti do dos efeitos que
presume.

Creio que nisso, portanto, Freud conseguiu 0 que queria: uma
conserva9ao puramente formal de sua mensagem, manifesta no
espfrito de autoridade reverentecom que se efetuam suas mais
evidentes altera90es. Nao ha, comefeito, uma so balela proferida
na mixordia insfpida que e a literatura analftica que nao tome 0

cuidado de se apoiar numa referencia ao texto de Freud, de tal
sorte que, em muitos casos, se 0 autor nao Fosse tambem urn
afiliado da institui9ao, nao se encontraria outra marca da quali-
fica~ao analftica de seu trabalho.

Foi gra9as a isso, nao se deve duvidar, consideradas as
condi90es desse perfodo historico, que os conceitos fundamentais



d,e ~r~ud permaneceram inabalaveis. Eles devem seu valor de
sIgn~flcante~ nao presentes ao fato de, em grande parte, haverem
contInuado Incompreendidos.

Pe~so que Freud quis que fosse assim, ate 0 dia em que esses
C?~nc~ltos, dos quais indiquei 0 quanta se adiantaram as outras
ClenClas _ humanas, pudessem enfim ser reconhecidos em sua
ordenac;ao tlexlvel, mas imposslvel de romper sem desarticula-
los.

Isso tornou inevitavel 0 recalque que se produziu da verdade
de que eles eram 0 vefculo, bem como a extraordinaria cacofonia
atualmen.te c~nstitulda pelos discursos de surdos a que se entre-
gam, no Intenor de uma mesma instituic;ao, grupos e no int .
d ' d' 'd ' enoros gru~os, In IVI uos que nao se entendem quanta ao sentido
de ,urn .so ~os termos que aplicam religiosamente a comunicaC;ao
e a dlrec;ao de. sua experien~ia, discursos, no entanto, que
encerram as velgonhosas mamfestac;6es da verdade que Freud
reconheceu sob a modalidade do retorno do recalcado.

Qualquer r~torno a Fr~~d que ~e ensejo a urn ensino digno
des.se nome so s~ produzlra pela via mediante a qual a verdade
m~ls. oculta m~mfesta-se nas revoluc;6es da cultura. Essa via e
a um,ca formac;ao que podemos pretender transmitir aqueles que
nos seguem. Ela se chama: urn estilo.

Situar;ao da psicandlise e
formar;ao do psicanalista em 1956

Urn centenario de nascimento e algo raro de celebrar. Ele sup6e
na obra uma continuac;ao do homem que evoca a sobrevivencia.
E disso mesmo que teremos que denunciar as aparencias em
nosso tema duplo.

Psicanalista, nos mesmos e por muito tempo confinados em
nossa experiencia, vimos que ela se esclarecia ao fazer dos termos
em que Freud a definiu 0 usa que Ihes convem, nao como
preceitos, mas como conceitos.

Por isso comprometido ate 0 limite do posslvel, e sem duvida
alem de nossa intenc;ao, com a historia em ac;ao da psicanalise,
diremos aqui coisas que so hao de parecer ousadas caso se
confunda parti-pris com relevante.

Alem disso, a redac;ao de nosso titulo e de natureza, sabemos,
a impedir de irem mais longe aqueles a quem essas coisas
poderiam tocar. Que nos perdoem essa malfcia: 0 que nos ocorreu
abordar com esses termos san a situac;ao verdadeira e a formac;ao
valida. Aqui, e da situac;ao real e da formac;ao dada que gosta-
rfamos de dar conta, e para urn publico maior.

Que afluencia unanime nao se obteria ao colapsar psicanalise
c formac;ao para anunciar 0 estudo da situac;ao do psicanalista!
E quaD edificante seria estende-Io ate os efeitos de seu estilo de
vida! Tocaremos tao-somente pOl' urn in stante em sua relac;ao
com 0 mundo, para introduzir nosso tema.

Sabemos do "como se pode ser psicanalista?" que, vez pOl'
outra, em labios mundanos, ainda nos deixa com urn jeito de
persa,l e no qual logo se encadeia urn "eu nao gostaria de viver



com urn psicanalista" com que a prezada pensativa nos consola [I
a vista daquilo de que 0 destino nos poupa.

Essa reverencia ambfgua nao esta tao longe quanta parece do
credito, sem duvida mais grave, que a ciencia nos atribui. Pois,
se neJe se nota de born grado a pertinencia de tal fato que
supostamente nos diz respeito, e do exterior que ele nos e passado,
e com a ressalva da estranheza de nossos habitos mentais.

Como nao haverfamos de ficar satisfeitos com esse efeito de
segrega~ao intelectual como urn fruto da distancia que mantemos
pela incomunicabilidade de nossa experiencia?

Pena que ele contrarie uma necessidade de refor~o, pOl' demais
patente por ir quase para qualquer lugar, e da qual podemos
avaliar em nossa desanimadora literatura com quao pouco ele
se contenta. Bastara aqui que eu evoque 0 fremito de bem-estar
que percorreu a fileira de meus predecessores quando urn discf-
pU.Joda Escola,2 havendo-se ungido na conjuntura do pavlovismo,
vew dar-Ihes seu licet. E 0 prestfgio do reflexo condicionado e
ate mesmo da neurose animal desde entao nao parou de fazer
das suas em nossos devaneios ... todavia, ao chegar a alguns 0

burburinho das chamadas ciencias humanas para que eles acorram
a voz e para que os zelotes na tribuna fiquem a altura dos
mandamentos da figura~ao inteligente.

Seguramente, esse gesto da mao estendida, mas que nunca
volta a se fechar, s6 pode tel' uma razao interna: entendemos
com isso que sua explica~ao deve ser buscada mais na situa~ao
da psicanalise que na dos psicanalistas. Pois, se pudemos definir
ironicamente a psicanalise como 0 tratamento que se espera de
urn psicanalista, e justamente a primeira, no entanto, que decide
sobre a qualidade do segundo.

Como dissemos, ha na analise uma situa~ao real que e indicada
ao nos aproximarmos do chavao mais corrente a se produzir ali,
qual seja, que nenhuma nova no~ao foi introduzida na analise
desde Freud, e do recurso que, de tao obrigado a servir de
explica~ao para todos os fins, tornou-se agora trivial, ou seja, a
no~ao de frustra~ao. Ora, em vao se buscaria 0 menor vestfgio

desse termo em toda a obra de Freud: pois nela encontrarfamos
somente motivos para retifica-Io pelo termo Versagung, que
implica renuncia e, portanto, distingue-se de toda a diferen~a do [461]

simb6lico para 0 real, diferen~a que fazernos a nossos leitores
a gentileza de considerar compreendida, mas sobre a qual po-
demos dizer que a obra de Freud se resume em Ihe dar 0 peso
de uma nova instancia.

Hernia central, a ser aqui apontada corn 0 dedo, de uma
discordancia difusa e de tal monta que, corn efeito, sendo os
termos freudianos, pOl' assim dizer - e veremos que isso nao
6 uma ninharia -, deixados como estao, e, em rela~ao a cada
um, quando deles nos servimos, uma outra coisa que se designa.

De fato, nao ha nada que satisfa~a melhor as exigencias do
conceito do que esses termos, isto e, que seja mais identico a
cstrutura de uma rela~iio, nomeadamente a analftica, e a coisa
que nela se apreende, nomeadamente, 0 significante. QueI' dizer
que esses conceitos, poderosamente articulados entre si, nao
correspondem a nada que se de imediatamente a intui~iio. Ora,
csta e precisamente 0 que se substitui a eles ponto a ponto,
at raves de uma aproxima~ao que s6 po de ser grosseira, e tal que
podemos compara-Ia ao que e a ideia de for~a ou de onda para
alguern que nao tenha no~ao alguma de ffsica.

E assim que a transferencia, niio importa 0 que se diga e 0

que cada urn professe sobre ela, persiste com a for~a de adesao
de urn consentimento comum, identificado com urn sentimento
ou uma constela~ao de sentimentos experimentados pelo paciente
- muito embora, ao defini-Ia simplesmente pelo efeito de
reprodu~ao relativo a analise, resulte em que 0 que nela e mais
claro deva passar despercebido para 0 sujeito.

Do mesmo modo e ainda mais insidiosamente, a resistencia
C assimilada pela atitude de oposi~ao que essa palavra evoca em
seu emprego vulgar, enquanto para Freud ela nao poderia pres-
tar-se ao equfvoco, ao alinhar af, como ele 0 faz, os aconteci-
mentos mais acidentais da vida do sujeito, conforme 0 obstaculo
que eles criern para a analise, nem que seja apenas pOl' erial'
cmpecilhos a sua presen~a ffsica.

Esses lembretes triviais, e claro, permanecem opacos sob essa
forma. Para saber 0 que e a transferencia, e preciso saber 0 que
acontece na analise. Para saber 0 que acontece na analise, e
preciso saber de onde vem a fala. Para saber 0 que e a resistencia,

Com que, entao, 0 senhor e persa! Mas, que coisa extraordinaria! Como se pode
ser persa?" (N.E.)
2. Referimo-nos a um tomista.



e preciso saber 0 que encobre 0 advento da fala: e isso nao e
uma dada disposi~ao individual, mas uma interposi~ao imagimiria
que ultrapassa a individualidade do sujeito, na medida em que
estrutura sua individualiza~ao especificada na rela~ao dual.

Que nos perdoem uma formula tao abstrata para oriental' 0

espfrito. Alias, ela so faz indicar, a maneira da formula geral da
gravita~ao num texto de historia das ciencias, as bases da
investiga~ao. E nao se po de exigir da vulgariza~ao psicanalftica
que ela se abstenha de qualquer referencia similar.

Nao e, de fato, que 0 rigor conceitual e a elabora~ao tecnica
nao sejam encontrados nos trabalhos psicanalfticos. Se sac es-
ponidicos ou ineficientes ali, e pOl' um vfcio mais profundo, e
ao qual os preceitos da pratica conduziram pOl' uma confusao
singular.

Sabemos da atitude assistematica que e postulada como prin-
cfpio, tanto da chamada regra analftica imposta ao paciente _
a de nada omitir do que Ihe vier a cabe~a e de, para esse fim,
renunciar a qualquer crftica e a qualquer escolha - quanta da
chamada aten~ao flutuante, que Freud aponta expressamente ao
psicanalista como nao sendo nada alem da atitude correspondente
a essa regra.

Esses dois preceitos, entre os quais pOl' assim dizer se estende
o estofo da experiencia, valorizam suficientemente, parece, 0

papel fundamental do discurso do sujeito e de sua escuta.
Foi justamente a isso que se entregaram, e nao sem proveito,

os psicanalistas na idade aurea da psicanalise. Se foi tao fecunda
a colheita que eles obtiveram, tanto das divaga~6es, nunca tao
permitidas de safrem de uma boca, quanta dos lapsos, nunca tao
oferecidos ao oriffcio de um ouvido, nao foi sem razao.

Mas essa propria riqueza de dados, Fontes de conhecimento,
logo os levou a um no do qual eles conseguiram constituir um
impasse. Acaso Ihes era possfvel, adquiridos esses dados, impe-
direm-se de se oriental' para eles atraves do que ouviam desde
entao? Na verdade, 0 problema so Ihes foi levantado a partir do
momenta em que 0 paciente, em pouco tempo tao a par desse
saber quanto eles proprios, serviu-lhes, inteiramente pronta, a
interpreta~ao que era tarefa sua, 0 que, deve-se dizer, e realmente
a artimanha mais constrangedora que se pode intligir a um
augure.

Nao mais acreditando em seus dois ouvidos, eles quiseram
Il'cuperar 0 para-alem que de fato 0 discurso sempre possufra,
Illas sem que soubessem 0 que era isso. Eis pOl' que inventaram
para si um terceiro ouvido, supostamente convocado a percebe-lo
Sl'm intermedia~ao. E, para designar esse imediatismo do trans- [463]

l'cndente, nada se poupou das metaforas a partir do compacto:
() afeto, a vivencia, a atitude, a descarga, a necessidade de amor,
:I agressividade latente, a armadura do caniter e 0 ferrolho ~a
dcfesa - deixemos a cartola e passemos ao coelho -, cUJo
Icconhecimento, a partir daf, ja nao era acessfvel senao a esse
niio-sei-que do qual um estalido da Ifngua e a prova suprema, e
que introduz no ensino uma exigencia inedita: a do inarticulado.

A partir de entao, os devaneios psicologicos puderam dar-se
r<dea so Ita. Este nao e 0 lugar de fazer a historia das varia~6es
dn mod a, na analise. Elas sac pouco notadas pOl' seus adeptos,
scmpre cativados pela mais recente: 0 esgotamento das fantasias,
II rcgressao instintiva, a desarticula~ao da defesa, 0 enxugamento
da angustia, a libera~ao da agressividade, a identifica~ao com 0

eu forte do analista, a manduca~ao imagimiria de seus atributos,
:I dinamica, ah! a dinamica, onde se reconstroi a rela~ao de
llbjeto, e, nos ultimos ecos, 0 objetivo em que uma disciplina
baseada na historia do sujeito vem culminaI': a par do hie et
IIline, cujo coaxar gemeo e ironico nao apenas pOl' tro~ar de
110SS0 latim perdido, mas tambem pOl' exalar um humanismo de
melhor cepa, ressuscitando as gralhas diante das quais eis-nos
de novo embasbacados, nao mais dispondo, para leI' nossos
pressagios no meneio de seus volteios oblfquos e no vies mali-
'ioso de sua piscadela, senao dos pruridos de nossa contratrans-
ferencia.3

I. Pena se perderem na traduc;;iioas assonancias e alus6es desse trecho de Lacan.
I~xcmplo disso siio faire les carnes a (troc;;ar,mais especificamente com 0 gesto
do indicador e do minimo reservado aos "cornudos") e ressuscitan/ Les comeilles
IIlIxquelles nous revoiLa bayan/ (construc;;iioque remete niio s6 ao idiomatismo
hayer aux corneilles = embasbacar-se diante de algo, mas ainda 11expressiio
I'lIrneilles de LafabLe = plagiarios, "papagaios"). Outra assonancia aparece em
I-o!etement obLique/voLet narquois (voltejos oblfquos/vies malicioso). POl' fim,
firer nos auspices (de auspiciul1l < avis, ave, e spicere, examinar = IeI'pressagios
no voo dos passaros) admite igualmente 0 sentido de invocar 0 apoio, a protec;;iio
de alguem. (N.E.)



Esse domfnio de nossas errancias, contudo, nao e pura fuma~a:
seu labirinto e aquele mesmo cujo fio nos foi dado, mas, por
uma estranha eventualidade, esse fio perdido dissipou em reflexos
suas mural has e, fazendo saltarem ate nos por sua rachadura
vinte seculos de mitologia, transmudou os corredores de Dedalo
nesse palacio de Ariosto em que, da amada e do rival que
desafiam voces, tudo nao passa de engodo.

Freud, nisso como em toda parte, e gritante: todo 0 seu esfor~o,
de 1897 a 1914,4 foi 0 de levar em conta 0 imaginario e 0 real
nos mecanismos do inconsciente. E curiosa que isso tenha levado
os psicanalistas, em duas etapas, primeiro a fazer do imaginario
um outro real e, em nossos dias, a encontrar nele a norma do
real.

Sem duvida, 0 imaginario nao e 0 ilusorio e fornece material
para a ideia. Mas 0 que permitiu a Freud fazer a descida por ele
ate 0 tesouro com que seus seguidores enriqueceram foi a
determina~ao simbolica, na qual a fun~ao imaginaria se subordina
e que, em Freud, e sempre poderosamente lembrada, quer se
trate do mecanismo do esquecimento verbal, quer da estrutura
do fetichismo.

E podemos dizer que, ao insistir em que a analise da neurose
Fosse sempre reconduzida ao no do Edipo, ele nao almejou outra
coisa senao garantir 0 imaginario em sua concatena~ao simbolica,
pois a ordem simbolica exige pelo menos tres termos, 0 que
imp6e ao analista nao esquecer 0 Outro presente entre os dois
que, pelo fato de estarem ali, nao envolvem aquele que fala.

Mas, apesar do que Freud acrescentou a essa advertencia
atraves de sua teoria da miragem narcfsica, 0 psicanalista con-
tinua a se embrenhar cada vez mais na rela~ao dual, sem que 0

impressione a extravagancia da "introje~ao do bom objeto" pela
qual, como um novo pelicano, ele se oferece, felizmente sob
aparencias fantasfsticas, ao apetite do consumidor, e sem que 0

detenham, nos textos que celebram essa concep~ao da analise,
as duvidas que neles encontrarao nossos sobrinhos ao se inter-
rogarem sobre as obscenidades de frades obscurantistas que
encontraram acolhida e credito em nosso novecento.

Para dizer a verdade, a propria no~ao de analise pre-edipiana
resume esse desmantelamento do colar em que e adiante das
perolas que se atiram os POl"COS. Curiosamente, as formas do
ritual tecnico valorizam-se proporcionalmente a degrada~ao dos
objetivos. A coerencia desse duplo processo na nova psicanalise
c sentida por seus zelotes. E urn deles, que, nas paginas de
Michelet que fazem a chaise percee imperar nos costumes do
Grande Seculo,5 encontrou agua para seu moinho e material para
clevar 0 tom ate esta declara~ao sem rodeios: - a beleza ha de
ser estercoraria, ou nao sera beleza -, nao teve com isso menos
coragem para apregoar como um milagre as condi~6es em que
essa verdade suprema se havia produzido, bem como a manu-
ten~ao del as, sem modificar-Ihes uma linha: na contagem .dos
minutos pass ados pelo analista em sua poltrona, e nos quaIs 0

inconsciente do sujeito pode ordenar seus habitos.
Eram de se preyer as safdas pelas quais 0 imaginario, para

se juntar ao real, tinha que encontrar a no man's land que,
apagando-lhes a fronteira, the abrisse 0 acesso a este. Indicam-nas
os sensorios nao espacializantes, onde a propria alucina~ao se
presta a dificuldades em seu limite. Mas 0 calculo do homem e
sempre superado por seu jorro inventivo, e foi para grata surpresa
de todos que um novato, num trabalho que dirfamos ter sido
para ele 0 sucesso, veio certa vez, em algumas paginas modestas
c sem floreios, comunicar-nos esta solu~ao elegante de urn caso
rebelde: "Apos tantos anos de analise, meu paciente ainda nao
conseguia me sentir;6 um dia, enfim, minha insistencia nao menos
paciente leyou a melhor: ele percebeu meu cheiro. Ali estava a
cura.';

Seria urn erro torcer 0 nariz para essas audacias, que tern la
seus tftulos de nobreza. E aqui, 0 "engenhoso Doutor Swift"
nao nos pouparia seu patronato. Prova disso e 0 Grande Misterio,
ou a arte de meditar sobre 0 guarda-roupa renovado e revelado,

5. A chaise percee, popular na Franya do seculo XVII, tinha uma abertura no
assento onde era possivel encaixar urn urinol; e a essa informayuo de Michelet
que Lacan se refere. (N.E.)
6. No oricrinal, sentir, que tern as acepyoes de "sentir" e "perceber 0 cheiro".
A referencia e 0 caso Yves de Ruth Lebovici, citado por Lacan em "A direyuo
do tratamento ..." (N.E.)

4. Desde a carta a Fliess de 21 de setembro ate a redayuo do "Homem dos
Lobos" (ver a nota preliminar da observayuo).



do qual citaremos apenas, numa traduc;:ao da epoca (Raia, ed.
Jean Van Duren, 1729), para nao the alterar nada, a pagina 18,
onde ele enaltece os esclarecimentos que e possfvel extrair da
"materia. fecal, que, enquanto ainda fresca (... ), exala partfculas
que, subll1do pelos nervos opticos e pelos nervos olfativos de
quem quer que se coloque frente a ela, excitam nele pOI' simpatia
~s mesmas afecc;:6es que no Autor do excremento, e, quando se
e bastante versado nesse profundo misterio, isso basta para
~p~'~nder ,tudo 0 que se quiser sobre seu temperamento, suas
ldelas, ate mesmo suas ac;:6es e 0 estado de sua fortuna."

"Eis pOl' que tenho esperanc;:a de que meus superiores" (na
p.23, aprendemos que se trata dos Doutores e Membros da Real
~o~iedade, reunidos numa Associac;:ao ciosa de seu segredo)
· nao me censurem pOI' propor, ao final deste Tratado, confiar a
II1spec;:ao das Privadas a Pessoas que tenham maior ciencia e
dis~erni.men~o do que as hoje encarregadas dessa func;:ao. Quao
~a~s bnlhana .(..:) sua dignidade se ela fosse atribufda apenas a
~I1o~ofos e MlI1lStroS que, pelo sabol', odor, colorac;:ao e subs-
tanCla das evacuac;:6es do corpo natural, soubessem descobrir
qual e~a composic;:ao d.o corpo politico e alertar 0 Estado para
complos secretos, arqUitetados pOI' pessoas inquietas e ambicio-
sas."

Seria futil nos comprazerrnos com 0 humor cfnico do Dean
no ocaso de sua vida, se nao de seu pensarnento: mas queremos
lembrar de passagem, de urn modo sensfvel ate mesrno aos
entendimentos olfativos, a diferenc;:a entre urn materialismo na-
turalista e 0 materialisrno freudiano, que, longe de nos despojar 111,1 I

de nos sa historia, assegura-nos sua permanencia em sua forma
sirnbolica, fora dos caprichos de nosso assentimento.

Se ele representa propriarnente os trac;:os do inconsciente que
Freud, longe de atenua-los, os afirmou cada vez mais isso nao
e ~ouca c.oisa. POl' conseguinte, pOI' que eludir as qu~st6es que
o mconSClente provoca?
· Se ': associac;:ao dita livre nos da acesso a ele, sera pOl' uma

hberac;:ao comparavel ados automatisrnos neurologicos?
Se as puls6es que nele se descobrem sao do nfvel diencefalico

ou do rinencefalo, como conceber que se estruturem em termo~
de linguagem?
· Pois se foi na linguagem, desde a origem, que seus efeitos se

flzeram conhecer, seus artiffcios, que desde entao aprendemos

a reconhecer, nao sao rnenos denotativos, em sua trivialidade e
em seus requintes, de urn procedimento linguageiro.

As puls6es, que se articulam nos sonhos como trocadilhos de
almanaque, exalam tambem esse ar de Witz que, a leitura da
Traumdeutung, toca os mais ingenuos. Pois se trata das mesmas
puls6es cuja presenc;:a distancia 0 chiste do comico, pOl' se
afirmaremali numa alteridade mais altiva.7

Mas a propria defesa, cuja ambigiiidade inconsciente a dene-
gac;:ao e suficiente para indicar, nao se serve de formas menos
retoricas. E e diffcil conceber suas modalidades sem recorrer,
com a mesma exatidao que em Quintilian08, aos tropos e as
figuras, estas de frases ou de palavras, e que vao do acismo e
da metonfmia a catacrese e a antffrase, a hipalage e ate a litotes
(reconhecfvel no que 0 sr. Fenichel descreve), e isso se nos
imp6e cada vez mais, quanto mais inconsciente nos parece a
defesa.

o que nos coage a concluir que nao ha forma de estilo, pOI'
mais elaborada que seja, em que 0 inconsciente nao abunde, sem
cxcetuar as eruditas, as concettistas e as preciosas, que ele [467]

despreza tao pouco quanto 0 faz 0 autor destas linhas, 0 Gongora
da psicanalise, segundo se diz, para servi-Ios.

Se isso e de natureza a nos desanimar de encontra-lo no
peristaltismo de urn cao, pOI' mais pavlovizado que 0 suponha-
mos, tampouco equivale a obrigar os analistas a tomar banhos
de poesia macarronica ou lic;:6es de tablatura das artes cortesas,
com as quais, no entanto, seus debates teriam urn proveitoso
cmbelezamento. Seria tambem possfvel impor-lhes urn rudimento
que os formasse na problematica da linguagem, 0 bastante para
Ihes permitir distinguir 0 simbolismo da analogia natural com
que habitualmente 0 confundem.

Esse rudimento e a distinc;:ao entre 0 significante e 0 signifi-
cado, pela qual se rendem justificadas homenagens a Ferdinand

7. Que fique bem claro que islo nao e uma exibi~ao de virluosismo, mas uma
{)bserva~ao tecnica que a leitura do Witz de Freud coloca ao alcance de todos.
E verdade que poucos psicanalistas leem essa obra. 0 que ja nao fazemos questao
de dissimular, depois que um dos mais dignos dentre eles confessou-nos, como
lima simples lacuna, jamais tel' aberto a Psicnpatologia da vida cotidiana.
K. Sententiarum aut verborum, cf. Quintiliano, Oratoria institutio, Livro IX,
caps.2 e 3.



de Saussure, pelo fato de, em virtude de seu ensino, ela estar
hoje inscrita no fundamento das ciencias humanas. Note-se
apenas que, mesmo feita uma men<;ao a precursores como Bau-
doin de Courtenay, essa distin<;ao era perfeitamente clara para
os antigos e e atestada em Quintiliano e santo Agostinho.

Ja ali a primazia do significante sobre 0 significado parece
impossfvel de eludir de qualquer discurso sobre a linguagem,
nao sem desconcertar tanto 0 pensamento a ponto de haver
podido, mesmo em nossos dias, ser confrontada pelos lingUistas.

Somente a psicanalise esta em condi<;5es de impor ao pensa-
mento essa primazia, demonstrando que 0 significante prescinde
de qualquer cogita<;ao, ate das menos reflexivas, para exercer
indubitaveis reagrupamentos nas significa<;5es que subjugam 0

sujeito, e mais ainda: para se manifestar nele mediante a intro-
missao alienante da qual a no<;ao de sintoma adquire na analise
urn sentido cmergente - 0 sentido do significante que conota
a rela<;ao do sujeito com 0 significante.

Alem disso, dirfamos que a descoberta de Freud e a verdade
de que a verdade nunca perde seus direitos, e que, ao refugiar
suas credenciais inclusive no domfnio votado ao imediatismo
dos instintos, somente seu registro permite conceber essa dura<;ao
inextingufvel do desejo cuja caracterfstica nao e a menos para-
doxal a enfatizar no inconsciente, como faz Freud de urn modo
incansavel.

Mas, para afastar qualquer equfvoco, convem articular que
esse registro da verdade deve ser tornado ao pe da fetra, isto e,
que a determina<;ao simbolica, ou seja, aquilo a que Freud chama III

sobredetermina<;ao, deve ser considerada, antes de mais nada,
urn fato de sintaxe, se quisermos apreender seus efeitos de
analogia. Pois esses efeitos se exercem do texto para 0 senti do,
longe de impor seu sentido ao texto. Como se ve nos desejos
propriamente insensatos que, desses efeitos, sao os menos ardi-
losos.

Dessa determina<;ao simbolica, a logic a combinatoria forne-
ce-nos a forma mais radical, e e preciso saber renunciar a
exigencia ingenua que pretenderia submeter sua origem as vi-
cissitudes da organiza<;ao cerebral que ocasionalmente a reflete.

Retifica<;ao salutar, ainda que algo ofensiva ao preconceito
psicologico. E nao parece demais, para sustenta-la, lembrar todos
os lugares em que a ordem simbolica en contra seu vefculo, nem

que seja no silencio povoado do universo surgido da ffsica. A
industriosidade humana, que e mais determinada pOl' essa ordem
do que serve a ela, esta af nao apenas para conserva-Ia, mas ja
visivelmente a prorroga para-alem do que 0 homem domina dela,
e os dois quilos de linguagem cuja presen<;a podemos apontar
aqui nesta mesa ficam menos ineltes quando os encontramos
correndo nas ondas cruzadas de nossas transmiss5es, para abrir
ate mesmo 0 ouvido dos surdos a verdade que Rabelais soube
encerrar em seu apologo das palavras cristalizadas.

Urn psicanalista deve assegurar-se nessa evidencia de que 0

homem, desde antes de seu nascimento e para-alem da morte,
esta preso na cadeia simbolica, a qual fundou a linhagem antes
que nela se bordasse a historia; deve habituar-se a ideia de que
e em seu proprio ser, em sua personalidade total, como se
express am alguns comicamente, que ele e efetivamente apanhado
como urn todo, so que a maneira de urn peao, no jogo do
significante, e isso, desde antes que as regras desse jogo Ihe
sejam transmitidas, contanto que ele acabe por surpreende-Ias
- devendo essa ordem de prioridades ser entendida como uma
ordem logica, isto e, sempre atual.

Dessa heteronomia do simbolico, nenhuma pre-historia nos
permite apagar 0 corte. Muito pelo contrario, tudo 0 que ela nos
cntrega so faz aprofunda-Io mais: instrumentos cuja forma serial
volta-nos mais para 0 ritual de sua fabrica<;ao do que para os
usos a que eles tenham sido adaptados; - amontoamentos que
nao mostram outra coisa senao 0 sfmbolo antecipatorio da entrada
do simbolico no mundo; - sepulturas que, para-alem de qualquer
motiva<;aoque possamos imaginar para elas, sao ediffcios que
a natureza nao conhece.

Essa exterioridade do simbolico em rela<;ao ao homem e a [469]

no<;ao mesma do inconsciente. E Freud provou constantemente
que se atinha a ela como sendo 0 proprio princfpio de sua
cxperiencia.

Prova disso foi 0 ponto em que rompeu categoricamente com
lung, ou seja, quando este publicou suas "metamorfoses da
libido". POI·que 0 arquetipo equivale a fazer do sfmbolo 0

r1orescimento da alma, e e so: 0 fato de 0 inconsciente ser
individual e coletivo pouco importa para 0 homem que, expli-
cilamente em seu Moises, implicitamente em Totem e tabu,
ndmite que urn drama esquecido atravessa as eras no inconsciente.



Mas 0 que e preciso dizer, e de conformidade com Aristoteles
e que nao e a alma que fala, e sim 0 homem que fala com su~
alma, des de que se acrescente que essa linguagem, ele a recebe,
e que, para sustenti-Ia, mergulha nela muito mais do que sua
alma: seus pl~oprios instintos, cuja base so ressoa nas profundezas
pOl' repercutlr 0 eco do significante. Alias, quando esse eco
retorna, 0 orador deslumbra-se com ele e Ihe eleva 0 Iou VOl'de
eterno ro~antismo. Spricht die See Ie, so spricht ... Ela fala, a
alma, ouvl-a ... ach! schon die Seele nicht mehr ...9 Podeis escu-
ta-Ia; ~ il~sao nao durara muito. Quanto a isso, interroguem de
pr~ferencla 0 Sl". Jones, urn dos raros discfpulos que tentaram
artIcular sobre 0 simbolismo alguma coisa que se sustentasse:
ele Ihes falara do destino da Comissao Especial instaurada para
dar corpo a seu estudo no Congresso de 1910.10

Quando se considera, pOl' outro lado, a predile~ao que teve
Fn:;ud pOl' seu Totem. e. tab~, bem como a recusa obstinada que
opos a qualqu~r relatlvlza~ao do assassinato do pai, considerado
como drama ma~gura~ da ~uma~id~de, concebe-se que 0 que
ele sustenta com IS~Oe a pnmordlahdade do significante repre-
s.entado pela p~ternldade, para-alem dos atributos que esta aglu-
tma e dos ~ua~s. 0 vInculo da gera~ao e apenas uma parte. Essa
for~a de slg~lflcante aparece inequivocamente na afirma~ao
aS~lm produzlda de que 0 verdadeiro pai, 0 pai simbolico, e 0

pal morto. E. a. conexao da paternidade com a morte, que Freud
destaca exphcI.ta~~.nte em muitos relatos clfnicos, permite ver
de onde esse slgnlf"Icante extrai sua posirrao primordial.

Nem toda essa quantidade de efeitos de massa para restabe- III
Iecer uma perspectiva dara ao psicanalista, no entanto, os meios
mentais de operar no campo que esta delimita. Nao se trata de
nlvel mental, naturalmente, mas do fato de que a ordem simbolica
so e abordavel pOl' seu proprio aparelho. Pode-se fazer algebra
se~. saber ~screver? Do mesmo modo, nao se pode tratar do
mlnlmo efelto de significante, nem tampouco enfrenta-Io, sem
peIo menos desconfiar do que esta implicado num fato de escrita.

Sera que as concep~6es daqueles que a Traumdeutung11 Ievou
a analise tern que ter sido tao curtas, ou tao longos os cabelos
da caberra de Medusa que ela Ihes apresentou? Que e essa nova
interpreta~ao dos sonhos senao 0 recurso do orinomante ao
fundamento unico mas irrefutavel de toda mantica, isto e, a
bateria de seu material? Nao nos referimos a materia da dita
bateria, mas a sua finitude ordinal. Varetas jogadas no chao ou
pranchas ilustres do taro, simples jogo do par ou Impar ou kwas
supremos do I Ching, em voces pode resumir-se todo destino
posslvel, toda dfvida concebfvel, pois nada em voces tern valor
senao a combinatoria em que 0 gigante da linguagem recupera
sua estatura, pOl' ser subitamente Iiberto dos grilh6es gulliveria-
nos da significa~ao. Se 0 sonho convem ainda mais a isso, e
porque a elabora~ao que seus jogos reproduzem esta em a~ao
no desenvolvimento dele: "Apenas a elaborarrao do sonho nos
interessa", diz Freud, e mais: "0 sonho e urn rebus." Que mais
teria precisado acrescentar, para que nao esperassemos dele as
palavras da alma? Acaso as frases de urn rebus algum dia tiveram
o menor sentido, e porventura seu interesse, aquele que sentimos
pOl' sua decifra~ao, nao decorre de que a significa~ao manifesta
em suas imagens e caduca, so tendo importancia ao fazer com
que se entenda 0 significante que nelas se disfar~a?

Isso mereceria ate que se fizesse reconvergir 0 foco de luz
para as fontes com que nos esclarecemos aqui, incitando os
lingiiistas a riscarem de seus trabalhos a locurrao ilusoria que,
alias pleonasticamente, leva a falar numa escrita "ideografica" .
Uma escrita, como 0 proprio sonho, po de ser figurativa, mas
como a linguagem, e sempre articulada simbolicamente, ou seja,
exatamente como a linguagem fonematica e, a rigor, fonetica,
porquanto elida.

Sera, enfim, que 0 lapso nos fara apreender, em seu despo-
jamento, 0 que significa ele tolerar resumir-se na formula se- [471]

gundo a qual, nele, 0 discurso vem superar a significa~ao fingida?
Conseguiremos nos, com isso, arrancar 0 augure de seu desejo

de entranhas e reconduzi-lo ao alvo dessa aten~ao f1utuante que,
passadas mais ou menos cinqiienta milh6es de sess6es de analistas

9. Segundo verso do celebre dfstico de Schiller cujo primeiro verso indaga:
Wmum kann der lebendlge Geist dem Geist nichr erscheinen?, e do qual esse
e a resposta. 0 dfstico tern urn tftulo: Sprache.
10. Cf. E. Jones, Sigmund Freud. Life and Work, voLlI, p.76 [A vida e a obra
de Sigmund Freud, Rio de Janeiro, Imago, 1986]'.

II Em frances, La science des reves [A ciencia dos sol1l1os],onde Freud apontou
sua obra capital.



que nela encontraram seu bem-estar e seu mal-estar, ninguem
parece ter-se perguntado 0 que vem a ser?

Pois, se Freud indicou esse tipo de aten~ao como a contra-
partidal2 (Gegenstiick) da associa~ao livre, 0 termo f1utuante nao
implica sua flutua~ao, mas antes, a igualdade de seu nfvel, 0
que e acentuado pelo termo alemao gleichschwebende.

~bserve-se, por outro lado, que 0 terceiro ouvido de que nos
servlmos para denegar a existencia dos para-alens incertos de
urn sentido oculto nem por isso deixa de ser, de fato, inven~ao
de urn autor, Reik (Theodor), bastante sensato em sua tendencia
a se acomodar num para-aquem da fala.

Mas que necessidade pode ter 0 analista de urn ouvido a mais
quando as vezes parece ter dois de sobra, ao enveredar a tod~
v~p~r p~lo mal~entendido fundamental da rela~ao de compreen-
sao. Nos repetlmos a nossos alunos: "Abstenham-se de com-
preender!" e deixem essa categoria nauseante para os senhores
Jaspers e consortes. Que urn de seus ouvidos ensurde~a, enquanto
o outro deve ser agu~ado. E e esse que voces devem espichar
na escu~a. dos sons ou fonemas, das palavras, locu~oes e frases,
se~ ~ml~lr as pausas, escansoes, cortes, perfodos e paralelismos,
pOlS e al que se prepara a literalidade da versao sem a qual a
int~i~ao analftica fica sem apoio e sem objeto.

E assim que a fala que se oferece a adesao de voces num
lugar comum, e com uma evidencia tao capciosa quanto e atraente
sua verdade, por so se entregar num segundo tempo - como
em: 0 numero dois se regozija em ser fmpar (e tern toda razao
o numero dois, em se regozijar por se-lo, embora esteja errad~
em nao ser capaz de dizer por que13) -, encontrara no nfvel do
inconsciente seu alcance mais significativo, purificado de seus 117 I

'qufvocos, ao se traduzir por: numeros, sao dois, que nao tern
seu igual, ficam esperando Godot.

Cremos fazer-nos entender - e entender que 0 interesse que
aqui mostramos pela mantica nao e para aprovar 0 estilo da
cartomante, que na teoria dos instintos da 0 tom.

Muito pelo contrario, 0 estudo da determina~ao simbolica
permitiria reduzir, se nao ao mesmo tempo destacar, 0 que a
'xperiencia psieanalftica fornece de dados positivos: e isso nao

pouca coisa.
A teoria do narcisismo e a do eu, tal como Freud a orientou

em sua segunda topica, sao dados que prolongam as mais
1110dernas pesquisas da etologia natural (precisamente sob a
J'ubrica da teoria dos instintos).

Mas ate a solidariedade deJes, na qual elas se fundamentam,
c desconhecida, e a teoria do eu ja nao e mais do que urn enorme
contra-senso: 0 retorno ao que a propria psicoJogia intuicionista
vomitou.

Pois 0 erro teorico que apontamos na doutrina coloca-nos na
falha do ensino, que the corresponde reciprocamente. Ou seja, no
segundo tern a de nossa formula~ao, no qual entramos ha pouco.

Exercendo-se a tecnica da psicanalise na rela~ao do sujeito
com 0 significante, 0 que ela conquistou de conhecimentos so
c situavel ao se ordenar a seu redor.

Isso Ihe confere seu lugar no grupo que se afirma como ordem
<.Iasciencias conjecturais.

Pois a conjectura nao e 0 improvavel: a estrategia pode
ordena-Ia como certeza. Do mesmo modo, 0 subjetivo nao e 0
valor de sentimento com que 0 confundem: as leis da intersub-
jetividade SaD matematicas.

E nessa ordem que se edificam as no~oes estruturais, sem as
quais a visao por dentro das neuroses e a tentativa de abordagem
das psicoses ficam em pane.

A perspectiva de tal investiga~ao exige uma formac;ao que
reserve a Iinguagem seu papel substancial. Isso e 0 que Freud
formula expressamente no program a de urn Instituto ideal, 0
qual, depois do que formulamos, nao nos surpreendera que
desenvolva 0 proprio conjunto dos estudos filologicos.14

12. E I~ao 0 simetrico (Ie pendant], como se exprimiu alguem numa tradwrao
sem duvlda Insplrada na superioridade de um pendulo [pendule] ideal.
13. "Die cur hie (a outra Escola)", epfgrafe de um Tratado da contingencia
pubhcado em 1895 (Paris, Librairie de I'Art Independant, II, rue de la
Chaussee-d' Antin), onde a dialetica desse exemplo e discutida (pAl). Obra de
um Jovem chamado Andre Gide, a quem s6 nos resta lamenlar que se tenha
afastado prematuramente dos problemas 16gicos, para os quais esse ensaio 0

mostrava tao dotado. 0 nonsense sobre 0 qual, na trilha dele, especulamos aqui,
retoma, convem lembrar, a tradwrao burlesca, atribufda aos alunos primarios,
do latlIn numero Deus impare gaL/det.

14. Cf. Freud, Ges. Wake, voI.XIV, p.28l e 283 [A questiio da analise leiga,
I~'SB,XX].



~qui como mais acima, podemos partir de urn contraste brutal,
assmalan.do _que nada, em nenhum dos Institutos decorrentes de
uma aflha<;ao que se apoia no nome dele, jamais foi sequer
esbo<;ado nesse sentido.

Posto que a ordem do dia aqui e 0 Iegado de Freud, verifi-
carem~s ~~ que ele se transforma no atual estado de coisas.

A hlst?na _mostra-nos em Freud a preocupa<;ao que 0 guiou
n~ .organtza<;~o da AlP, ou Associa<;ao Internacional de Psica-
na~lse, especlal~ente a partir de 19 I2, quando apadrinhou a
fo~~a. de aut?nd.ad~ que prevaleceria nela, determinando nas
mmuclas das mstltul<;6es 0 modo de exercfcio e transmissao dos
poderes: trata-se da preocupa<;ao, c1aramente confessada em sua
con~espondencia, de assegurar a manuten<;ao de seu pensamento
na mte~gra, mesmo q~ando ele ja nao estivesse presente para
defende-Io. Manuten<;ao que a defec<;ao de Jung, mais dolorosa
do que todas aquelas a que sucedeu, transformou dessa vez num
problema ~ngustiante. Para enfrenta-lo, Freud aceitou 0 que se
Ihe ,o~erecla. nesse momenta: a saber, a ideia, ocorrida a uma
especI~ de Jovem guarda que aspirava ao veteranato, de zelar
pel.a C1.tada manuten<;ao no seio da AlP, nao apenas por uma
sohdanedade secreta, mas por uma a<;ao desconhecida.

A carta bran~a que Freud conferiu a esse projeto, 15a seguran<;a
que dele extralU e que 0 tranqUilizou,16 sao atestadas pelos

documentos de seu biografo, ele mesmo 0 ultimo sobrevivente
desse Comite, chamado dos Sete Aneis, cuja existencia fora
divulgada pelo falecido Hans Sachs. Sua importancia de princfpio
e suas conseqUencias de fato nao podem ser mascaradas pela
divertida qualifica<;ao de romantismol7 com que Freud doUl'ou
a pflula de uma, e pelo incidente picante com que 0 dr. Jonesl8

se apressou a rotular as outras - a carta escrita por Ferenczi a
Freud, nas suas costas, nestes termos: "Jones, por nao ser judeu,
nunca sera isento 0 bastante para estar seguro nessa brincadeira.
E preciso nao Ihe dar cobertura alguma e ficar de olho nele."

A historia secreta da AlP nao esta feita nem por fazer. Seus
efeitos sao desprovidos de interesse, comparados aos do segredo
da historia. E 0 segredo da historia nao deve ser confundido
com os conflitos, as violencias e as aberra<;6es que constituem
sua fabula. A questao que Freud levantou, de saber se os analistas
em seu conjunto satisfazem ao padrao de normalidade que exigem
de seus pacientes, da aos analistas, ao ser regularmente citada a
esse respeito, a oportunidade de mostrarem sua bravura. E
espantoso que os proprios autores dessas piadas nao lhes vejam
o ardil: a anedota, aqui como alhures, dissimula a estrutura.

As caracterfsticas mais visfveis desta ultima sao justamente
as que a tornam invisfvel, e nao apenas para os que nela
mergulharam: como 0 iniciacionismo que marca 0 acesso a ela
c que, por ser em nossa epoca "muito singular" , como se costuma
dizer, ostenta-se sobremaneira, ou como 0 cominternismo, cujos
lra<;os sao mostrados por seu estilo interno e cujo prestfgio mais
vulgar nem por isso e condenado.

Eo volante mais ou menos carregado de temporalidade a cujo
comando ela esta subjugada e urn fato de realidade que em si
nao tern porque ser remediado, e do qual somente a extraterri-
lorialidade espiritual a que ele da corpo e passivel de san<;ao. 0
paradoxo da ideia que nos ocorreu a esse respeito se beneficiara
tic ser relatado mais adiante.19

.15. Na ~erd~de,. foi de Freud que a a~ao do "Comite" recebeu seu caniter e suas
mstlu~oes. This cO~~11Itt~ew~uld have to be .Hriclly secrel" (grifado no texto
fornec,ldo por Jones) t~ tis exlJlence and ils aClion" (grifado por n6s) ["Este
comIte tena que ser eslnlamellle secre/o em sua exislencia e sua ap10"]. Carta
de Freud a E. Jones de lQde agosto de 1912, que deveria ser seguida por uma
~Iagen;, de Freud par~ estabelecer, com Jones, Ferenczi e Rank, as bases desse

plano . E. Jones, SIgmund Freud, Life and Work, voUI, p.173 [A vida e a
obra ... , op. cJt.].
16. "The secret of this Committee is that it has taken from me my most
~~rdensome care for the future, so that I can calmly follow my path to the end"
[ 0 segr~do desse Comite e que ele me tirou dos ombros minha maior
preocupa~ao quanto ao futuro, de modo que posso seguir calmamente meu
cammho ate 0 fim"], e "Since then I have felt more light-hearted and carefree
about how long my life will last" ["Desde entao, tenho-me senti do mais tranqiiilo
e despreocupado quanto 11dura~ao de minha vida"]. Carta de Freud a Eitingoll
de 23 de novembro de I~ 19, ou seja, decorridos sete anos (durante os quais,
pOitanto, me~mo para alguem de seu escalao, a existencia do Comite permanecera
IgnOiada), piopondo-Ihe mgressar no Comite. Mesma obra, p.174.

17. "I know there is a boyish and perhaps romantic element too in this
conception ..." [" Sei que ha tambem urn componente pueril e talvez romantico
IIcssa concep~ao ..."]. Carta citada de Freud para Jones.
IX. Jones, Sigmund Freud, 7, II. p.173 [A vida e a obra... , op. ciLlo
1 Ii. Os dois paragrafos anteriores estao ausentes da reda~ao publicada nos ESludos
/i/os(i{icos, bavendo-sereservado a versao atual para uma tiragem 11parte.



Para nosso prop6sito, devemos partir da observac;:ao, ao que
saibamos nunca feita, de que Freud pas a AlP em seu rumo dez
anos antes que, na Psicologia das massas e analise do eu, se
interessasse, a prop6sito da Igreja e do Exercito, pelos mecanis-
mos mediante os quais urn grupo organico participa da multidao,
investigac;:ao essa cuja evidente parcialidade justifica-se pela
descoberta fundamental da identificac;:ao do eu de cada indivfduo
com uma mesma imagem ideal, cuja miragem e sustentada pel a
imagem do Ifder. Descoberta sensacional, por se antecipar em
pouco as organizac;:6es fascistas que a tornaram patente.

Atento mais precocemente a esses efeitos,2° Freud sem duvida
se interrogou sobre a margem deixada ao predomfnio da func;:ao
do boss ou do chefao numa organizac;:ao que, para sustentar sua
pr6pria fala, decerto podia, como seus modelos, equilibrar-se
num recurso ao vfnculo simb6lico, isto e, numa tradic;:ao ou numa
disciplina, mas nao de modo equivalente, ja que tradic;:ao e
disciplina davam-se ali como objeto questionar-lhes 0 principio,
juntamente com a relac;:ao do homem com a fala.

Na verdade, trata-se af de nada menos que 0 problema das
relac;:6es do eu com a verdade. Pois e a estrutura do eu, em sua
maxima generalidade, que se reduz esse efeito de identificac;:ao
imaginaria (pelo que se avalia, de passagem, a distancia a que
ficam disso os usos obsoletos nos quais se deprecia a noc;:ao do
eu na analise). E Freud nos fornece aqui 0 recurso positivo do
momenta da consciencia cuja estrutura dialetica Hegel deduziu
como fenameno enfatuado.

Eis por que daremos 0 nome de Suficiencia ao gradus, ao
unico gradus da hierarquia psicanalftica. E que, ao contrario do
que imagina urn povo futil com base em aparencias, essa hie-
rarquia tern apenas urn gradus, e e nisso que se fundamenta para
se dizer democrlitica, pelo menos ao tomarmos esse termo no
sentido que ele tern na cidade antiga, onde a democracia s6
conhece mestres/senhores.

A Suficiencia em si, pOitanto, encontra-se para-alem de qual-
quer comprovac;:ao. Nao tern que bas tar para nada, ja que basta
a si mesma.

Para se transmitir, nao dispondo da lei do sangue, que implica
a gerac;:ao, nem da lei da adoc;:ao, que pressup6e a alianc;:a, resta-Ihe
a via da reproduc;:ao imaginaria, que, por uma modalidade de
rac-simile analoga a impressao, permite, por assim dizer, sua [476)

tiragem num certo numero de exemplares em que 0 unico se
pluraliza.

Esse modo de multiplicac;:ao nao deixa de encontrar nessa
situac;:ao afinidades favoraveis. Pois nao nos esquec;:amos de que
a entrada na comunidade esta sujeita a condic;:ao da analise
didatica, e ha mesmo uma certa razao para que tenha sido no
drculo dos didatas que veio a luz a teoria que faz da identificac;:ao
com 0 eu do analista a finalidade da analise.

Mas, a partir do momenta em que as Suficiencias se constituem
como Sociedade e ja que sua escolha e cooptativa, a ideia de
c1asse se imp6e e s6 pode aparecer naquela em que se exerce
sua escolha envolvendo-a numa certa oposic;:ao a delas.

A oposic;:ao da insuficiencia, sugerida por urn formalismo
puro, e dialeticamente insustentavel. A mais infima premissa da
suficiencia ejeta de seu campo a insuficiencia, porem, do mesmo
modo a ideia da insuficiencia como uma categoria do ser exclui
radic~lmente de todas as outras a Suficiencia. E uma ou outra,
incompati velmente.

Precisamos de uma categoria que, sem implicar a indignidade,
indique que estar fora da suficiencia constitui seu lugar, e que
sc esta habilitado a ocupa-Io em se permanecendo nele. Donde,
para os que af se alinham, a ~enominac;:ao de Sapatinhos Aper-
tados parece-nos boa, pois, alem de constituir uma marca visfvel
o bastante pal'a que numa assembleia seja facil distingui-Ios, ela
os define por esse estado: eles estao sempre com os sapatos
apertand021 e, no fato de se acomodarem a isso, manifestam a
suficiencia velada de sua oposic;:ao a Suficiencia.

Entre a posic;:ao assim marcada e a Suficiencia, no entanto,
J1crsiste urn hiato que nenhuma transic;:ao e capaz de preencher. E
() escalao que a simula na hierarquia e apenas uma ilusao de 6tica.

20. A versao publicada e diferente a partir deste panigrafo. Nos ajuntamos como
urn anexo.

.' I. 0 idiomatismo usado aqui - e do qual Lacan parece haver retirado a
l'xpressao Petits Souliers, que traduzimos como" Sapatinhos Apertados" - IS
I~{,.edans ses petits souliers, que significa estar numa situa'rao de desconforto
(Ill constrangimento amiloga a de quem tern os sapatos apertados. (N.E.)



Pois, pOl' menos que pensemos nisso, veremos que nao ha
Suficiencia menor ou maior. Ou se e suficiente ou nao se e; isso
ja e verdade quando se trata de bastar para isto ou aquilo, pOl'em
o e muito mais quando e precise bastar para a suficiencia. Assim,
a Suficiencia nao pode ser atingida nem de fato nem de direito,
caso ja nao se esteja nela. Atingi-Ia, porem, e uma necessidade:
e e justamente isso que nos da a categoria intermediaria.

Mas trata-se de uma categoria que permanecera vazia. Nao
pode ser preenchida, de fato, mas apenas habitada: estancia onde
as vezes se banca 0 necessitado, onde ate se pode dizer que, de
modo geral, faz-se 0 que e necessario, mas da qual essas proprias
locuc;6es traem 0 limite irredutfvel a que esta fadado 0 aproxi-
mar-se dela. E essa aproximac;ao que conotaremos com urn
fndice, ao chamar os que a ocupam, nao de necessarios, mas de
Bem-Necessarias.

Para que servem os Bem-Necessarios na organizac;ao? Para
destacar 0 usa da fala, do qual, como se constata, ainda nao
falamos: e que, com efeito, ate aqui deixamos de lade 0 paradoxo,
diffcil de conceber numa comunidade cuja incumbencia e manter
urn certo discurso, de que, em suas classes fundamentais, a
Suficiencias e 0 Sapatinhos Apertados, 0 silencio impera, sobe-
rano, e seu templo repousa sobre duas colunas taciturnas.

Mas, afinal, que poderiam dizer os Sapatinhos Apertados?
Fazel' perguntas? Eles nao fazem nada disso, por tres raz6es das
quais duas Ihes sao conhecidas.

A primeira razao e que eles sac analisandos e urn born
analisando nao faz perguntas - formula que convem entender
no mesmo nfvel de peremptoriedade com que 0 proverbio "nao
se faz economia de palitos" encerra a replica a urn pedido de
contas considerado inoportuno num celebre pastiche de Claude!.

A segunda razao e que e estritamente impossfvel, na linguagem
corrente na comunidade, fazer uma pergunta sensata, e que seria
preciso ter 0 descaramento de Huron, ou 0 topete monumental
da crianc;a para quem 0 Rei esta nu, para tecer urn comentario
sobre isso - unico sesamo, entretanto, capaz de permitir que
ali se inicie uma con versa.

A terceira razao e desconhecida dos Sapatinhos Apertados
nas condic;6es usuais e so aparecera no fim de nosso enunciado.

Quanto as Suficiencias, para que precisam falar? Bastando a
si mesmas, elas nao tern nada a dizer umas as outras e, no
silencio dos Sapatinhos Apertados, ,ninguem a quem responder.

POl' isso e que sobra para os Bem-Necessarios fazer desse
silcncio uma exortac;ao, povoando-o com seus discursos. Eles
nao se furtam a isso, e menos ainda na medida em que, uma
vez acionado esse discurso, quase nada e capaz de trava-lo.
Desligado, como dissemos, de sua propria logica, 0 que nele se [478]

encontra nao se choca, 0 que nele se cruza nao se of en de, 0 que
nele se exclui nao decide. Ali, 0 sim tern com 0 nao uma
'ompatibilidade que nao e de equilfbrio, mas de redundancia.
Da na mesma dizer que urn nao se da sem 0 outro, ou melhor,
jli que isso e evidente, tanto faz nao dize-Io.

Essa dialetica e inspirada na prosa do burgues fidalgo, dialetico
scm saber, mas que corresponde a uma aspirac;ao: a do presti-
digitador inquieto pOl' ser aplaudido ao tirar da cartola urn coelho
que ele e 0 primeiro a se surpreender pOl' encontrar ali. Ele se
pergunta par que teve exito em sua magica e, procurando esse
pOl'que nas raz6es a serem dadas para a presenc;a do coelho,
'onsidera-as igualmente apropriadas para responder a isso e as
acolhe a todas, numa indiferenc;a nascida do pressentimento de
que elas nao tocam no que Ihe interessa, que e saber em que sua
magica teve sucesso.

Assim, 0 discurso Bem-Necessario nao e suficiente para tornar
as quest6es superfluas, mas se revela superfluo para Ihes ser
su riciente.

A superlluidade em que se traduz 0 para-aquem da suficiencia
nao pode penetrar na essencia de sua falha, se a propria Sufi-
'icncia nao vem responder-I he com a superlluidade de seu
'xcesso.

Nisso est a a funC;ao dos membros da organizaC;ao que chama-
r'mos de Beatitudes, retirando esse nome das seitas estoica e
cpicurista, que, como sabemos, atribufam-se como finalidade
alingir a satisfaC;ao da suficiencia.

As Beatitudes sac os porta-vozes das Suficiencias, e a exis-
tencia dessa delegac;ao justifica que reconsideremos 0 silencio
lias Suficiencias, que meio apressadamente julgamos poder des-
vartar.

As Suficiencias, dissemos sem insistir, nada tern a dizer umas
as outras. Isso merece ser justificado em seus motivos.

o ideal da suficiencia, nos grupos que ele ordena, nao e muito
propfcio a fala, mas introduz nela uma sujeiC;ao cujos efeitos sao



uniformes.22 Ao contrario do que se imagina, e pOl' uma linha
individual, na identifica~ao coletiva, que os sujeitos san infor-
mados; essa informa~ao s6 e comum pOl' ser identica em sua
Fonte. Freud enfatizou 0 fato de que essa e a identidade que a II
idealiza~ao narcfsica traz em si, e assim nos permite completar
com um tra~o de esquematismo a imagem que desempenha nisso
a fun~ao de objeto.

Mas pode-se preyer 0 modo de rela~ao em que iri repousar
um grupo desse tipo: nos efeitos produzidos pela identifica~ao
narcfsica no casal, ciume fraterno ou acrimonia conjugal. Na
conquista do poder, utilizou-se largamente a Schadenfreude23
que satisfaz no oprimido a identifica~ao com 0 Fuhrer. Numa
busca de saber, uma certa recusa que se mede no ser, para-alem
do objeto, e 0 sentimento que agrega mais fortemente a tropa:
esse sentimento e conhecimento, sob uma forma patetica; nele
se entra em comunhao sem comunicar, e ele se chama 6dio.

E certo que um bom objeto, como se costuma dizer, pode ser
promovido a essas fun~6es de sujei~ao, mas essa imagem, que
faz os ciies fieis, torna os homens tiranicos - pois e 0 Eros do
qual Platao mostrou a verdadeira face no fasmo que abre suas
as as sobre a cidade destrufda e com 0 qual se aflige a alma
acuada.

Para restituir essa afirma~ao a suas propor~6es atuais, pega-
remos a mao que a Freud estende Valery quando, falando desses
"unicos" que povoam aquilo que ele chama de profissoes deli-
rantes,24 tece a metafora dos dois eletrons cuja musica edificante
ele ouve zumbir no atomo de sua unicidade: um que canta, "S6
existe eu, eu, eu" , eo outro que grita: "mas ha fulano, beltrano ...
e aquele outro." Porque, acrescenta 0 autor, 0 nome muda com
muita freqiiencia.

22. Isso e 0 que 0 preciosismo corrente no meio, no que concerne ao que Ihe
diz respeito, designa requintadamente pOl' narcisislllo das pequenas diferent;as.
23. Alegria ante a desgra~a alheia. (N.E.)
24. Citamos essa passagem na integra em nossa tese De la psychose paranoiaque
dans ses rapports avec la personnalite, Paris, Le Fran~ois, 1932, p.283 (n.l) e
284 [Da psicose paran6ica em .mas rela(:oes com a personalidade, Rio de
Janeiro, Forense Universitaria, 1987]. Ve-se que nosso interesse nesse assunto
nao data da ultima decada.

Assim e que os number one que pululam aqui revelam, a urn
olhar experiente, ser tantos quantos os numeros dois.

o que quer dizer que 0 engod025 em que eles cairao, e cuja
bizarria evocamos mais acima, se descobrira levado, aqui, a um
grau de exulta~ao que nao se fara mais con vincente pOl' ser geral,
mas no qual talvez seja esclarecido pOl' sua repercussao.

Que 0 numero dois se regozije em ser fmpar, para onde ira
isso leva-Io nessa reuniao - que podemos, sem exagero, ordenar
numa unica fileira, sob a simples condi~ao de ligar cada um em
fila indiana a urn outro que 0 preceda?

Salta aos olhos que e preciso que 0 numero tres des~a como
Deus da maquina, para gerar a alternancia que partejara 0 fmpar,
antes que este possa exercer suas sedu~6es sobre 0 numero dois.

Essa observa<;ao ja mostra 0 ponto crucial da questao, mas
iremos ve-Io melhor sob uma forma desenvolvida.

Na serie assim constitufda, pode-se efetivamente dizer que
um lugar fmpar e ocupado pela metade dos numeros dois, mas,
como a serie nao tern come<;o, ja que se fecha em cfrculo, nada
nem ninguem e capaz de apontar qual e essa metade, e pOltanto,
os numeros dois, cada um pOl' si e Deus pOl' todos, tem 0 direito
de se pretender fmpares, ainda que cada um esteja certo de que
metade deles nao pode se-Io. Mas, sera que isso e for<;osamente
vcrdade? Nao, pOl'que basta que metade mais um dos numeros
dois possa dizer-se de ordem fmpar para que, ultrapassado 0
limite (segundo a vigorosa expressao do sr. Fenouillard26

), nao
haja mais limites, e todos os numeros dois, seja qual for aquele
dc que se fa<;a partir a serie, sejam incontestavelmente acolhidos
no fmpar enumerado.

25. Lacan usa 0 termo godant (que remete ao numero Deus impare gaudet e a
I~'sperando Godot, ja referidos) que equivoca com godan (Ia~o, armadilha,
l"ngodo), da expressao tomber dans Ie godan (cair na armadilha, no engodo, no
IlIvo). (N.E.)
lC,. 0 Sl". Fenouillard e 0 chefe da "Famflia Fenouillard", criada pelo cartunista
(;corges Colomb (dito Christophe) no fim do seculo XIX, e que se popularizou
nil Fran~a como simbolo do que e jeca, mas com laivos de pretensao. Simpl6rio
pontificador, 0 Sl". Fenouillard usa duas palavras rigorosamente sinonimas na
.-xpressao que Lacan qualifica de vigorosa: "passee la borne, il n'y a plus de
limites". (N.E.)
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Ve-se aqui a fun~ao do Um A Mais, como tambem que e
preciso que ele seja Um Sem Mais, pois qualquer Mais Um seria
Um Demais, ao fazer recafrem todos os nlimeros dois numa
presun~ao que permanece irremissfvel, por se conhecer como
irremedi avel.

Esse Um A Mais ja estava no nlimero tres, condi~ao preliminar
da serie na qual melhor se mostrou a nos. E isso demonstra que
a alegria do numero dois da Suficiencia exige que sua dualidade
se exceda nesse Um A Mais: e que, portanto, a Beatitude, sendo
o excesso da Suficiencia, tenha seu lugar fora dela.

Contudo, nao podendo esse Um A Mais que e cada Beatitude
ser outra coisa senao Um Sem Mais, ela fica fadada, devido a
sua posi~ao, ao monologo. E e por isso que, ao contrario das
Suficiencias que nada tem a dizer umas as outras, as Beatitudes
se Jalam, em bora nao para se dizer algo a mais.

Pois esse Um A Mais em que 0 nlimero tres se reline e,
seguramente, a media~ao da Fala, porem, ao se manter no Outro
do qual deveria desligar-se para retornar ao Mesmo, ele so forma
em sua boca esta forma que fecha: 0 0 de um Oraculo, que
somente 0 apetite dos Bem-Necessarios pode romper, ate fazer
dele 0 V de um Veredito.

Mas as duas superfluidades que aqui se conjugam, pela
conivencia da carencia do Discurso Inconsistente com 0 excesso
do Discurso Imotivado, nem por isso satisfazem uma a outra.
Nao mais do que 0 punhado de bolinhas que nele se possam
colocar conseguira, aIgum dia, tornar um coador mais apropriado
para servir a sopa.

E por essa razao que, da enorme quantidade de experiencia
que atravessou a analise (pois aqui nao se pode dizer que nada
se tenha tirado do bode por ordenhar), seu ensino nao conseguiu
reter quase nada em sua peneiraY Observa~ao de que nos

dispensara, em seu foro fntimo, qualquer um que tenha tido que
lravar conhecimento com ele, nem que tenha precisado buscar,
contra nossa diatribe, 0 refugio cujo segredo uma dessas naturezas
a quem a covardia ensina tanto quanto conduz deixou escapar
um dia diante de nos, nos seguintes termos: "Nao ha campo em
que alguem se exponha mais total mente do que ao falar da
analise."

Eis, pOltanto, a organiza~ao que obriga a Fala a caminhar
entre dois muros de silencio, para ali realizar as nlipcias da
confusao com 0 arbftrio. Ela se ajeita com isso para suas fun~6es
de promo~ao: as Suficiencias regulamentam a entrada dos Sa-
patinhos Apertados em suas dependencias e as Beatitudes Ihes
apontam aqueles que constituirao os Bem-Necessarios; em sen-
Lido inverso, e ao se dirigirem as Beatitudes que estes chegarao
a Suficiencia, e as Suficiencias Ihes responderao tirando de seu
seio novas Beatitudes.

Vma observa~ao atenta enumeraria aqui todas as formas de
Lrajetoria indireta ou do encaminhamento chamado de chicanice,
ou seja, aquelas que incitam 0 atacante a jogar com a invisibi-
lidade.

Estajustamente nisso a falha do sistema como meio de triagem
dos sujeitos e, conjugando-se esta com a insonoridade que ele
op6e a fala, nao nos havemos de surpreender com alguns resul- [482]

Lados paradoxais, dos quais apontaremos apenas dois, um de
cfeito permanente, outro composto de casos singulares.

I. 0 de que os programas nele impostos a docencia tomam
essencialmente por objeto 0 que chamaremos de mathias de
Jlcfao, nada se encontrando ali de positivo senao um ensino
medico que, por nao passar de repeteco, e do ensino publico
uma c6pia superflua, 0 que e de admirar que seja tolerado;

2. 0 de que, devendo uma polftica de silencio tenaz encontrar
sua via para a Beatitude, 0 analfabetismo em seu estado congenito
nao fica sem esperan~a de ter sucesso.28

27. Para os que nao conhecem a metafora da peneira segurada durante a ordenha
de urn bode, cf. Kant, Critique de fa raison pure, na Introduction a fa fogique
transcendentale, 1II: De la division de la fogique generale en analytique et
dialectique, ed. Meiner, 1952, p.100. Freud relembra-a no Caso Schreber [Nola,I'
psicanalfticas sobre um relata autobiogrcijico de um caso de paranoia (Dementia
paranoides), ESB, XII, Rio de Janeiro, Imago, I" ed., 1974, cap. I, ultimo
panigrafo]. Nao e irrelevante constatar que ele a deteve no ponto exato em que
Kant submete sua crftica 11 pergunta: que e a verdade?

2X. Ele tambem pode ser levado a tanto por seus meritos pr6prios. Prova disso
IS 0 inventor da tecnica de subodorac;:ao antes relatada, a quem essa descoberta
rendeu ser aceito entre as Suficiencias, sem urn estagio probat6rio entre os
Ilcm-Necessarios - onde, no entanto, teria feito maravilhas -, e logo ser
IIrrebatado para 0 ceu das Beatitudes.



Mas, convem ainda indicarmos 0 que a conjun<;ao desses dois
efeitos pode ocasionalmente produzir, pois nela veremos de que
modo, ao se fechar neles, 0 sistema e pOl' eles refor<;ado.

Sucedeu a uma Beatitude do tipo 2 julgar-se intimada pelas
circunstancias a mostrar sua capacidade num ensino do tipo I,
cuja promo<;ao devia trazer-Ihe grande lustro.

Foi uma maravilha. Alguns clamaram pela licenciatura, a
licenciatura de psicologia, e claro, em cujo exame, no dizer
deles, a Beatitude em questao nao teria side capaz de ser
aprovada.

Mas os outros, mais prevenidos, souberam tirar proveito da
grande li<;ao que assim Ihes foi oferecida e onde puderam
subitamente IeI' a Lei suprema, a Lei nao escrita em que se
fundamenta a associa<;ao - segundo a qual cada urn em seu
seio ha de encontrar prontos seu prato intelectual e sua moral
costumeira, para a qual 0 fongo prazo de observa<;ao de que ele
foi objeto devera acima de tudo mostra-lo preparado, e cujo
mandamento simples e seguro ele ha de ouvir dentro de si nos
momentos graves: nao se deve perturbar as Beatitudes.

Pois essa e a razao, desconhecida dos Sapatinhos Apertados,
em bora eles a pressintam, de seu proprio silencio, e uma nova
gera<;ao, porter visto rasgar-se-Ihe 0 veu, saiu da esfrega mais
fortalecida e cerrou fileiras em torno daquele que Ihas havia
revelado.

Mas, quem pensa, nisso tudo, no destino das proprias Beati-
tudes? Imaginem a desgra<;a de uma Beatitude solitaria quando II
ela percebe que, se as coloca<;6es dos Bem-Necessarios sac
superfluas em sua maioria, as dos Bem-A venturados sac comu-
mente infelizes ... e que nessa infelicidade pode transformar-se
sua Beata Solidao! Ira sua incipiente Suficiencia segredar-Ihe
que ela mesma nao passa de urn Mal Necessario?

Ah! oxala sejam os Sapatinhos Apertados poupados dessa
angustia! No mfnimo, que sejam preparados para seus perigos.
Mas estamos atentos a isso: nos que, na condi<;ao de Beatitude,
pudemos ouvir durante anos, na chamada cerim6nia do Segundo
Pequeno Turno, da pr6pria boca dos Sapatinhos Apertados, 0

beneficia que eles haviam extrafdo de sua analise pessoal,
diremos aqui 0 que de mais freqiiente e fundamental surgiu na
homenagem que eles prestavam a seus didatas; e algo que cabe
numa palavra: desintelectualiza<;ao. ,

Ah! como se sentiam enfim Iibertos, os queridos filhos, eles
que, quase todos, atribufam seu ingresso na psiquiatria aos
anseios insatisfeitos daquele ana maldito que 0 cicio de estudos
franceses inflige na companhia das ideias! Nao, nao era isso,
agora eles sabiam, que os havia guiado: que alfvio e que beneffcio
lerem-se livrado por tao pouco, pois, uma vez desfeito esse erro
e substitufdo pela convic<;ao de que esse prurido era justamente,
de fato, 0 que se chama pelo nome maldito de intelectualismo,
quao reto enfim e 0 caminho, com que facilidade 0 pensamento
encontra seu caminho para a natureza! - e porventura os
movimentos de nossas vfsceras nao estao af para nos assegurar
isso?

Eis 0 que faz com que um born aluno analista dessa especie
se distinga ao primeiro relance, para quem quer que tenha visto
urn deles alguma vez: pOl' esse ar interior, e ate posterior, que
o mostra apoiado no feto macerado de suas resistencias.

Desintelectualiza<;ao: a palavra nao indica que alguem se tome
burro por causa disso; ao contrario dos temores ou das esperan<;as
vulgares, a amilise e total mente incapaz de modificar coisa
alguma nessa materia.

o estudo da inteligencia, cujo grau a psicologia behaviorista
julgou poder superpor a mensura<;ao daquilo que 0 animal e
capaz de englobar no comportamento de desvio, muitas vezes
pareceu-nos poder beneficiar-se, pelo menos quanto ao homem,
de uma referencia mais ampla: nominal mente, do que chama- [484]

rfamos conduta do rastro.
Nao ha uma vez que levemos nosso caozinho a seu passeio

obrigat6rio sem que nos impressione 0 proveito que se poderia
lirar de seus procedimentos para a analise das capacidades que
respondem pelo sucesso do homem na sociedade, bem como das
virtudes em que os antigos empenhavam sua medita<;ao, sob 0

tftulo de Meio-de-Conseguir. Que ao men os esta digressao des-
fa<;a 0 mal-entendido a que terfamos dado ensejo em alguns: 0

de nos imputarem a doutrina de uma descontinuidade entre
psicologia animal e psicologia humana, que esta muito longe de
nosso pensamento.

Simplesmente quisemos sustentar que, para operaI' correta-
mente nos efeitos que a analise distingue no homem como
sintomas, e que, por se prolongarem Uio diretamente em seu
destino, ou mesmo em sua voca<;ao, parecem cair junto com eles



sob 0 mesmo corte - 0 da linguagem -, decerto e preferfvel
nao permanecer completamente iletrado; ou, mais modestamente,
sustentar que nem todo erro possfvel deve ser afastado do esfon;o
que se Faria para estar empenhado nisso.

Mas sem duvida outras necessidades prevalecem, e 0 fardo
das Beatitudes, semelhante ao do homem branco, nao pode estar
ao alcance do julgamento de urn so.

Nos ouvimos e todos puderam ouvir da boca de uma Sufi-
ciencia, num momenta fecundo da instituic;ao psicanalftica na
Franc;a: "Queremos", declarou ela, "cern psicanalistas medfo-
cres." Nisso nao se afirmou a modestia de urn program a, mas
a reivindicac;ao, ate mesmo ambiciosa, da mudanc;a de qualidade
que 0 pensamento vigoroso de Marx mostrou definitivamente
enraizar-se na quantidade.

E as estatfsticas publicadas ate hoje mostram que essa em-
preitada, suplantando soberbamente29 todos os obstiiculos, esta
prestes a alcanc;ar urn sucesso em que supera suas proprias
normas.

Seguramente, ainda estamos longe do que se alcanc;a fora
daqui, e as cerca de treze paginas in-quarto em duas colunas
que mal bastam para conter a lista dos psicanalistas da Associac;ao II
Norte-Americana repoem em seu devido fugar as duas paginas
e meia em que os praticantes da Franc;a e da Inglaterra conseguem
acomodar-se.

Que se julgue a responsabifidade que compete a diaspora
alema, que fa forneceu os cargos mais elevados da Beatitude, e
o que representa ela haver assumido 0 encargo de todos aqueles
dentistas, para empregarmos 0 termo impregnado de urn pater-
nalismo afetuoso que se usa para designar 0 rank andjile3D entre
essas Beatitudes supremas.

Quao compreensfvel que tenha side entre Elas que aparecell
a teoria do eu aut8nomo!31 - e como nao admirar a forc;a
daqueles que dao impulso a grande obra de desintelectualizac;ao

que, estendendo-se pouco a pouco, representa urn desses chal-
lenges, dos mais fecundos, em que uma civilizac;ao pode afirmar
sua forc;a, os que ela fOIja para si em si mesma? Para zelar por
isso, onde e que eles en con tram tempo, ja que ao longo do ana
se dedicam a rebaixar os eus fortes e a elevar os eus fracos? -
Sem duvida, durante os meses32 sem r.

Seguramente, com 0 correr do tempo, urn Estado bem gover-
nado ha de encontrar motivos para censura no fato de que
prebendas proporcionais aos consideraveis investimentos movi-
mentados por tal comunidade sejam deixadas a criterio de urn
poder espiritual do qual assinalamos a extraterritorialidade sin-
gular.

Mas a soluc;ao seria facil de obter: urn pequeno territorio
proporcional aos Estados filatelicos (Ellis Island, para fixar as
ideias) poderia ser cedido por urn voto do Congresso dos EUA,
o mais interessado nessa questao, para que a IPA ali instalasse
seus servic;os, com suas Congregac;6es do Index, das Missoes e
da Propaganda, e os decretos que ela emitisse para 0 mundo
inteiro, por serem datados e promulgados a partir desse territorio,
tornariam a situac;ao mais clara em termos diplomliticos: alem
disso, saber-se-ia c1aramente se a func;ao do eu aut8nomo, por
exemplo, e um artigo do sfmbolo da doutrina ecumenica, ou
apenas um artigo a ser recomendado para 0 Natal dos Sapatinhos
Apertados.

Paremos por aqui para terminar numa nota roborativa. Se nao
livemos medo de mostrar as forc;as de dissociac;ao a que esta [486)

sllbmetida a heranc;a freudiana, destaquemos a notavel persis-
lcncia da qual a instituic;ao psicanalftica deu provas.

Nao temos nisso tanto merito na medida em que nao encon-
(ramos em nenhum outro lugar uma confirmac;ao mais patente
da virtude que atribufmos ao significante puro. Pois, no uso que
~ feito dos conceitos freudianos, como nao ver que a significac;ao
dcles nao serve para nada? E no entanto, nao e a outra coisa
senao sua presenc;a que se pode atribuir 0 fato de a associac;ao
:linda nao se haver rompido, dispersando-se na confusao de
Babel.29. Foi esse mesmo 0 termo empregado pelo dr. Ernest Jones e reproduzido no

jornal oficial da Associa<;:iioPsicanalftica angl6fona - superbly - para render
homenagem ao sucesso da citada iniciativa (1966).
30. As fileiras subalternas, numa terminologia militar. (N.E.)
31. Cf. nota da p.491 do anexo que se segue.



Assim a .~, .
na imagi~a~~~l~:~~~l~n~~~a ~o~:I:s:t~r~~d~corpo. no~ fa~ pensar
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Trata-se de um homem ue' 0 sr. a emar.
durante 0 perfodo de sua q , .pOI ~aver estado sob hipnose

~ntanto, s_eu cadaver deix~ ;:~~l~~a~~~:'~ s~~e~e: ~~l~ qu~, no
tlzador, nao apen~s numa aparente imunidade a diS~OluC;;;O~~fi~~-
m~ Com a capacldade de testemunhar pe1a fala seu estado atroz'

o ~esmo modo que metaforicamente em . "
a assocIac;;ao criada pOl' Freud sob' ' ..' ,seu sel coletlvo,

, , leVlvella a Sl mesma '
aqu} e a voz que a sustenta, provindo de um morto ' so que

E certo q F d h .
pelo qual ue·dreu c egou at~ a nos fazer reconhecer 0 Eros

a VI a encontra mews de . 1 .
adiamento de sua putrefac;;ao. PIO ongal seu gozo no

Em tal caso, entretanto, a operac;;ao do des ertar .
com as palavras retomada d M. p'. conduzlda
Fala pode . . so. estle numa ressurrelc;;ao de sua

, VII a se confundlr com t .
sepultura decente. 0 0 ereClmento de uma

(Pommersfelden-Guitrancourt, set.-out. 1956)

A versao publicada em sua epoca foi, a partir do paragrafo
apontado na nota da pA88 redigida nos seguintes termos:

Mais precocemente atento a esses efeitos, Freud se interrogou
mais de perto sobre as vias particulares que a transmissao de
sua doutrina exigia da instituic;;ao que deveria assegura-la. A
simples organizac;;ao de uma comunidade nao the teria parecido
garantir essa transmissao contra a insuficiencia do proprio team
dos fieis, sobre 0 qual algumas de suas confidencias atestadas
mostram que ele tinha urn sentimento amargo.1

Evidenciou-se, para ele, na raiz a afinidade que liga as
simplificac;;6es sempre psicologizantes, contra as quais a expe-
riencia 0 advertia, a func;;ao de desconhecimento, propria do eu
do indivfduo como tal.

Ele teria visto 0 pendor para 0 deslize oferecido a essa
incidencia pela particularidade da prova que tal comunidade
tinha que impor em seu limiar: nominalmente, a da psicanalise
para a qual 0 uso consagra 0 tftulo de didatica, e a qual, a menor
concessao quanto ao sentido do que ela busca, transforma-se
numa experiencia de identifica9ao dual.

Nao somos nos aqui que proferimos um julgamento; foi nos
circulos dos didatas que se postuIou e se professa a teoria que
confere como finaIidade a analise a identificac;;ao com 0 eu do
analista.

Ora, nao importa em que grau suponhamos que urn eu tenha
conseguido igualar-se a realidade da qual supostamente deve
tirar a medida1 a sujei9ao psicologica em que assim se alinha a
conclusao da experiencia e, se nos leram direito, 0 que ha de
mais contrario a verdade que ela deve tornar patente: a saber, a
cstraneidade dos efeitos inconscientes, pela qual se reduz a
pretensao a autonomia da qual 0 eu faz seu ideal; nada, tampouco, [4881
e mais contrario ao beneffcio que se espera dessa experiencia,

I. Cf." So, haben Sie jetzt diese Bande gesehen?" ["E entao, agora 0 senhor
viu esse banda?"], dito a Binswanger 11saida de uma das reuni6es semanais que
se realizavam em sua casa no come~o de 1907, In Ludwig Binswanger:
El'innerungen an Sigmund Freud.



qual seja, 0 restabelecimento que nela se opera, para 0 sujeito,
do significante que motiva esses efeitos, procedendo de uma
mediac;;ao que justamente denuncia 0 que, pela repetic;;ao, preci-
pita-se no modelo.

Que a via dual, assim contrariamente escolhida como meta
da experiencia, fracassa em realizar a normalizac;;ao pela qual
poderia justificar-se no nfvel mais rasteiro, eis 0 que, como
dissemos, e comumente reconhecido, mas sem que se extraia
disso a lic;;ao de urn equfvoco nas premissas, satisfeito que se
fica ern atribuir seu resultado a repercussao das fraquezas das
quais 0 acidente, na verdade, e por demais visfvel.

D~ qualquer modo, 0 simples fato de as metas da formac;;ao
se afJrmarem como postulados psicologicos introduz no grupo
uma forma de autoridade sem igual ern toda a ciencia: forma
que, somente 0 termo suficiencia permite qualificar.

E, com efeito, somente a dialetica hegeliana da enfatuac;;ao
que da conta do fenomeno em termos rigorosos. Sem 0 que seria
a satira, se seu sabor nao repugnasse aos que nao saD fntimos
nesse meio, que conviria recorrer para dar uma ideia exata da
maneira como alguns se valorizam.

Aqui, so nos e possfvel mencionar resultados aparentes.
Primeiro, a curiosa postUl'a de extraterritorialidade cientffica

pela qual iniciamos nossos comentarios, e 0 tom magisterial com
que os analistas a sustentam quando tern que responder ao
interesse que sua disciplina desperta nos campos circunvizinhos

Se, por outro lado, as variac;;6es que mostramos nas abordagens
teoricas da psicanalise dao a impressao externa de uma progres-
saD conquistadora, sempre na fronteira de novos campos, e ainda
mais impressionante constatar como e estacionario 0 que se
articula de ensinavel, para uso interno dos analistas, em relac;;ao
a enorme quantidade de experiencia que, por assim dizer, passou
pOI' suas maos.

Disso resultou, bem ao contrario das aberturas com que, como
ja indicamos, Freud formulou 0 projeto universitario, 0 estabe-
lecimento de uma rotina do program a teorico, do qual designa-
rfamos muito bem 0 material abrangido usando 0 termo inventado
mathias de fiq:ao,

Entretanto, na negligencia em que urn metodo, apesar de I,IH"I
revolucionario na abordagem dos fenomenos, deixou a nosografia
psiquiatrica, ja nao se sabe se e de surpreender que seu ensino

nesse domfnio se limite a alinhavar a sintomatologia c/assica ou
que venha assim a costurar como uma duplicac;;ao ~ ensin~ oficial.

Por menos, enfim, que nos restrinjamos a segUlr uma hteratura
que se ha de dizer pouco amen a, ver~mos 0 pape~ que assume
nela uma ignorancia na qual nao tenclOnamos deslgnar a douta
ignorancia, ou a ignorancia formada, mas a ignorancia crassa,
aquela cuja espessura nunca foi sequer roc;;ada pelo arado de
uma crftica de suas origens.

Esses fenomenos de esteriJizac;ao, bem mais patentes ainda
por dentro, nao podem deixar de est.ar. rel~ci~nados com os
efeitos de identificac;;ao imaginaria cUJa lIlstancla fundamental
Freud revelou nas massas e nos grupos, 0 mfnimo que se pode
dizer e que esses efeitos nao saD favoraveis a discussao, p.rincfpio
de qualquer progresso cientffico. A. identifica?a.~ co.m a Imagem
que da ao grupo seu ideal - aqUl, a da suflcJencla encarnada
- decerto fundamenta, como Freud mostrou num esquema
decisivo, a comunhao do grupo, mas precisamente a custa de
qualquer comunicac;;ao articulada. Ali, a ten~ao.h~stil e ~t~ mesmo
constitutiva da relac;;ao de indivfduo corn lIldlVlduo. E ISSOque
o preciosismo corrente no meio reconhece, de man~ira total mente
valida sob 0 termo narcisismo das pequenas diferen~as, que
traduziremos em termos mais diretos por: terror conformista.

Aqueles para quem 0 itinerario da Fenomenologia do esp{rito
e familiar se sairao melhor nesse desvendamento e se surpreen-
derao menos com a paciencia que parece adiar nesse meio
qualquer incursao interrogativa. Mas a mo_der,a~ao dos questio-
namentos nao se limita aos pleiteantes, e nao tOI urn novato que
se instruiu em sua coragem ao dar-Ihe a seguinte motivac;;ao:
"Nao ha campo em que alguem se exponha mais total mente do
que ao falar de psicanalise." ,

E certo que urn hom objeto, como se costuma dlzer, p~de
reger essa sujeic;;ao coletiva, mas essa imagem, que faz os caes
fieis, tarna os homens tiranicos, pois e 0 proprio Eros do, qual
Platao nos mostra 0 fasmo de asas abertas sobre a cldade [490]

destrufda e corn 0 qual se aflige a alma acuada.
Alias, ,essa experiencia vem suscitar sua propria ideologia,

mas sob a forma do desconhecimento proprio da presunc;;ao do
eu: ressuscitando uma teoria do eu autonomo, carregada de todas
as petic;;6es de princfpio que a psicologia, sem esperar pela



psicanalise, havia recusado, mas que fornece sem ambigiiidade
a imagem dos ideais de seus promotores.2

Seguramente, esse psicologismo analftico nao se da sem
encontrar resistencias. 0 interessante e que, ao trata-Ias como
tais, ele se ve favorecido por muitos desarvoramentos surgidos
nos estilos de vida de areas culturais importantes, na medida em
que nelas se manifesta a demanda de patterns que ele nao esta
impossibilitado de fornecer.3

Af encontramos a articula~ao pela qual a psicanalise pende
para um behaviorismo, cada vez mais dominante em suas "ten-
dencias atuais" . Esse movimento e sustentado, como se ve, por
condi~6es sociologicas que ultrapassam 0 conhecimento analftico
como tal. 0 que nao se pode deixar de dizer aqui e que Freud,
prevendo nominal mente esse conluio com 0 behaviorismo, de-
nunciou-o de antemao como 0 mais contrario a seu caminho.4

Qualquer que deva ser para a analise 0 desfecho da singular
gestao espiritual em que ela assim parece embrenhar-se, a res-
ponsabilidade de seus defensores permanece intacta em rela~ao
aos sujeitos de quem eles se encarregam. E e aqui que so podemos
alarmar-nos com alguns ideais que parecem prevalecer na for-
ma~ao destes: como 0 que e suficientemente denunciado, posto
haver adquirido direito de cidadania, pelo termo desintelectua-
lizafiio.

Como se ja nao fosse assustador que 0 sucesso da profissao
analftica Ihe tenha atrafdo tantos adeptos incultos, sera que
convem considerar como um resultado tao fundamental quanto
benefico da analise didatica que ate mesmo a sombra de um II'JlI
pensamento seja proscrita daqueles que ja nao teriam muito de
toda a reflexao humana para enfrentar as intempestividades de
toda sorte a que suas melhores inten~6es os expoem?

2. Sabemos que e essa a teoria por cuja medida os srs. H. Hartmann, E. Kris
e R. Loewenstein tencionam reduzir a pratica da amilise e "sincronizar" (tal e
o termo deles) 0 pensamento de Freud, decerto urn pouco vacilante para seu
gosto, seniio em sua opiniiio.

1966: Por esse padriio se mede 0 acesso 11 sociedade de Nova York.
3. 0 que nos e pedido domina a tal ponto nossa profissiio atual que ela ja niio
tern mais nada a ver com a psicanalise (afirma~iio dirigida a nos por urn
psicanalista no encerramento de nossa recente temporada nos EVA, 1966).
4. Freud, Ges. Werke, XIV, p.78-9.

Alias, 0 projeto de produzir para esse mesmo pafs "cem
psicanalistas medfocres" foi proferido em ~ir~unstanci~s noto-
rias e nao como a formula~ao de uma modestta precavtda, mas
co~o a promessa ambiciosa da passagem da quantida~e para a
qualidade que Marx ilustrou. Os promotores desse proJeto che:
gam mesmo a anunciar, segundo os ultimos ecos, que se esta
prestes a superar soberbame~te as p~oprias~m~rcas. ,

Ninguem duvida, com efetto, da tmportancta do numero dos
trabalhadores para 0 avan~o de uma ciencia. Mas e preciso ~ue
nao acloda de todas as partes a discordancia quanto ao senttdo
a atribuir a experiencia que a funGamenta. E essa, dissemos, a
situa~ao da psicanalise. .

Ao menos essa situa~ao nos pareceni exemplar msto: ao trazer
uma prova a mais da proeminencia que confet:imos, a'p~rtir da
descoberta freudiana, na estrutura da rela~ao mtersubJettva, ao
sig~ificante. .' . . .

A medida, de fato, que a comumdade analtttca matS detxa
dissipar-se a inspira~ao de Freud, 0 que, senao a letra de sua
doutrina, continuaria a faze-Ia sustentar-se num corpo?



Criallf-'as de cueiros
Oh, cidades do mar, vejo em v6s vossos cidadaos, homens e
mulheres, com bra90s e pernas estreitamente atados em s61idos
la90s par pessoas que nao ent.enderao vossa linguagem, e s6
entre v6s podereis desabafar, pOI' queixas lacrimejantes, la-
mentos e suspiros, vossas dares e vossos pesares pela liberdade
perdida. Pois aqueles que vos agrilhoam nao compreenderao
vossa Ifngua, tal como nao os compreendereis. (Cademos de
Leonardo da Vinci')

cle nao se distancie demais da fala, cujas medidas diferentes sao [494]

cssenciais para 0 efeito de forma~ao que procuro.
Eis pOI' que adotei essa linha de urn debate que me foi

solicitado num dado momenta pelo grupo de filosofia da Fede-
J d -ra~ao dos Estudantes de Letras,- par nele encontrar a acoma a~ao

propfcia a minha exposi~ao: sua generalidade necessaria mostra
combinar com 0 caniter extraordinario do publico formado pOI'
cles, mas seu objeto unico depara com a conivencia da qualifi-
ca~ao que eles tern em com urn, a literaria, a qual meu tftulo
presta homenagem. A •

Como esquecer, de fato, que Freud sustentou com constancla
c ate seu fim a exigencia primordial dessa qualifica~ao para a
forma~ao dos analistas, e que apontou na universitas litterarum
de sempre 0 lugar ideal para sua institui~ao?4

Assim, 0 recurso ao movimento desse discurso restaurado ao
vivo marcou, de quebra, atraves daqueles a quem eu 0 destino,
aqueles a quem nao se dirige.

Ou seja: nenhum daqueles que, seja para que finalidade for
Ila psicanalise, toleram que sua disciplina se valha de uma falsa
identidade.

Vfcio de habito, e tamanho em seu efeito mental que a pr6pria
identidade verdadeira pode parecer urn alibi entre outros, do qual
sc espera ao menos que a reprodu~ao refinada nao escape aos
mais sutis.

Assim e que observamos com curiosidade a reviravolta que
se esbo~a, no que concerne a simboliza~ao e a linguagem, no
International Journal of Psychoanalysis, com grande refor~o de
dcdos umidos a revirarem os f61ios de Sapir e Jespersen. Esses
exercfcios ainda sao novatos, mas e sobretudo seu tom que esta
pOI'fora. Vma certa serieqade faz sorrir quando entra no verfdico.

E como nao haveria ate mesmo urn psicanalista de hoje de
sentiI' que chegou a isso, a tocar na fala, quando sua experiencia
I'eccbe dela seu instrumento, seu enquadre, seu material e ate 0

I'uldo de fundo de suas incertezas?

A instan:::iada letra no inconsciente II'

ou a raziio desde de Freud

Se 0 tema do volume 3 de La Psychanalyse2 encomendou-me
esta contribui~ao, devo tal deferencia ao que nela se ira descobrir,
pOI' introduzi-Ia situando-a entre 0 escrito e a fala: ela ficara a
meio caminho.

o escrito distingue-se, com efeito, pOI' uma prevalencia do
texto, no sentido que veremos ser assumido aqui pOl' esse fator
do discurso - 0 que permite a concisao que, a meu vel', nao
deve deixar ao lei tor outra safda senao a entrada nele, que prefiro
diffcil. Este, pois, nao sera urn escrito, como 0 entendo.

A propriedade que confiro de alimental' minhas li~6es de
seminario com uma contribui~ao sempre inedita impediu-me, ate
hoje, de fornecer delas urn texto assim, a nao ser 0 de uma, uma
qualquer, alias, em sua sucessao, e ao qual s6 se justifica nos
reportarmos aqui pel a escala da t6pica que Ihes e pr6pria.

Pais a urgencia de que agora extraio como pretexto para deixar
de lado esse prop6sito s6 faz encobrir a dificuldade de que, ao
sustenta-Jo na escala em que devo aqui apresentar meu ensino,

I. Codice Atlantico 145, r.a., trad. Louise Servicen, Paris, Gallimard, vol.lI,
pAOO.
2. Psychanaiyse et sciences de i'homme.

I A exposi~ao teve lugar em 9 de maio de 1957 no anfiteatro Descartes, na
Sorbonne, e a discussao prosseguiu diante das taps.
I Die Frage de,. Laienanaiyse, CW, XIV, p.281-3.



funda as estruturas elementares da cultura. E essas mesmas
estruturas revelam uma ordena~ao das trocas que, em bora in-
consciente, e inconcebfvel fora das permuta~6es autorizadas pela
Iinguagem.

Donde resulta que a dualidade etnognifica da natureza e da
cultura esta em vias de ser substitufda por uma concep~ao ternaria
_ natureza, sociedade e cultura - da condiyao humana, na qual
e bem possfvel que 0 ultimo tenno se reduziu a linguagem, ou
seja, aquilo que distingue essenci"almente a sociedade humana
das sociedades naturais.

Mas nisso nao tomamos partido nem partida, deixando entre-
gues a suas trevas as relay6es originais do significante com 0

trabalho. Enos contentando, para fazer uma piada com a funyao
geral da praxis na genese da hist6ria, em destacar que a pr6pria
sociedade que teria restabelecido em seu direito polftico, com 0

privilegiamento dos produtores, a hierarquia causal das rela~6es
de produyao nas superestruturas ideol6gicas, nem por isso gerou
urn esperanto cujas relay6es com 0 real socialista ten ham posto
fora de debate, pela raiz, qualquer possibilidade de formalismo
Iiterario.6

De nossa parte, vamos fiar-nos apenas nas premissas que
viram seu valor confirmado pelo fato de a linguagem ter efeti-
vamente conquistado, na experiencia, seu status de objeto cien-
tffico.

Pois e por esse fato que a lingiifsti:.:a7 se apresenta numa
posiyao-piloto nesse campo em tor"o do qual uma reclassificayao
das ciencias assinala, como e de costume, uma revoluyao do
conhecimento: e somente as necessidades da comunicayao fazem
com que 0 inscrevamos no frontispfcio deste volume sob 0 tftulo
dc "ciencias do homem", malgrado a confusao que af pode
cncontrar meios de se acobertar.

Nosso tftulo deixa claro que, para-alem dessa fala, e toda a
estrutura da linguagem que a experiencia psicanalftica descobre
no inconsciente. Pondo desde logo 0 espfrito prevenido em alerta,
pOl'quanto e possfvel que ele tenha de reavaliar a ideia segundo
a qual 0 inconsciente e apenas a sede dos instintos.

Mas essa letra, como se ha de toma-Ia aqui? Muito simples-
mente, ao pe da letra.

Designamos por letra este suporte material que 0 discurso
concreto toma emprestado da linguagem.

Essa defini~ao simples sup6e que a linguagem nao se confunda
com as diversas fun~6es somaticas e psfquicas que a desservem
no sujeito falante.

Pela razao primeira de que a linguagem, com sua estrutura,
preexiste a entrada de cada sujeito num momenta de seu desen-
volvimento mental.

Note-se que as afasias, causadas por les6es puramente anato-
micas nos aparelhos cerebrais que conferem a essas fun~6es seu
centro mental, revelam, no conjunto, distribuir seus deficits
segundo as duas vertentes do efeito significante do que aqui
chamamos de letra, na cria~ao da significa~ao.5 Indica~ao que
se esclarecera pelo que vira a seguir.

Tambem 0 sujeito, se po de parecer servo da linguagem, 0 e
ainda mais de urn discurso em cujo movimento universal seu
lugar ja esta inscrito em seu nascimento, nem que seja sob a
forma de seu nome pr6prio.

A referencia a experiencia da comunidade e da substancia
desse discurso nao resolve nada. Pois essa experiencia adquire , I

sua dimensao essencial na tradi~ao instaurada por esse discurso.
Essa tradi~ao, muito antes que nela se inscreva 0 drama hist6rico,

ii, Havemos de estar lembrados de que a discussao concernente 11necessidade
do advento de uma nova linguagem na sociedade comunista realmente teve lugar,
l' dc que Stalin, para alfvio dos que confiavam em sua filosofia, decidiu-a nestes
I 'rmos: a linguagem nao e uma superestrutura.
I A lingUfstica, frisamos, ou seja, 0 estudo das lfnguas existentes em sua
l'strulura e nas leis que nela se revelam - 0 que deixa de fora a teoria dos
nidigos abstratos, impropriamente elevada 11categoria da teoria da comunica"ao,
Illi a chamada lcoria, conslilufda pela ffsica, da informa"ao, ou qualquer
,,'miologia mais ou menos hipoteticamente generalizada.

5. Esse aspecto, muito sugestivo por derrubar a perspecliva da "fun"ao psico-
16gica" que tudo obscurece nessa materia, aparece, luminoso, na amilise pura-
menle lingUfstica das duas grandes form as de afasia que um dos expoentes da
linglifstica modern a, Roman Jakobson, pode efetuar. Cf., na mais acessfvel de
suas obras, Fundamentals of Language (com Morris Halle), Mouton and Co"
'S-Gravenhage, os capftulos I a IV da Segunda Parte, bem como a coletanea de
lradu~6es que devemos aos cuidados de Nicolas Ruwet, publicada pela editora
Minuit sob 0 tftulo Essais linguistiques.



Para marcar 0 surgimento da disciplina lingiifstica, diremos
que cIa se sustenta, como acontece com toda ciencia no sentido
moderno, no momenta constitutivo de urn algoritmo que a funda.
Esse algoritmo e 0 seguinte:

POI' essa via, as coisas nao podem fazer mais que demonstrar8

que nenhuma significa~ao se sustenta a nao ser pela remissao a
uma outra significa~ao: 0 que toca, em ultima instancia, na
observa~ao de que nao ha lingua existente a qual se coloque a
questao de sua insuficiencia para abranger 0 campo do signifi-
cado, posto que atender a todas as necessidades e urn efeito de
sua existencia como Ifngua. Se formos discernir na linguagem
a constitui~ao do objeto, s6 poderemos constatar que ela se
encontra apenas no nfvel do conceito, bem diferente de qualquer
nominativo, e que a coisa, evidentemente ao se reduzir ao nome,
cinde-se no duplo raio divergente: 0 da causa em que ela
encontrou abrigo em nossa lingua e 0 do nada ao qual abandonou
sua veste latina (rem).

Essas considera~6es, par mais existentes que sejam para 0

filosofo, desviam-nos do lugar de onde a linguagem nos interroga
sobre sua natureza. E fracassaremos em sustentar sua questao
enquanto nao nos tivermos livrado da ilusao de que 0 significante
atende a fun~ao de representar 0 significado, ou, melhor dizendo:
de que 0 significante tern que responder par sua existencia a
tftulo de uma significa~ao qualquer.

Pois, mesmo ao se reduzir a esta ultima formula, a heresia e
a mesma. E ela que conduz 0 positivismo logico a busca do
senti do do senti do, do meaning of meaning, tal como se deno-
mina, na Ifngua em que se agitam seus devotos, 0 objetivo.
Donde se constata que 0 texto mais carregado de sentido des-
faz-se, nessa analise, em bagatelas insignificantes, so resistindo
a ela os algoritmos matematicos, os quais, como seria de se
csperar, sao sem sentido algum.9

que se Ie: significante sobre significado, correspondendo 0 "so-
bre" a barra que separa as duas etapas.

o signo assim redigido merece ser atribufdo a Ferdinand de
Saussure, embora nao se reduza estritamente a essa forma em
nenhum dos numerosos esquemas em que aparece na impressao
das di versas aulas dos tres cursos, dos an os de 1906-7, 1908-9
e 1910-11, que a devo~ao de urn grupo de seus discfpulos reuniu
sob 0 tftulo de Curso de lingiiistica geral: publica~ao primordial
para transmitir urn ensino digno desse nome, isto e, que s6 pode
ser detido em seu proprio movimento.

Eis par gue e legftimo Ihe rendermos homenagem pela for-
maliza~ao ~, em que se caracteriza, na diversidade das escolas,
a etapa modern a da lingiifstica.

A tematica dessa ciencia, pOl' conseguinte, esta efetivamente
presa a posi~ao primordial do significante e do significado, como
ordens distintas e inicialmente separadas par uma barreira resis-
tente a significa~ao.

Eis 0 que tornara possfvel urn estudo exato das liga~6es
proprias do significante e da amplitude da fun~ao destas na
genese do significado.

Pois essa distin~ao primordial vai muito alem do debate
relativo a arbitrariedade do signo, tal como foi elaborado desde
a retlexao da Antigiiidade, ou ate do impasse, experimentado
desde a mesma epoca, que se op6e a correspondencia biunfvoca
entre a palavra e a coisa, nem que seja no ato da nomea~ao. E
isso, contrariando as aparencias que Ihe sao conferidas pelo papel
imputado ao dedo indicador que aponta urn objeto, na aprendi-
zagem da lingua materna pelo sujeito infans, ou pelo emprego
dos chamados metodos escolares conCl'etos no estudo das Ifnguas II
estrangeiras.

8. Cf. 0 De magistro, de st~. Agostinho, do qual comentei 0 capftulo "De
significatione locution is" em meu seminurio de 23 de junho de 1954.
'i. Assim e que 0 Sl'.Richards, autor, justamente, de uma obra sobre os processos
adequados a esse objetivo, no-Ios mostra numa outra aplica~ao. Ele escolhe para
lanto uma pagina de Meng-tseu, ou Mencio, para os jesuftas: Mellcius 011 the
II/illd e como se chama isso, considerado 0 objeto dessa parte. As garantias dadas
a pureza da experiencia nada ficam a devel' ao luxo de suas abordagens. E 0

LiOuioespecialista no Cfinone tradicional em que se insere 0 texto encontra-se
jllstamente no sftio de Pequim para onde foi transportada a secadora em
dcmonstra~ao, sem preocupa~ao para com os custos.



o fato e que 0 algoritmo f, se dele s6 pudessemos retirar a
noc;:ao do paralelismo de seus termos superior e inferior, cada
qual considerado apenas em sua globalidade, permaneceria como
o signo enigm<itico de urn misterio total. Evidentemente, nao e
o caso.

Para apreender sua func;:ao, comec;:arei por produzir a ilustrac;:ao
incorreta com a qual classicamente se introduz seu uso. Ei-Ia:

onde se ve que, sem estender muito 0 alcance do significante
implicado na experiencia, ou seja, apenas duplicando a especie
nominal, pela simples justaposic;:ao de dois termos cujo sentido [500]

complementar parece ter que ser consolidado por ela, produz-se
a surpresa de uma inesperada precipitac;:ao do senti do, na imagem
de duas portas gemeas que simbolizam, com 0 reservado of ere-
cido ao homem ocidental para satisfazer suas necessidades na-
turais fora de casa, 0 imperativo que ele parece compartilhar
com a grande maioria das comunidades primitivas, e que submete
sua vida publica as leis da segregac;:ao urimiria.

Isso nao e apenas para desconcertar com urn golpe baixo 0

debate nominalista, mas para mostrar como 0 significante de
fato entra no significado, ou seja, de uma forma que, em bora
nao seja imaterial, coloca a questao de seu lugar na realidade.
Pois, ao ter que se aproximar das plaquinhas esmaltadas que Ihe
servem de suporte, 0 olhar pestanejante de urn mfope talvez
tivesse razao em questionar se e realmente ali que convem ver
o significante, cujo significado, nesse caso, receberia da dupla
e solene procissao da nave superior as derradeiras honras.

Mas nenhum exemplo construfdo poderia igualar 0 relevo que
se encontra na vivencia da verdade. POI'tanto, nao ha razao para
que eu fique descontente por ter fOljado este, ja que ele despertou
na pessoa mais digna de minha confianc;:a a seguinte lembranc;:a
de sua infancia, a qual, assim afortunadamente posta a meu
alcance, encaixa-se perfeitamente aqui.

Urn trem chega a estac;:ao. Numa cabine, urn menino e uma
menina, irmao e irma, estao sentados urn em frente ao outro, do
lado em que a vidrac;:a dando para 0 exterior descortina a visao
das construc;:6es da plataforma ao longo da qual 0 trem parou:
"Olha!, diz 0 irmao, chegamos a Mulheres!"; "Imbecil!, res-
ponde a irma, nao esta vendo que n6s estamos em Homens?"

Alem, com efeito, de os trilhos dessa hist6ria materializarem
a barra do algoritmo saussuriano de uma forma que e a conta
certa para sugerir que sua resistencia pode ser outra que nao
dialetica, seria preciso - essa e exatamente a imagem que
convem - nao ter olhos na cara para se atrapalhar quanto ao
respectivo lugar do significante e do significado, e para nao
observar de qual centro irradiante 0 primeiro vem refletir sua
luz nas trevas das significac;:6es inacabadas.

onde se ve que preferencia ela revela pela direc;:ao previamente
apontada como erronea.

Substituf-a, para meus ouvintes, por uma outra, que s6 podia
ser tida como mais con'eta por exagerar na dimensao incongruen-
te a qual 0 psicanalista ainda nao renunciou por completo, no
sentimento justificado de que seu conformismo s6 tern valor a
partir dela. Eis essa outra:

LJLJ
Porem nao menos transport ados seremos nos, e pOl' um custo menor, a vel'

operar-se a transforma<;aa de um bronze que produz um som de sino ao menor
ro<;ardo pensamento numa especie de pane de chao para limpar 0 quadro negro
do mais consternador psicologismo ingles. Nao sem muito depress a identified-la,
infelizmente, com a propria meninge do autor, unico residuo a subsistir de sell
objeto e dele mesmo, uma vez consumado 0 esgotamento do sentido de um e
do bom senso do outro.



Pois ele trani a Dissensao, apenas animal e fadada ao esque-
cimento das brumas naturais, para a potencia desmedida, impla-
cavel para com as famflias e impertinente para com os deuses,
da guerra ideologica. A partir desse momento, Homens e Mu-
Iheres serao para essas crian<;as duas pcitrias para as quais a alma
de cada uma puxani sua brasa divergente, e a respeito das quais
Ihes sera tanto mais imposslvel fazer urn pacto quanto, sendo
elas em verdade a mesma, nenhum deles poderia ceder da
primazia de uma sem atentar contra a gloria da outra.

Paremos por aqui. Isso parece a historia da Fran<;a. Mais
humana de se evocar, como seria de se esperar, que a da
Inglaterra, fadada a ser virada de cabe<;a para baixo da Ponta
Grossa para a Ponta Fina do ovo do Deao Swift.

Resta conceber que degrau e que corredor 0 f do significante,
aqui vislvel nos plurais com que centraliza seus atendimentos
para-ah~m da vidra<;a da janela, tern que transpor para levar suas
conexoes as tubula<;oes pelas quais, como 0 ar quente e 0 ar
frio, a indigna<;ao e 0 desprezo vem soprar no para-aquem.

Vma coisa e certa: e que esse acesso, pelo menos, nao deve
comportar nenhuma significa<;ao, se 0 algoritmo ~, com sua
barra, Ihe convem. Pois a algoritmo, na medida em que ele
mesmo e apenas pura fun<;ao do significante, so po de revelar
uma estrutura de significante nessa transferencia.

Ora, a estrutura do significante esta, como se diz comumente
da linguagem, em ele ser articulado.

Isso quer dizer que suas unidades, de onde quer que se parta
para desenhar suas invasoes recfprocas e seus englobamentos
crescentes, estao submetidas a dupla condi<;ao de se reduzirem
a elementos diferenciais ultimos e de os comporem segundo as
leis de uma ordem fechada.

Esses elementos, descoberta decisiva da linguistica, sao os
Jonemas, onde nao se deve buscar nenhuma constanciaJonitica
na variabilidade modulatoria em que se aplica esse termo, e sim
o sistema sincr6nico dos pareamentos diferenciais necessarios
ao discernimento dos vocabulos numa dada lIngua. Por onde se
ve que urn elemento essencial na propria fala estava predestinado
a fluir nos caracteres moveis que, qual Didots ou Garamonds10

a se impnmlrem em caixa baixa, presentificam vali?amente
aquilo a que chamamos letra, ou seja, a estrutura essenclalmente
localizada do significante.

Com a segunda propriedade do significante, de se co~por
segundo as leis de uma ordem fechada, at~n~~-se ~ ne~es~l.dade
do substrato topologico do qual a expressao . cad:Ja slg~.lflca~-
te" , que costumo utilizar, fornece uma apro~lma<;ao: ,~nels cUJo
colar se fecha no anel de urn outro colar felto de anels.

Sao essas as condi<;oes estruturais que determinam - como
gramatica - a ordem das invasoe~ constitutivas do signific,a~te,
ate a unidade imediatamente supenor na frase, e - como lexlco
- a ordem dos englobamentos constitutivos do significante, ate
a locu<;ao verbal. h

E facil, dentro dos limites em que se detem essas duas
iniciativas de apreensao do usa de uma lIngua, perc':':ber que
somente as correla<;oes do significante com 0 significante for-
necem 0 padrao de qualquer busca de significa<;ao, como e
assinalado pela no<;ao de emprego de urn taxe~a ~u de urn
semantema, que remete a contextos do grau Imedlatamente
superior as unidades imp:icadas. , . , .

Mas nao e pOl'que as iniciativas da gramatlca e d? I~x.lco ~e
csgotam num certo limite que sc cleve p~nsar que a slgmflca<;ao
reina irrestritamente para-alem. Isso sei":a 11m erro.

Pois 0 significante, por sua natureza, sempre se antecipa, ao
sentido, desdobrando como que adiante dele sua dimensao. E 0

que se ve, no nfvel da frase, quando ela e inten~ompida antes do
termo significativo: Eu nunca ... , A yerdade e que ... , Talv.ez,
tambem ... Nem por isso ela deixa de fazer senti do, e urn senti do
ainda mais opressivo na medida em que se basta ao se fazer
esperar. 11 .

Mas nao e diferente 0 fen6meno que, pelo simples recuo de
urn mas que a faz aparecer, bela como a Sulamita e ta~ v~rtuosa
quanto a donzela, adorna e prepara a negra para as nupclas e a

I '1- I?miseravel para 0 el ao. -

11. A alueinayao verbal, ao se revestir dessa forma, as vezes nos abre uma porta
de eomunieayao, ate aqui faltante pOl'ser despereebida, com a estrutura freudIana
da psieose (Seminurio do ano de 1955-56).
12. Cf. 0 Cfinlico dos CGn.licns de Salomao. (N.E.)

10. Unidades tipometrieas do sistema tipografieo franees e europeu em gera!.
(N.E.)



Donde se pode dizer que e na cadeia do significante que 0

sentido insisfe, mas que nenhum dos elementos da cadeia consiste
na significa~ao de que ele e capaz nesse mesmo momento.

Imp6e-se, pOltanto, a nogao de urn deslizamento incessante
do significado sob 0 significante - que F. de Saussure ilustra
com uma imagem que se assemelha as duas sinuosidades das
Aguas superiores e inferiores nas miniaturas dos manuscritos do
Genesis. Duplo f1uxo onde parece tenue 0 marco dos finos riscos
de chuva que ali desenham os pontilhados verticais que se supoe
limitarem segmentos de correspondencia.

Contra isso vai toda a experiencia que me fez falar, num dado
momento de meu seminario sobre as psicoses, dos "pontos de
basta" exigidos pOl' esse esquema, para explicar a dominancia
da letra na lransforma~ao dram<itica que 0 dialogo pode operar
no sujeito.13

Mas se, com efeito, e necessaria a Iinearidade que F. de
Saussure considera constitutiva da cadeia do discurso, em con-
formidade com sua emissao pOl' uma s6 voz e na horizontal em
que ela se inscreve em nossa escrita, ela nao e suficiente. S6 se
impoe a cadeia do discurso na dire~ao em que e orientada no
tempo, sendo ate tomada como fator significante em todas as
Ifnguas em que "[Pedro surra Paulo]" reverte seu tempo ao
inverter seus termos.

Mas basta escutar a poesia, 0 que sem duvida aconteceu com
F. de Saussure,14 para que nela se faga ouvir uma polifonia e

13. N6s 0 fizemos, em 6 de junho de 1956, com 0 exemplo da primeira cena
de Athalie, ao que reconhecemos nao tel' sido estranha uma alusao feita de
passagem no New Statesmall alld Natioll, par um crftico high brow [intelectua-
16ide], a "alta putaria" das herofnas de Racine, assim nos incitando a renunciar
a referencia aos dramas selvagens de Shakespeare, que se tornou compulsiva
nos meios analfticos em que desempenha 0 papel de verniz do filistinismo. [A
expressao aqui traduzida pOI'"verniz", savollnette a vilaill (sabonete de plebeu),
e 0 termo depreciativo com que se designavam, na Idade Media, os t{tulos
comprados pelos plebeus para terem aces so it nobreza, que nao Ihes "lavavam"
as origens. (N.E.)]

14. A publica9ao, feita pOI'Jean Starobinski no Mercure de France de fevereiro
de 1964, das notas deixadas pOI' Ferdinand de Saussure sobre os anagramas e
seu uso hipogramatico, desde os versos saturninos ate os textos de Cicero, da-nos
a certeza que nos faltava nessa ocasiao (1966).

para que todo discurso revele alinhar-se nas diversas pautas de
uma partitura.

Nao ha cadeia significante, com efeito, que nao sustente, como
que apenso na pontuagao de cada uma de suas u.nidades, tUd~ 0

que se articula de contextos atestados na vertIcal, pOl' asslm
dizer, desse ponto.

Assim e que, retomando nos sa palavra arbre, nao mais em
seu isolamento nominal, mas ao termino de uma dessas pontua-
~6es, veremos que nao e apenas pelo fato de a .palavra barr: ser
seu anagrama que ela transpoe a barra do algontmo saussunano.

E que, decomposta no duplo espectro de suas vogais ~ suas
consoantes, ela evoca, juntamente com 0 .carvalho e 0 platano,
as significa~6es de que e carregada em nossa flora, as de for~a
e majestade. Drenando todos os contextos simb61icos e~ que e
tomada no hebraico da Bfblia, ela ergue sobre urn outell'o sem
Fronde a sombra da cruz. Depois, reduz-se ao Y maiusculo do
signo da dicotomia que, sem a imagem que historiza 0 ar~ori~l,
nada deveria a arvore, pOl' mais geneal6gica que ela se dlga. 0,
arvore circulat6ria, arvore vital do cerebelo, arvore de Saturno
ou de Diana, cristais precipitados numa arvore condutora do
raio sera talvez tua Figura que trac;a nosso destino no casco
cha~uscado da tartaruga, ou teu clarao que faz surgir de uma
inominavel noite a lenta muta~ao do ser no hen panta da lin-
guagem:

Nao! diz a Arvore, diz ela: Nao! no cintilar
Em sua ramagem soberba,

versos que consideramos tao legftimos de ouvir nos harmonicos
da arvore quanto seu reverso:

Que a tempestade trata universalmente
15Como faz a uma erva.

E que essa estrofe modern a ordena-se de acordo com a mesma
lei do paralelismo do significante cujo concerto rege 0 gesto
eslavo primitivo e a mais refinada poesia chinesa.

15 "Noll! dit l'Arbre, it dit: Non! dans l'irincellement I De so tete superbe I
Q;re to tempere Fraireuniversellement I Comm.e elle fait ulle herbe." (N.E.)



Como se ve na modaJidade comum do ente em que sao
escoJhidas a arvore e a erva, para que af advenham os sinais,
signos de contradiyao do dizer "Nao!" e do "tratar como" e
para que, atraves do contraste categorico do particularismo do
soberba com 0 lIniversalmente de sua redw;ao, complete-se, na
condensayao da cabeya com a tempestade, 0 indiscernfvel cintilar
do instante eterno.

Mas todo esse si~nificante, dirao, so pode operar por estar
presente no sujeito. E justamente a isso que respondo ao supor
que ele passou ao patamar do significado.

Pois 0 importante nao e que 0 sujeito 0 reconheya mais ou
menos. (Estivessem HOMENS e MULHERES escritos numa
Ifngua desconhecida do menino e da menina, sua briga so Faria
ser ainda mais exclusivamente uma briga de palavras, mas nem
por isso menos apta a se carregar de significayao.)

.. 0 que essa estrutura da cadeia significante revela e a possi- I II

bJlldade que eu tenho, justamente na medida em que sua Ifngua
me e comum com outros sujeitos, isto e, em que essa Ifngua
existe, de me servir dela para expressar algo completamente
diferente do que ela diz. Funyao mais digna de ser enfatizada
na fala que a de disfaryar 0 pensamento (quase sempre indefi-
nfvel) do sujeito: a saber, a de indicar 0 lugar desse sujeito na
busca da verdade.

Basta-me, com efeito, plantar minha arvore na locuyao "trepar
na arvore" , ou projetar sobre ela a luz maliciosa que um contexto
de descriyao confere a palavra "arvorar", para nao me deixar
aprisionar num comllnicado qualquer dos fatos, por mais oficial
que ele seja, e para, caso eu saiba a verdade, exprimi-Ia apesar
de todas as censuras nas entrelinhas, pelo simples significante
que podem constituir minhas acrobacias atraves dos galhos da
arvore, provocantes a ponto de chegarem ao burlesco ou sensfveis
apenas ao olhar experiente, conforme eu queira ser entendido
pela multidao ou por alguns.

A funyao propriamente significante que assim se desenha na
Iinguagem tem urn nome. Esse nome, nos 0 aprendemos em
nossa gram Mica infantil, na ultima pagina, on de a sombra de
Quintiliano, relegada a urn fantasma de capftulo para enunciar
algumas considerayoes finais sobre 0 estilo, parecia precipitar
sua voz sob a ameaya de colchetes. •

E entre as figuras de estilo, ou tropos, de onde nos vem 0

verbo trollver,16 que se encontra esse nome, com efeito. Esse
nome e metonlmia.

Da qual reteremos apenas 0 exemplo que deja foi dado: trinta
velas. Pois a inquieta<;:ao que eJe provocava em nos - pelo fato
de a palavra "barco" nele ocultada parecer mUltiplicar sua
presen<;:a, por ter podido, no proprio repisamento desse exemplo,
assumir seu sentido figurado" - menos velava essas ilustres velas
do que a defini<;:ao que Ihes competia ilustrar.

Com efeito, a parte tomada pelo todo, dizfamos a nos mesmos,
se a coisa e para ser tomada no real, nao nos deixa uma grande
ideia do que convem entender sobre a importancia da frota que,
no entanto, essas trinta velas supostamente aquilatam: urn navio
ter apenas uma vela e, na verdade, 0 caso menos comum.

On de se ve que a liga<;:ao do navio com a vela nao esta em [506)

outro lugar senao no significante, e que e no de palavra em
- ,. , . 17palavra dessa conexao que se apOla a metonnma.

16. Trouver, verba que tern igualmente as acep~6es de ••encontrar", ••achar" e
Utrovar". (N.E.)
17. Aqui rendemos homenagem ao que devemos, nessa formula~ao, ao sr. Roman
Jakobson, ou seja, a seus trabalhos, onde urn psicanalista encontra a todo instante
com que estruturar sua experiencia, e que tornam superfluas as ••comunica~6es
pessoais", sobre as quais podemos testemunhar tanto quanto qualquer urn.

Reconhecemos, com efeito, nessa forma oblfqua de fidelidade, 0 estilo daquele
par imortal, Rosencrantz e Guildenstern, cujo desacoplamento e impossivel, nem
que seja pela imperfei~ao de seu destino, pois ele perdura pelo mesmo processo
que a·faca de Jeannot, e pela razao mesma que fez Goethe enaltecer Shakespeare
por haver apresentado 0 personagem no duo formado por eles: em si, eles sao
a Gesellschaft inteira, numa palavra, a Sociedade (Wilhelm Meisters Lell/jahre,
Ed. Trunz, Christian Wegner Verlag, Hamburgo, V, p.299(a», quer dizer, a IPA.

Agrade~a-se, nesse contexto, ao autor das "Observa~6es sobre 0 papel da fala
na tecnica psicanalftica" ([USome Remarks on the Role of Speech in Psycho-
analytic Technique"], UP, nov.-dez. 1956, XXXVII, 6, p.467), por ter tornado
o cuidado de frisar que elas se ••basearam num" trabalho de 1952. Assim se
explica, com efeito, que nada tenha sido assimilado dos trabalhos publicados
desde entao, os quais 0 autor nao ignora, ja que me cita como seu editor (sic.
Sei 0 que quer dizer editor).

(a) Conviria destilar todo 0 trecho de Goethe: Dieses Leise Auftreten, dieses
Schmiegen unci Biegen, clies Jasagen, Streicheln unci Schmeicheln. cliese Behen-
cligkeit, dies Schwiinzein, diese Allheit und Leerheit, diese rechtliche Schurkerei,
diese U1lfiihigkeit, wie kann .lie durch einen Menschen ausgedruckt werden? Es



Desi~n~r~mos com isso a primeira vertente do campo efetivo
que 0 slglllficante cons,titui, para que nele tenha lugar 0 sentido.

Falemos. ~a ~u.tra. E. a metafora. E vamos ilustni-Ia pronta-
mente: 0 dlclOnano QUllIet pareceu-me adequado para fornecer
uma amostragem que nao Fosse suspeita de ser selecionada e
nao precisei procurar 0 recheiol8 muito alem do conhecido ve~so
de Victor Hugo:

com isso, alem do efeito de ebriedade do dialogo que Jean
Tardieu compos com esse tftulo, senao a demonstra~ao que af
se opera da superfluidade radical de qualquer significa~ao para
uma representa~ao perfeitamente convincente da comedia bur-
guesa.

No verso de Hugo, e patente que nao jorra a mfnima luz da
declara~ao de que um feixe nao e avaro nem odiento, pela simples
razao de que nao se trata de ele tel' mais merito ou demerito pOl'
esses atributos, posto que ambos, juntamente com ele, SaD
propriedades de Booz, que os exerce ao dispor do feixe sem lhe
participar seus sentimentos.

Se 0 feixe remete a Booz, como efetivamente faz, no entanto,
c por substituf-Io na cadeia significante, no exato lugar que 0

esperava, pOl' ter-se elevado em um grau mediante a remo~ao
do entulho da avareza e do odio. Mas, a partir daf, e de Booz
que 0 feixe faz esse lugar vazio, recha~ado que ele fica desde
entao para as trevas do exterior em que 0 abrigam a avareza e
o odio, no vazio da nega~ao deles .

Contudo, uma vez que seu feixe assim Ihe usurpou 0 lugar,
Booz nao pode retoma-lo, e 0 tenue fio do pequeno seu que 0

prende a ele constitui um obstaculo a mais, ligando esse retorno
a um tftulo de propriedade que 0 reteria no seio da avareza e
do odio. Sua afirmada generosidade ve-se reduzida a menos do
que nada pela munificencia do feixe, que, por ser extrafdo da
natureza, desconhece nos sa reserva e nossos recha~os e, ate em [508]

sua acumula~ao, continua prodigo em rela~ao a nossa medida.
Mas se, nessa profusao, 0 doador desaparece junto com 0

dom, e para ressurgir naquilo que cerca a Figura em que ele se
aniquilou. Pois ha a irradia~ao da fecundidade - que anuncia
a surpresa celebrada pelo poem a, ou seja, a promessa que 0

anciao recebera, num contexto sagrado, de seu ad vento a pater-
nidade.

POitanto, e entre 0 significante do nome proprio de urn homem
c aquele que 0 abole metaforicamente que se produz a centelha
poetica, ainda mais eficaz aqui, para realizar a significa~ao da
paternidade, pOl' reproduzir 0 evento mftico em que Freud re-
construiu a trajetoria, no inconsciente de todo homem, do misterio
paterno.

Nao e outra a estrutura da metafora moderna. Daf 0 dardeja-
mento:

Seu feixe nao era avaro nem odiento ...,

sob cuja fei~ao apresentei a metafora quando chegou 0 momenta
em meu seminario sobre as psicoses.

Digamos que a poesia modern a e a escola surrealista fizeram-
nos. dar_ um gra~de. p~s~o nisso, ao demonstrar que qualquer
conJun~ao de dOls slglllficantes seria equivalente para constituir
u~a ~etarora, caso nao se exigi sse a condi~ao da maxima
dlspandade ,e.ntre as imagens significadas para a produ~ao da I II

ce.ntelha poetlca, ou, em outras palavras, para que tenha lugar a
cna~ao metaforica.

. Certo, es.sa postura radical fundamenta-se numa experiencia
dlta da escnta automatica, que nao teria sido tentada sem 0 aval
que seus pioneiros tiravam da descoberta freudiana. Mas ela
continua marcada pela confusao, pOl'que sua doutrina e falsa.

A cen~elha cria~ora da metafora nao brota da presentifica~ao
~e duas Imagens, IStO e, de dois significantes igualmente atua-
hzados. Ela brota entre dois significantes dos quais um substituiu
o. ou.tI:o, assumindo seu lugar na cadeia significante, enquanto 0

sl,gn!flcante oculto permanece presente em sua conexao (meto-
mmlca) com 0 resto da cadeia.

Uma palavra por outra, eis a formula da metafora e caso
seja ,voce poet a, pr?duzira, para fazer com ela um jogo: u~ jato
contInUO ou urn tecldo resplandecente de metaforas. Nao obtendo

solllell ;hrer welligslel1S eill DUlzelld seill, wellll mall sie habell kOllllle; dellll sie
bloss 111Gesellschafl etwas, sie silld die GesellschC!fl...
18. Com echamilloll ... selecl;olllle Lacan alude (metaforicamente) a morceau
chow (trecho seleto), mas tambem ao fragmento ou bocado que serve para se
aprecIUr a quahda~~ de um~ mercadoria, como a "prova" de um alimento, pOl'
~xern~~o,donde 0 rechelO usado na tradu~iio de farce, que tambem significa

farsa , mdlcando a maneira como Lacan percebe este verso de Victor Hugo
(N.E.) .



o amor e £1mseixo rindo ao sol

recria ~ amor num.a dimensao que pude dizer que me parece
sust~ntavel, contranando seu deslizamento sempre iminente para
a mlragem de um altrufsmo narcfsico.

~emos que a metafora se coloca no ponto exato em que 0

senti do se produz no nao-senso, isto e, na passagem sobre a qual
Freud descobriu que, transposta as avessas, da lugar a palavra
q~e e, em frances, "a palavra" 19 por excelencia, a palavra que
nao tem outro patrocfnio senao 0 significante da espirituosida-
de,20 e onde se vislumbra que e seu proprio destino que 0 homem
desafia atraves da derrisao do significante.

Mas, voltando atras um pouco, que encontra 0 homem na
metonfmia, se isso tiver que ser mais do que 0 poder de contornar
~s obstaculos da censura social? POl'ventura essa forma que da
a verdade seu campo em sua opressao nao manifesta uma certa
servidao inerente a sua apresenta~ao?

Havemos de ler com proveito 0 livro em que Leo Strauss da
t~rra classica no oferecimento de asilo aos que escolhera~ a I I

hberdade, medita sobre as rela~6es entre a arte de escrever e a
persegui~ao.21 Ali abordando de perto 0 tipo de conaturalidade
que vin~~la essa arte a tal condi~ao, ele deixa entrever 0 algo
que aqul Imp6e sua forma no efeito da verdade sobre 0 desejo.

~as, acaso j.a nao sentimos ha algum tempo que, por ter
seguldo os camll1~os da letra para chegar a verdade freudiana,
ard~~os em seu fogo, que consome por toda parte?

_E (~to que a letra mata, dizem, enquanto 0 espfrito vivifica.22
Nao dlscordamos disso, ja tendo tido que saudar aqui, em algum

ponto, uma nobre vftima do erro de procurar na letra, mas tambem
indagamos como, sem a letra, 0 espfrito viveria. No entanto, as
pretens6es do espfrito continuariam irredutfveis, se a letra nao
houvesse comprovado produzir todos os seus efeitos de verdade
no homem, sem que 0 espirito tenha que se intrometer minima-
mente nisso.

Essa revela~ao, foi a Freud que ela se fez, e ele deu a sua
descoberta 0 nome de inconsciente.

A obra completa de Freud nos apresenta uma pagina de refe-
rcncias filologicas a cada tres paginas, uma pagina de inferencias
logicas a cada duas paginas e, por toda parte, uma apreensao
dialetica da experiencia, vindo a analftica linguageira refor~aJ'
ainda mais suas propor~6es a medida que 0 inconsciente vai
sendo mais diretamente implicado.

Assim e que, na Ciencia dos sonhos, trata-se apenas, em todas
as paginas, daquilo a que chamamos a letra do discurso, em sua
textura, seus empregos e sua imanencia na materia em causa.
Pois esse texto abre com sua obra a via regia para 0 inconsciente.
E disso somos alertados por Freud, cuja confidencia surpresa,
ao lan~ar esse livro para nos nos primeiros dias deste seculo,23
so faz confirmar 0 que ele proclamou ate 0 fim: que nesse
arriscar-tudo de sua mensagem esta a totalidade de sua desco-
berta.

A primeira clausula, articulada logo no capitulo preliminar, [510]

posto que a exposi~ao nao po de suportar sua de mora, e que 0

sonho e urn rebus. E Freud trata de estipular que e preciso
entende-Io, como afirmei a principio, ao pe da letra. a que se
prende a insti1ncia, no sonho, dessa mesma estrutura literante
(em outras palavras, fonematica) em que se articula e se analisa
o significante no discurso. Como as figuras nao naturais do barco
sobre 0 telhado ou do homem de cabe~a de virgula, expressa-

19. Le l/1ot (ou Ie bon mot), que designa em frances 0 dito espirituoso 0 chiste
(N.E.) , .

20. E exatamente esse 0 equivalente do termo alemao Witz com que Freud marcou
a visada de sua tercell'a obra fundamental sobre 0 inconsciente. A dificuldade
multo mawr de encontrar esse equivalente em ingles e instrutiva: 0 wit
sobrecarregado pela discussao que vai de Davenanl e Hobbes ate Pope e Addison:
cede suas vlrtudes eSSenClaIS ao humour, que e outra coisa. Resta 0 pun, estreito
demals, no entanto. [Wit se traduziria pOl' gralfa, finura, perspicacia; humour e
pUll, respeCtlvamellte, pOl' humor e trocadilho. (N.E.)]
21. Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, Glencoe, 111., Free Press.
[A "terra (asdar) classica" sao, e claro, os Estados Unidos. (N.E.)]
22. Da Segunda epistola de Paulo aos Corin/ios, 3, 6. (N.E.)

23. Cf. a correspondencia, 110meadamente as cart as de numeros 107 e 119, delltre
as escolhidas pOl' seus editores. [As cartas SaG as de 19 de mar90 e 7 de Ilovembro
de 1899. (N.E.)]



mente evocadas por Freud, as imagens do sonho so devem ser
retidas por seu valor de significante, isto e, pelo que permitem
soletrar do "proverbio" propos to pelo rebus do sonho. Essa
estrutura de linguagem que possibilita a operac;ao da leitura esta
no princfpio da signifidincia do sonho, da Traumdeutung.

Freud exemplifica de todas as maneiras que esse valor de
significante da imagem nada tern a vel' com sua significac;ao, e
recorre aos hieroglifos do Egito, onde seria ridfculo deduzir da
freqUencia do abutre, que e urn aleph, ou do pintinho, que e um
vau para assinalar uma forma do verba ser e tambem os plurais,
que 0 texto concerne minimamente a esses especimens ornito-
16gicos. Freud en contra meios de se orientar, nessa escrita, pOl'
certos empregos do significante que se apagaram na nossa, como
o emprego do determinativo, acrescentando 0 expoente de uma
Figura categorica a figurac;ao literal de um termo verbal, mas
para melhor nos remeter ao fato de que estamos numa escrita
em que ate 0 pretenso "ideograma" e uma letra.

Mas nao e necessaria a confusao atual a respeito desse termo
para que, no espfrito do psicanalista sem nenhuma formac;ao
lingUfstica, prevalec;a 0 preconceito de um simbolismo que deriva
da analogia natural, ou entao da imagem redutora do instinto.
Tanto assim que, fora da escola francesa, que evita isso, e na
linha do "vel' na borra de cafe nao e ler hier6glifos" que me e
preciso reconvocar a seus princfpios uma tecnica cujas vias, fora
da visada do inconsciente, nada pode justificar.

Convem dizer que so se aceita isso com dificuldade, e que 0

vfcio mental denunciado acima goza de tamanho prestfgio, que
podemos esperar que 0 psicanalista de hoje admita que decodi-
fica, em vez de se decidir a fazer com Freud as paradas neces-
sari as (de a volta na estatua de Champollion, diz 0 guia) para
compreender que ele decifra: 0 que se distingue de decodificar I I

pelo fato de que um criptograma so tem todas as suas dimens6es
quando e 0 de uma Ifngua perdida.

Fazer essas paradas, no entanto, e apenas continuar na Traum-
deutung.

A Entstellung, traduzida por transposic;ao, onde Freud mostra
a precondic;ao geral da func;ao do sonho, e 0 que designamos
anteriormente, com Saussure, como 0 deslizamento do signifi-
cado sob 0 significante, sempre em ac;ao (inconsciente, note-se)
no discurso.

Mas as duas vertentes da incidencia do significante no signi-
ficado encontram-se nela.

A Verdichtung, condensac;ao, e a estrutura de superposic;ao
dos significantes em que ganha campo a metafora, e cujo nome,
pOI' condensar em si mesmo a Dichtung, indica a conaturalidade
desse mecanismo com a poesia, a ponto de envolver a func;ao
propriamente tradicional desta.

A Verschiebung ou deslocamento e, mais proxima do termo
alemao, 0 transporte da significac;ao que a metonfmia demonstra
e que, desde seu aparecimento em Freud, e apresentado como 0

meio mais adequado do inconsciente para despistar a censura.
o que distingue esses dois mecanismos, que desempenham

no trabalho do sonho, Traumarbeit, um papel privilegiado, de
sua func;ao homolog a no discurso? - Nada, a nao ser uma
condic;ao imposta ao material significante, chamada Riicksicht
auf Darstellbarkeit, que convem traduzir pOI' "considerac;ao para
com os meios da encenac;ao" (sendo por demais aproximativa,
aqui, a traduc;ao pOI' "papel da figurabilidade"). Mas essa con-
dic;ao constitui uma limitac;ao que se exerce no interior do sistema
da escrita, longe de dissolve-lo numa semiologia fig~rativa em
que ele se alie aos fenomenos da expressao natural. E provavel
que com isso pudessemos esclarecer os problemas de alguns
modos de pictografia que nao estamos autorizados, pelo simples
rato de eles terem sido abandonados como imperfeitos na escrita,
a considerar como estadios evolutivos. Digamos que 0 sonho se
parece com 0 jogo de salao em que se deve, estando na berlinda,
levar os espectadores a adivinharem um enunciado conhecido,
ou uma variac;ao dele, unicamente pOI' meio de uma encenac;ao
ll1uda. 0 fato de 0 sonho dispor da fala nao modi fica nada, visto
que, para 0 inconsciente, ela e apenas um elemento de encenac;ao [512]

'omo os demais. E justamente quando 0 jogo e tambem 0 sonho
esbarrarem na faHa de material taxemico para representar as
arliculac;6es 16gicas da causalidade, da contradic;ao, da hip6tese
dc., que eles darao provas de ser, um e outro, uma questao de
('scrita, e nao de pantomima. Os processos sutis que 0 sonho
I' 'vela empregar para, mesmo assim, representar essas articula-
,'ocs l6gicas, de maneira muito menos artificial do que aquela
pl'ia qual 0 jogo de salao costuma contorna-las, sao objeto, em
I;rcud, de urn estudo especial, on de mais uma vez se confirma
que 0 trabalho do sonho segue as leis do significante.



o restante da elaborac;ao e design ado pOl' Freud como secun-
daria, que adquire seu valor a partir daquilo de que se trata:
fantasias ou sonhos diurnos, Tagtraum, para empregar 0 termo
de que Freud prefere servir-se para situa-los em sua func;ao de
realizac;ao do desejo (Wunscherfiillung). Seu lrac;o distintivo,
dado que essas fantasias podem permanecer inconscientes, e de
rato sua significac;ao. Pois bern, destas, Freud nos diz que seu
lugar no sonho e, ou serem retomadas a tftulo de elementos
significantes para 0 enunciado do pensamento inconsciente
(Traumgedanke), ou servirem para a elaborac;ao secundaria aqui
em questao, isto e, para uma func;ao, diz ele, que nao ha pOl'
que distinguir do pensamento vfgil (von unserem wachen Denken
nicht zu unterscheiden). E impossfvel dar uma ideia melhor dos
efeitos dessa func;ao do que compani-la a placas de argamassa
que, aplicadas la e ca com urn mol de, tendessem a reintroduzir
na aparencia de urn quadro figurativo os grosseiros cliches do
rebus ou dos hieroglifos.

Pec;o desculpas por parecer estar eu mesmo soletrando 0 texto
de Freud; nao 0 fac;o apenas para mostrar 0 que se ganha ao
simples mente nao recorta-lo, mas para poder situar em balizas
primarias, fundamentais e nunca revogadas, 0 que aconteceu na
psicamilise.

Desde a origem, desconheceu-se 0 papel constitutivo do
significante no status que Freud fixou de imediato para 0 in-
consciente, e segundo as mais precisas modalidades formais.

E isso por duas raz6es, das quais a menos percebida, natu-
ralmente, e que essa formalizac;ao nao bastava, por si s6, para
que se reconhecesse a instancia do significante, ja que, quando I I

da pUblicac;ao da Traumdeutung, antecipava-se em muito as
formalizac;6es da lingUfstica, para as quais sem duvida poderfa-
mos demonstrar que, por seu simples peso de verdade, ela abriu
caminho.

A segunda razao, pensando bern, e apenas 0 aves so da pri-
meira, pois, se os psicanalistas ficaram exclusivamente fascina-
dos com as significac;6es destacadas no inconsciente, foi por elas
retirarem seu atrativo mais secreta da dialetica que Ihes parecia
imanente.

Em meu seminario, mostrei que e na necessidade de corrigir
os efeitos dessa parcialidade, em eterna acelerac;ao, que se
compreendem as aparentes guinadas, ou, melhor dizendo, as

bruscas viradas do Ierne que Freud, atraves de sua preocupac;ao
primordial de garantir a sobrevivencia de sua descoberta com
as primeiras reformulac;6es que ela impunha aos conhecimentos,
julgou ter que dar em sua doutrina ao longo do percurso.

E que, na situac;ao em que ele se encontrava, repito, de nao
dispor de nada que, correspondendo a seu objeto, estivesse no
mesmo nfvel de maturidade cientffica, pelo menos ele nao deixou
de manter esse objeto a altura de sua dignidade ontol6gica.

o resto foi obra dos deuses e correu de tal maneira que, hoje
em dia, a analise busca suas balizas nessas fOl·mas imaginarias
que acabo de mostrar como desenhadas a parte sobre 0 texto
que mutilam - e que e a elas que se ajusta a mira do analista,
misturando-as, na interpretac;ao do sonho, com a libertac;ao
visionaria do aviario hieroglffico e, de urn modo mais geral,
buscando 0 controle do esgotamento da analise numa especie de
scanning24 das formas em que elas aparecem, com a ideia de
que elas saD 0 testemunho do esgotamento das regress6es e da
remodelagem da "relac;ao de objeto" em que 0 sujeito deve
supostamente se tipificarY

A tecnica que reivindica essas posic;6es po de ser fertil em
efeitos diversos, muito diffccis de criticar por tras da egide
terapeutica. Mas uma crftica interna pode provir da flagrante
cliscordancia entre 0 modo operat6rio por meio do qual essa
lecnica se autoriza - qual seja, a regra analftica, cujos instru-
mentas da qual, a partir da "associac;ao livre", se justificam
lodos na concepc;ao de inconsciente de seu inventor - e 0

completo desconhecimento que nela impera sobre essa concepc;ao
do inconsciente. Coisa de que seus adeptos mais ferrenhos creem
livrar-se com uma pirueta: a regra analftica deve ser observada
tao mais religiosamente quanto mais e apenas fruto de urn feliz
acaso. Em outras palavras, Freud nunca soube muito bem 0 que
estava fazendo.

24. Sabemos que e pOl' esse processo que uma pesquisa se assegura de seu
rcsultado, au'aves da explorayao mecanica de toda a extensao do campo de seu
ubjeto.
25. A tipologia, pOl' se referir apenas ao desenvolvimento do organismo, desco-
Ilhcce a estrutura em que 0 sujeito esta preso, respectivamente na fantasia, na
pulsao e na sublimayao - estrutura cuja teoria eu elaboro (1966),



o retorno ao texto de Freud mostra, ao contnirio, a coerencia
absoluta de sua tecnica com sua descoberta, ao mesmo tempo
que permite colocar seus procedimentos no devido lugar.

Eis pOl'que toda retifica<;ao da psicanalise impoe que se volte
a verdade dessa descoberta, impossivel de obscurecer em seu
momento original.

Pois, na analise do sonho, Freud nao pretende dar-nos outra
coisa senao as leis do inconsciente em sua extensao mais geral.
Vma das razoes pelas quais 0 sonho foi mais propfcio a isso
esta em que, justamente, como nos diz Freud, ele nao e menos
revelador dessas leis no sujeito normal do que no neur6tico.

Mas, em ambos os casos, a eficiencia do inconsciente nao se
detem no despertar. A experiencia psicanalftica nao e outra coisa
senao estabelecer que 0 inconsciente nao deixa fora de seu campo
nenhuma de nossas a<;oes. Sua presen<;a na ordem psicol6gica,
ou, em outras palavras, nas fun<;oes de rela<;ao do individuo,
merece urn esclarecimento, contudo: ela de modo algum e
coextensiva a essa ordem, pois sabemos que, se a motiva<;ao
inconsciente se manifesta tanto em efeitos psiquicos conscientes
quanto em efeitos psiquicos inconscientes, inversamente, e urn
lembrete elemental' assinalar que urn grande numero de efeitos
psiquicos que 0 termo inconsciente designa legitimamente, a
titulo de excluir 0 carateI' da consciencia, nem pOl'isso deixa de
tel' alguma rela<;ao, pOl' sua natureza, com 0 inconsciente no
sentido freudiano. E somente pOl'urn abuso terminol6gico, por-
tanto, que se confunde 0 psiquico com 0 inconsciente nesse
sentido, e que assim se qualifica de psiquico urn efeito do
inconsciente no somatico, pOl' exemplo.

Trata-se, pois, de definir a t6pica desse inconsciente. Digo 1~1I
que e justamente ela que se define pelo algoritmo

cais, que mostramos os efeitos, distribufdos, de acordo com duas
estruturas fundamentais, na metonfmia e na metafora. Podemos
simboliza-Ias por:

f (S ...S') S == S (-) s

ou seja, a estrutura metonfmica, indican~o que ~_acone~ao do
significante com 0 significante que permtte a eltsa,? medta~te a
qual 0 significante instala a falta do ser na rela~ao de. obJeto,
servindo-se do valor de envio da significa<;ao para Illvestt-la com
o desejo visando essa falta que ele sustenta. 0 sinal -, colocado
entre ( ), manifesta aqui a manuten<;ao da barra -, qu~ ~arca
no primeiro algoritmo a irredutibilidade em que se constltu.t, nas
rela<;oes do significante com 0 significado, a reststencla da
significa<;ao.26

Eis agora

f(~ S == S (+) S

a estrutura metaf6rica, que indica que e na substitui<;ao do
significante pelo significante que se produz um efeito de signi-
fica<;ao que e de poesia ou cria<;ao, ou, em outras palavras, do
advento da significa<;ao em questao.27 0 sinal +, colocado entre
( ), manifesta aqui a transposi<;ao da barra -, be~ com~ 0 ~~lor
constitutivo dessa transposi<;ao para a emergencta da stgmftca-
~ao. . .

Essa transposi<;ao exprime a condi<;ao da passagem do stgm-
ficante para 0 significado, cujo momento assinalei,. ~ais acima,
confundindo-o provisoriamente com 0 lugar do SUJetto.

E na fun<;ao do sujeito, assim introduzida, que devemos
deter-nos agora, pois ela esta no ponto crucial de nossO problema

Penso, logo existo (cogito ergo sum) nao e somente a f6rmula
em que se constitui, com 0 apogeu hist6rico de uma t..eflex~o
sobre as condi<;oes da ciencia, a liga<;ao da sua aftrma<;ao
cxistencial do sujeito com sua transparencia transcendental.o que ele nos permttIu desenvolver sobre a incidencia do

significante no significado ajusta-se a sua transforma<;ao em:

Foi da co-presen<;a, no significado, nao s6 dos elementos da
cadeia significante horizontal, mas de suas contigtiidades verti-

26. 0 sinal == designa a congruencia.
'7. Como 0 S' designa no contexto 0 termo prodlltor do efeito significante (Oll
significancia), ve-se que esse termo e latente na metonfmia e patente na metafora.



,Talvez e~ seja apenas objeto e mecanismo (e pOl"tanto, nada
alem de fenomeno), mas, certamente, na medida em que 0 penso,
eu sou - de modo absoluto. Sem duvida, os fil6sofos introdu-
ziram af importantes cOlTe~6es, nominalmente a de que, naquilo
que ~ensa (cogirans), nunca fa~o senao constituir-me como objeto
(c~~lfatum). 0 fato e que, atraves dessa extrema depura~ao do
sUJelto transcendental, minha liga~ao existencial com seu prajeto
parece irrefutavel, pelo menos sob a forma de sua atualidade, e
que

os elementos que estao em jogo no inconsciente, isto e, nos
mecanismos significantes que acabo de reconhecer nele.

Nem pOI' isso deixa de ser verdade que 0 cogiro filos6fico
esta no cerne dessa miragem que lorna 0 homem moderno tao
segura de ser ele mesmo em suas incertezas a seu pr6prio respeito,
ate atraves da desconfian~a que ha muito aprendeu a praticar
quanta as armadilhas do amor-pr6prio.

De igual modo, se, voltando-me contra a nostalgia a que ela
serve, a anna da metonfmia, eu me recuso a buscar qualquer
senti do para-alem da tautologia, ese, em nome de "guerra e
guerra" e de "um vintem e um vintem", decido-me a ser tao-
somente aqui 10que sou, como desvincular-me, aqui, da evidencia
de que sou nesse ato mesmo?

Tanto quanto, ao me deslocar para 0 p610 oposto, metaf6rico,
da busca significante, e ao me devotar a tornar-me 0 que sou,
a vir a se-lo, nao posso duvidar de que, mesmo ao me perder
nisso, e af que estou.

Pois bem, e exatamente nesses pontos em que a evidencia e
subvertida pelo empfrico que jaz 0 fulcra da conversao freudiana.

Esse jogo significante da metonfmia e da metafora, incluindo
sua ponta ativa que fixa meu desejo numa recusa do significante
ou numa falta do ser e ata minha sorte a questao de meu destino,
esse jogo e jogado, ate que a partida seja suspensa, em seu
inexoravel requinte, ali onde nao estou, pOl'que ali nao me posso
situar.

Isto e, poucas foram as palavras com que, por um momento,
desconcertei meus ouvintes: penso on de nao sou, logo sou onde
nao penso. Palavras que, para qualquer ouvido atento, deixam
clara com que ambiguidade de jogo-do-anel escapa de nossas
garras 0 anel do senti do no fio verbal.

o que cumpre dizer e: eu nao sou la onde sou joguete de meu
pensamento; penso naquilo que sou la onde nao penso pensar.

Esse misterio de duas faces Iiga-se ao faro de que a verdade
s6 e evocada na dimensao de alibi pela qual todo "realismo"
na cria~ao retira da metonfmia sua virtude, e ao fato de que 0
sentido s6 fornece seu acesso nos dois ramos da metafora, quando
se tem a chave u;1ica de ambos: 0 S eo s do algoritmo saussuriano
nao estao no mesmo plano, e 0 homem se enganaria ao se crer
siluado no eixo comum a ambos, que nao esta em parte alguma.

"cogiro ergo sum" ubi cogilO, ibi sum

supera a obje~ao.
E claro que isso me limita a s6 estar af em meu ser na medida

em ~ue penso que sou (estou) em meu pensamento; em que
medlda eu realmente 0 penso, isso s6 diz respeito a mim, e, se
eu 0 digo, nao interessa a ninguem.28

_.. EI,u~i-lo, ,no.entanto, a pretexto de suas aparencias [semb/anrs]
fJloso~l~as, ~ ~lIn.plesm~nte dar mostras de inibi~ao. Pois a no~ao
de sUJelto e IIldlspensavel ao manejo de uma ciencia como a
estrategia, no sentido moderno, cujos calculos excluem qualquer
"subjetivismo" .

Eq.uivale tambem a proibir-se 0 acesso ao que se pode chamaI'
de ulllvel:so de ~r~ud, tal como se fala do universo de Copernico.
Com efelto, 1'01 Justamente a chamada revolu~ao coperniciana
q~e 0 pr6pri? Freud comparau sua descoberta, ressaltando que
aJ estava mals uma vez em pauta 0 lugar que 0 homem confere
a si mesmo no centra de urn universo.

o lugar que ocupo como sujeito do significante, em rela~ao
ao que ocupo como sujeito do significado, sera ele concentrico I I I
ou excentrico? Eis a questao.

Nao se trata de saber se falo de mim de conformidade com
aquilo que. sou, mas se, quando falo de mim, sou identico aquele
de quem falo. E nao ha aqui nenhum inconveniente em fazer
intervir 0 termo pensamento. Pois Freud designa por esse termo

28. A ~~tuac;:ao e tot~lmente diversa se, pOl' exemplo, formulando uma pergunla
como Po~' que fIlosofos?", fac;:o-me mais ingenuo do que e natural, ja que
fOllnulo nao apenas a pergunta que os fil6sofos se fazem desde sempre, mas
aquela pela qual talvez se mteressem mais.



Isso, pelo menos ate Freud haver feito sua descoberta. Pois,
se 0 que Freud descobriu nao e exatamente isso, nao e nada.

Os C?~~~udos do inc~nsciente nao nos fornecem, em sua enganosa
amblguldade decepclOnante, nenhuma realidade mais consistente
n? sujeito do que 0 imediato; e da verdade que eles extraem sua
vlrtud_e, e dentro da dimensao do ser: Kern unseres Wesen, termos
que saD de Freud.

o mecanismo de duplo gatilho da metafora e 0 mesmo em
~.ue se det~rm~n.a 0 sintoma no senti do analftico. Entre 0 signi-
fJcan~e .emgmatICO do trauma sexual e 0 termo que ele vem
~.Ubstltulr ~uma cadcia significame atual passa a centelha que
fJxa num srntoma - rnetafora em que a carne ou a fun~ao saD
t~madas c~~o elernento significante - a significa~ao, inaces-
slvel ao sUJeIto consciente onde ele pode se resolver.

E os enigmas que 0 desejo propoe a toda "filosofia natural"
seu frenesi que imita 0 abismo do infinito, 0 conluio fntimo e~
que ele envolve corn 0 gozo 0 prazer de saber e 0 de dominar
nao decorrem de nenhum outro desregramento do instinto sena~
sua capta~a? nos trilhos - eternamente estendidos para 0 desejo
de outra COlsa- da metonfmia. Daf sua fixa~ao "perversa" nas
re~icencias .da c~~eia significante29 ern que a lembran~a enco-
bndora se ImobIllza, onde a imagem fascinante do fetiche se
erige ern estatua.

. Nao ~a outro meio de conceber a indestrutibilidade do desejo
Inconsc~en~e - c?rno nao ha necessidade que, ao ver proibida
sua s~cla~a~, estlOle, em ultimo caso consumindo 0 proprio
organlsmo. E numa memoria, com para vel ao que e chamado pOI'
esse nom~ em nossas modernas maquinas de pensar (baseadas
numa rea~lza~ao .eI~tronica da composi<;ao significante), que jaz
~ssa cadela que lnSlsfe ern se reproduzir na transferencia, e que
e a de urn desejo morto .

.~ a v~rdade do que esse desejo foi em sua historia que 0
su!elto gnta atraves de seu sintoma, como disse Cristo que teriam
felto as pedras, se os filhos de Israel nao Ihes houvessem
emprestado sua voz.

29. Point de suspension de 10 chaine sign({iante, que equivale as reticencias (...)
em uma frase. (N.E)

E tambem por isso que somente a psicanalise permite dife-
renciar, na memoria, a fun<;ao da rememora<;ao. Enraizada no
significante, ela resolve, pela ascendencia da historia no homem,
as aporias platonicas da reminiscencia.

Basta ler os Tres ensaios sobre a teoria da sexualidade,
revestidos para as massas de tantas glosas pseudobiologicas, para
constatar que Freud faz todo acesso ao objeto derivar de uma
dialetica do retorno.

Havendo assim partido do nostos holderliniano, foi a repeti<;ao
kierkegaardiana que chegou Freud, menos de vinte anos depois,
ou seja, seu pensamento, pOl' se haver submetido na origem
apenas as conseqUencias humildes mas inflexfveis da ta~king
cure, nunca pode Iivrar-se das vivas servidoes que, a partir ~o
princfpio regio do Logos, levaram-no a repensar as mortals
antinomias empedoclianas.

E como conceber de outra maneira, senao nessa "outra cena"
de que ele fala como sendo 0 lugar do sonho, seu recurso de
homem cientista a urn Deus ex machina menos derrisorio, por
se haver revel ado ao espectador que a maquina rege 0 proprio
regente? Figura obscena e feroz d? pai primevo, a se redim~r,
inesgotavel, na eterna cegueira de Edipo, como conceber, a nao
ser pOl' ele ter tido que curvar a cabe<;a s.ob a for~a de, u~
testemunho que ultrapassava seus preconceltos, que um sablO
do seculo XIX tenha-se apegado, mais do que a tudo em sua
obra, a esse Totem e tabu diante do qual os etnologos de hoje
se inclinam como ante 0 crescimento de urn autentico mito?

Igualmente, e nas mesmas necessidades que 0 mito, atendendo
a imperiosa prolifera<;ao de cria<;oes simb61icas pa~t~cul~res, que
se encontram os motivos, das compulsoes do neurotlco inclusive
em seus detalhes, bem como as chamadas teorias sexuais infantis.

Assim e que - para situar voces no ponto exato em que
atualmente se desenrola ern meu seminario meu comentario de
Freud - 0 Pequeno Hans, abandon ado aos cinco anos pelas
carencias de seu cfrculo simbolico diante do enigma de seu sexo
c sua existencia subitamente atualizado para ele, desenvolve, sob
a dire<;ao de Freud e de seu pai, discfpulo deste, em torno do
cristal significante de sua fobia, sob uma forma mftica, todas as
permuta<;oes possfveis de urn numero Iimitado de si~nifi~an~e~.

Opera<;ao em que se demonstra que, mesmo no mvel mdlvl-
dual, a solu<;ao do impossfvel e trazida ao homern pelo esgota-



mento de todas as formas possfveis de impossibilidades encon-
lradas no equacionamenlo significante da sOluc;ao. Demonstrac;ao
c~tIVat~te, para i!um~nar 0 labirinto de uma observac;ao da qual
so se fe,z usa ate hOJe para deIa extrair materiais de demolic;ao.
E lambem para levar a compreender que na coextensividade do
desenvolvimento do sintoma e de sua resoIuc;ao curativa revela-se
a natureza da neurose: fobica, histerica ou obsessiva, a neurose
e uma questao que 0 ser coloca para 0 sujeito "Ia de onde ele
estava antes que 0 sujeito viesse ao mundo" (essa subordinada
e a propria frase de que se serve Freud ao explicar 0 complexo
de Edipo ao Pequeno Hans).

Trata-se aqui daqueIe ser que que so aparece no fampejo de
um instante no vazio do verba ser, e eu disse que ele formula
sua questao ao sujeito. Que significa isso? Ele nao a coloca
dianfe do sujeito, pois 0 sujeito nao po de vir para 0 fugar onde
ele a coloca, mas coloca-a no lligar do sujeito, ou seja, nesse
lugar, ele coloca a questao com 0 sujeito, tal como se enuncia
urn problema com uma caneta e como 0 homem de Aristoteles
pensava com sua alma.

F· . ~o "
01 asslm- que Freud fez 0 eu entrar em sua doutrina

definindo-o pefas resisH~ncias que Ihe saD proprias. Que elas sa~
de natur~za imaginaria, no sentido dos engodos coaptativos, que
a etologla nos demonstra nas condutas animais da exibic;ao e da
~uta.'e 0 que me tenho empenhado em fazer apreender, no tocante
aqullo a que esses engodos se reduzem no homem, ou seja, a
reIac;ao narcfsica introduzida por Freud e tal como a elaborei no
eSfadio do espelho. Ainda que Freud, ao situar nesse eu a sfntese
d.as func;oes perceptivas em que se integram as selec;oes senso-
no-motoras, parec;a ser prodigo na delegac;ao que Ihe e tradicio-
nalmente feita de responder pela realidade, essa realidade so faz
ser ainda mais inclufda na suspensao do ell.

. Pois esse ell, iniciaImente distinguido pelas inercias imagina-
nas que concentra contra a mensagem do inconsciente so fun-
ciona revestindo 0 desIocamento que e 0 sujeito de u~a resis-
tencia essencial ao discurso como tal.

E por essa razao que 0 esgotamento dos mecanismos de defesa, [521]

por mais que um Fenichel no-Io tome sensfvel em seus problemas
de tecnica, por ser um clfnico (ao passo que toda a sua reduc;ao
teorica das neuroses ou das psicoses a anomalias geneticas do
desenvolvimento libidinal e 0 proprio lugar-comum), manifes-
ta-se, sem que ele disso de conta nem tampouco se de conta,
como urn aves so do qual os mecanismos do inconsciente seriam
o direito. A perfft'ase, 0 hiperbato, a elipse, a suspensao, a
antecipac;ao, a retratac;ao, a denegac;ao, a digressao e a ironia
sao as figuras de estilo (asfigllrae senfentiarllm de Quintiliano),
e a catacrese, a litotes, a antonomasia e a hipotipose sao os
tropos cujos termos se impoem a pena como as mais adequados
para rotular esses mecanismos. Sera possfvel vel' nisso apenas
urn simples modo de dizer, quando sao exatamente essas as
figuras que estao em ato na retorica do discurso efetivamente
proferido pelo analisado?

Ao se obstinarem em qualificar par uma permanencia em 0-
cional a natureza da resistencia, para torna-Ia estranha ao dis-
curso, as psicanalistas de hoje apenas mostram sucumbir ao
impacto de uma das verdades fundamentais que Freud resgatou
atraves da psicanalise. E que a uma nova verdade nao podemos
contentar-nos em dar lugar, pOl"que e de assumir nosso lugar
nela que se trata. Ela exige que nos mexamos. Nao se po de
atingi-la por uma simples habituac;ao. Habituamo-nos com a real.
A verdade, nos a recalcamos.

Ora, e especial mente necessaria ao erudito, ao mago e mesmo
ao medic031 que ele seja a unico a saber. A ideia de que, no
fundo das almas mais simples e, ainda por cima, doentes, haja
alguma coisa prestes a eclodir, va la que seja, mas, aIguem com
jeito de saber tanto quanto eles sabre a que se deve pensar a
esse respeito ... acudi em nosso socorro, 0 categorias do pensa-
menta primitivo, pre-logico, arcaico, au ate do pensamento
magico, tao comodo de imputar aos outros! Pais nao convem
que esses plebeus nos deixem sem fOlego, a nos proporem
enigmas que se revelam maliciosos demais.

.11. Lacan usa 0 termo mege, proveniente do Frances antigo lIlegier, cuja origem

.; 0 medicare do latim. Do seculo XIII cm diante, essa Forma resultou em lIlegeis
<.: no Frances atual m.egis, que designa 0 banho em que se mergulham os couros
para curti-Ios. (N.E.)

30. Os dais panigraFos que se segllem foram reescritos (dez. 1968), em prol de
urn sImples tornar mats leve sell discurso. ,



Para interpretar 0 inconsciente como Freud, seria preciso,
como ele, ser uma enciclopedia das artes e das musas, alem de
lei tor assfduo das Fliegende Bliitfer32. E essa tarefa nao nos seria
mais facilitada por nos colocarmos a merce de uma tram a de
alusoes e cita~oes, trocadilhos e equfvocos. Teremos nos de nos I~I I
ocupar de quinquilharias remediadas?

No entanto, e preciso se decidir. a inconsciente nao e 0

primordial nem 0 instintivo e, de elementar, conhece apenas os
elementos do significante.

as livros que podemos dizer cananicos em materia de incons-
ciente - a Traumdeutung, a Psicopatologia da vida cotidiana
e 0 chiste (Witz) em suas relaroes com 0 inconsciente - nao
passam de urn tecido de exemplos cujo desenvolvimento se
inscreve nas formulas de conexao e substitui~ao (so que decu-
plicadas por sua complexidade particular, e sendo seu contexto
as vezes dado por Freud fora do texto) que sao as que fornecemos
do significante em sua fun~ao de transferencia. Pois, na Traum-
deutung, e..no sentido de uma fun~ao dessa ordem que se introduz
o termo Ubertragung ou transferencia, que, mais tarde, daria
nome a mola operante do la~o intersubjetivo entre 0 analisando
e 0 analista.

Tais diagramas sao constitutivos nao somente na neurose, no
tocante a cada urn de seus sintomas, como sao os unicos que
permitem abarcar a tematica de seu curso e sua resolu~ao. Como
demonstram admiravelmente as grandes observa~oes de analises
fornecidas por Freud.

E, para nos Iimitarmos a urn dado mais reduzido, porem mais
manejavel para nos oferecer 0 ultimo lacre com que selar nos sa
exposi~ao, citarei 0 artigo de 1927 sobre 0 fetichismo, bem como
o caso que Freud relata nele de urn paciente33 para quem a
satisfa~ao sexual exigia urn ceito brilho no nariz (Glanz auf der
Nase), e cuja analise mostrou que ele devia isso ao fato de seus
primeiros anos, angl6fonos, haverem deslocado para urn olhar
para 0 nariz (a glance at the nose, e nao a shine on the nose,

na lingua" esquecida" da infancia do sujeito) a ardente curio-
sidade que 0 prendia ao fain da mae, ou seja, aquela eminente
falta-a-ser da qual Freud revelou 0 significante privilegiado.

Foi esse abismo aberto ao pensamento de que urn pensamento
se fizesse ouvir no abismo que provocou, desde 0 infcio, a
resistencia a analise. E nao, como se costuma dizer, a promo~ao
da sexualidade no homem. Esta e 0 objeto que mais predomina
na literatura atraves dos seculos. E a evolu~ao da psicanalise [5231

conseguiu, por urn camico passe de magica, fazer del~ uma
instancia moral, ber~o e lugar de expectativa da oblatividade e
da amancia. A montaria platanica da alma, agora bendita e
iluminada, vai direto para 0 parafso.

a escandalo intoleravel, na epoca em que a sexualidade
freudiana ainda nao era santa, foi ela ser tao "intelectual" . Foi
nisso que ela se mostrou a digna comparsa de todos os terroristas
cujos comp16s iriam arruinar a sociedade.

No momenta em que os psicanalistas se dedicam a remodelar
uma psicanalise bem-pensante, da qual 0 poem a sociol6gico do
eu autonomo e 0 coroamento, quero dizer aos que me ouvem
em que eles hao de reconhecer os maus psicanalistas: e no termo
de que eles se servem para depreciar qualquer pesquisa tecnica
c teorica que siga a experiencia freudiana em sua linha autentica.
Trata-se da palavra intelectualiza~iio, execravel para todos os
que, vivendo eles mesmos no temor de se exporem a prova de
beber 0 vinho da verdade, cospem no pao dos homens, sem que
sua baba, alias, jamais possa exercer ali senao a fun~ao de urn
fermento.

a que assim pensa em meu lugar sera, pois, urn outro eu? Acaso
a descoberta de Freud representa a confirma~ao, no nfvel da
cxperiencia psicologica, do maniquefsmo?35

.14. Perde-se na traduvlio a peculiaridade das sonoridades francesas: La Lellre,

"etre et L'GLltre. (N .E.)
15. Urn de meus colegas chegou a essa ideia ao se perguntar se 0 Isso (Es) da
doutrina ulterior nlio seria 0 "eu mau". (1<1 se ve com quem tive de trabalhar,
1966.)

32. Pasquim,editado de 1844 a 1944 por Braun e Schneider (Munique), ilustrado
com caricaturas de renomados humoristas da epoca sobre as relavoes sociais da
burguesia alemli. (N,E.)

33. Fetischismus, CW, XIV, p.31 I ["Fetichismo", ESB, XXI].



Nenhuma confusao e possivel, com efeito: a investigac;ao de
Freud nao nos introduziu a cas os mais ou menos curiosos de
uma segunda personalidade. Mesmo na epoca heroica que aca-
bamos de citar, na qual, como os bichos do tempo dos contos
de fadas, a sexualidade falava, 0 clima de sortilegio que tal
orientac;ao teria gerado nunca se delineou.36

A finalidade proposta ao homem pela descoberta de Freud I I I
foi definida pOl' ele, no apogeu de seu pensamento, em termos
comoventes: Wo Es war, salt Ich werden. La au Jut ra, il me
Jaut advenir. La onde isso foi, ali devo advir.

Essa finalidade e de reintegrac;ao e acordo, ou, diria eu, de
reconciliac;ao (Versohnung).

Mas, quando se desconhece a excentricidade radical de si em
si mesmo com que 0 homem e confrontado, ou, dito de outra
maneira, a verdade descoberta pOl' Freud, falha-se quanta a ordem
e aos caminhos da mediac;ao psicanalftica e se faz del a a operac;ao
de compromisso a que ela efetivamente chegou, ou seja, aquilo
que e mais repudiado pelo espirito de Freud e pela letra de sua
obra: pois, visto que a noc;ao de compromisso e incessantemente
evocada pOl' ele como estando na base de todas as miserias que
sua analise socorre, podemos dizer que 0 recurso ao com pro-
misso, seja ele explfcito ou implfcito, desnorteia toda a ac;ao
psicanalftica e a mergulha nas trevas.

Mas tampouco basta entrar em atrito com as tartufices mora-
lizantes de nossa epoca e encher a boca com a "personalidade
total", apenas para dizer alguma coisa articulada sobre a possi-
bilidade de mediac;ao.

A heteronomia radical, cuja hiancia no homem foi mostrada
pela descoberta de Freud, ja nao pode ser encoberta, sem que
se considere uma desonestidade intrinseca tudo 0 que nisso e
empenhado.

Qual e, pois, esse outro a quem sou mais apegado do que a
mim, ja que, no seio mais consentido de minha identidade comigo
mesmo, e ele que me agita?

Sua presenc;a so pode ser compreendida num grau secundario
da alteridade, que ja 0 situa, a ele mesmo, numa posic;ao de
mediac;ao em rela~ao a meu proprio desdobramento de mim
comigo mesmo como tambem com 0 semelhante.

Se eu disse que 0 inconsciente e 0 discurso do Outro com
maiuscula, foi para apontar 0 para-atem em que se ata 0 reco-
nhecimento do desejo ao desejo de reconhecimento.

Em outras palavras, esse outro e 0 Outro invocado ate mesmo
pOl' minha mentira como garante da verdade em que ela subsiste.

Nisso se observa que e com 0 aparecimento da linguagem
que emerge a dimensao da verdade.

Antes desse ponto, na rela~ao psicologica, perfeitamente iso-
lavel na observac;ao de urn comportamento animal, devemos
admitir a existencia de sujeitos, nao pOl' alguma miragem pro- [525]

jetiva, cujo fantasma 0 psicologo esta sempre golpeando com
seu papo furado, mas em razao da presen~a manifesta da inter-
subjetividade. Na espreita em que se esconde, na constru~ao da
armadilha, na simula~ao de atraso com que urn fujao desgarrado
da tropa despista 0 rapinador, emerge algo mais do que na ere~ao
fascinante da parada ou do comb ate. Ali nao ha, contudo, nada
que transcenda a func;ao do engodo a servi~o de uma necessidade,
nem que afirme uma presen~a no para-alem-do-veu em que a
Natureza inteira po de ser questionada quanto a seu designio.

Para que a propria questao venha a luz (e sabemos que Freud
chegou a ela no Para-alem do principia do prazer), e preciso
que haja linguagem.

Pois, se posso fazer meu adversario cair no engodo com urn
movimento contrario a meu plano de batalha, esse movimento
so exerce seu efeito enganador justamente na medida em que eu
o produza na realidade, e para meu adversario.

Mas, nas proposi~6es atraves das quais inicio com ele uma
negociac;ao de paz, e num lugar terceiro, que nao e nem minha
rala nem meu interlocutor, que 0 que ela the prop6e se situa.

Esse lugar nao e outro senao 0 da conven~ao significante, tal
como se desrevela no camico desta queixa dolorosa do judeu a
seu amigo: "POl' que me dizes que vais a Cracovia para que eu
ache que vais a Lemberg, quando na verdade estas indo a
Cracovia?"

E claro que, minha movimenta~ao de tropas de ha pouco pode
ser compreendida nesse registro convencional da estrategia de

36. Note-se, no entanto, 0 tom com que se podia falar, nessa epoca, das
traquinagens do inconsciente: Der Zufall und die Koboldstreiche des Unbewuss-
ten (0 acaso e as diabruras do inconsciente] e urn tftulo de Silberer que seria
absolutamente anacr6nico no atual ambiente dos gerenciadores da alma.



um jogo, onde e em fun<;ao de uma regra que engano meu
adversario, mas, nesse caso, meu sucesso e avaliado na conota<;ao
da trai<;ao, isto e, na rela<;ao com 0 Outro garante da Boa Fe.

Aqui, os problemas saD de uma ordem cuja heteronomia e
simples mente desconhecida quando e reduzida a qualquer "sen-
timento do outro" , nao importa como ele seja denominado. Pois,
havendo a "existencia do outro" conseguido, no passado, atingir
os ouvidos do Midas psicanalista atraves da divisoria que 0

separa do conciliabulo fenomenologo, sabemos que esta notfcia
passou a COlTer pOl' entre os juncos:37 "Midas, 0 rei Midas, e 0

outro de seu paciente. Foi ele mesmo quem disse."
Mas, afinal, que porta ele arrombou com isso? 0 outro, que

outro?
o jovem Andre Gide, ao desafiar sua senhoria, a quem a mae

o confiara, a trata-Io como um ser respons5vel, abrindo osten-
sivamente ante os olhos dela, com uma chave que so e falsa pOl'
ser a mesma que abre todos os cadeados iguais, 0 cadeado que
ela propria julga ser 0 digno significante de suas inten<;oes
educativas, a que outro visa ele? Aquela que ira intervir e a
quem 0 menino did, rindo: "De que Ihe adianta um cadeado
ridfculo para me fazer obedecer?" Mas, pelo simples tel' ficado
quieta e esperado a noite, para, depois da recep<;ao seca que
convem, passar um sermao no garoto, nao e apenas de uma outra
que ela Ihe mostra 0 rosto indignado, mas de um outro Andre
Gide, que desde entao ja nao tem muita certeza, mesmo ao vol tar
ao assunto no presente, daquilo que quis fazer: que esta mudado
ate mesmo em sua verdade pela duvida Ievantada contra sua boa
Fe.

Talvez esse imperio da confusao, que e simplesmente aquele
em que se encena toda a opera-buffa humana, mere~a que nos
detenhamos nele, para compreender pOl' quais caminhos procede
a analise, nao apenas para restabelecer uma ordem nela, mas
para instaurar as condi~oes da possibilidade de restabelece-Ia.

Kern unseres Wesen, 0 imago de nosso ser: nao e tanto a isto
que Freud nos ordena visar, como fizeram muitos outros antes

dele atraves do vao adagio do "Conhece-te a ti mesmo"; sao as
vias que a ele conduzem que ele nos d5 para revisar.

Ou melhor, 0 isto que ele nos propoe atingir nao e a que
possa ser objeto de um conhecimento, mas isto - acaso ele ~ao
o diz? - que constitui meu ser, e sobre 0 qual ele nos ensma
que eu testemunho tanto ou mais em meus caprichos, minhas
aberra~oes, minhas fobias e meus fetiches quanto em meu
personagem vagamente policiado.

Loucura, ja nao sois 0 objeto do elogio ambfguo em que 0

sabio instalou a cavern a inexpugmlvel de seu medo. Se ali, afinal,
ele nao esta muito mal instalando, e pOI'que 0 agente supremo
que escava desde sempre suas galerias e seu dedalo e a propria
razao, e 0 mesmo Logos a que ele serve.

Do mesmo modo, como iraQ voces conceber que um erudito
tao pouco dotado para os "engajamentos" que 0 solicitavam em
sua epoca ou em qualquer outra, como foi Erasmo, tenha tido [527]

lugar tao eminente na revolu~ao de uma Reforma em que 0

homem estava tao interessado em cada homem quanto em todos?
E que ao tocar, pOl' pouco que seja, na rela~ao do homem

com 0 significante, no caso, na conversao dos procedimentos da
exegese, altera-se 0 curso de sua historia, modificando as am arras
de seu ser.

E pOl' isso que 0 freudismo, pOl' mais incompreendido que
tenha sido e pOl' mais confusas que sejam suas conseqUencias,
aficrura-se, ante qualquer olhar capaz de entrever as mudan~as
qu~ vivemos em nossa propria vida, como constituindo uma
revolu~ao inapreensfvel, mas radical. Acumular os depoimentos
C desnecessario:38 tudo 0 que interessa nao apenas as ciencias
humanas, m(l:>ao destino do homem, a polftica, a metaffsica, a
literatura, as artes, a publicidade, a propaganda e, atraves delas,
a econcinia, foi afetado pOl' ela.

38 Destaco 0 mais recente deles no que surge, muito simplesmente, sob a pena
de Fran~ois Mauriac, para se desculpar, no Figaro Litteraire de 25 de maio, por
sua recusa a nos" contar sua vida" . Se ninguem mais pode engajar-se nisso com
o mesmo animo, e pOl'que, diz-nos ele, "ha meio seculo, Freud, nao importa 0

que pensemos dele", passou por af. E, depois de se curvar pOl' um instante a
ideia difundida de que isso e para nos sujeitar a "hisloria de nosso corpo" , ele
voIla rapidamente ao que sua sensibilidade de escrilor nao pode deixar escapar:
a confissao mais profunda da alma de todos os que nos SaG intimos e 0 que
nosso discurso divulgaria, ao querer se rematar.

37. Conforme a versao do mito em que, apos um dito infeliz de Midas, Apolo
faz nascerem-Ihe na cabe~a orelhas de asno, noticia que, depois revelada em
segredo a lerra, e sussurrada ao vento e assim divulgada pelos juncos. (N.E.)



Mas, sera isso outra coisa senao os efeitos desarm6nicos de
uma verdade imensa, na qual Freud tra~ou uma via pura7 Ha
que dizer que essa via nao e seguida, em toda tecnica que se
valha apenas da categoriza~ao psicologica de seu objeto, como
e 0 caso da psicanalise de hoje, fora de um retorno a descoberta
freudiana.

Do mesmo modo, a vulgaridade dos conceitos a que sua
pratica recorre, os alinhavos de pseudofreudismo que nela ja nao
passam de ornamento, e ainda 0 que real mente convem chamaI'
de descredito em que ela prospera, atestam em conjunto sua
renega~ao fundamental.

Freud, com sua descoberta, fez penetrar no interior do cfrculo
da ciencia a fronteira entre 0 objeto e 0 ser que parecia marcar
seu limite.

Que isso seja sintoma eo preludio de um novo questionamento
da situa~ao do homem no ente, tal como 0 supuseram ate hoje
todos os postulados do conhecimento, nao se contentem, rogo- I~' I
lhes, em catalogar 0 fato de eu dize-lo como um caso de
heideggerianismo - mesmo que prefixado pOl' um "neo", 0 que
nao acrescenta nada ao estilo bota-no-lixo pelo qual se costuma
prescindir de qualquer reflexao atraves do recurso ao brecho de
seus destro~os mentais.

Quando falo de Heidegger, ou melhor, quando 0 traduzo,
esfor~o-me pOl' deixar a fala que ele profere sua significancia
soberana.

Se falo da letra e do ser, se distingo 0 outro e 0 Outro, e
pOI'que Freud os indica a mim como os termos em que se
referenciam os efeitos de resistencia e transferencia com que
tenho tido que me haver, de maneira desigual, nos vinte anos
em que venho exercendo esta pratica - impossfvel, todos se
comprazem em repetir com ele - da psicanalise. E e tambem
porque preciso ajudar outros a nao se perderem nela.

E para impedir que fique sem cultivo 0 campo cuja heran~a
eles detem e, nesse intuito, para faze-los ouvir que, se 0 sintoma
e uma metMora, dize-Io nao e uma metMora, nem tampouco
dizer que 0 desejo do homem e uma metonfmia. POl'que 0 sintoma
e uma metMora, quer se queira ou nao dize-lo a si mesmo, e 0

desejo e uma metonfmia, mesmo que 0 homem zombe disso.
E e tambem para que eu con vide voces a se indignarem com 0

fato de, apos tantos seculos de hipocrisia religiosa e fanfarronice

filosofica, ainda nao se haver articulado validamente nada do que
liga a metafora a questao do ser e a meton~mi~ a su~ falta - nem
que fosse preciso que, pelo objeto dessa II1d)~na~ao, como pro.-
motor e como vftima, ainda houvesse alguma COIsapara responde),
ou seja, 0 homem do humanismo e 0 credito, irremediavelmente
protestado, que ele sacou sobre suas inten~6es.

Note-se aqui que est<i ligada a este artigo a inlerven~ao que fiz:mos em 23 de
abril de 1960 na Sociedade de Filosofia, a proposito da comuntca~~o alt p~oduzlda
pclo sr. Perelman sobre sua teoria da metMora como fun~ao retonca -
precisamente, na Teoria da argumenlaf'{io,

Essa interven~ao pode ser encontrada como apendice (Apendice II) deste
volume,





De uma questiio preliminar
a todo tratamento possivel da psicose

Este artigo contem 0 mais importante do que foi apresentado
em nosso seminario durante os dois primeiros trimestres do
ana letivo de 1955-56, ficando exc1ufdo, portanto, 0 terceiro.

Publicado em La Ps)'chanal)'se, volA.

Hoc quod triginta tres per annos in ipso loco studui, et Sanctae
Annae Genio loci, et dilectae juventuti, quae eo me sectata est,
diligenter dedico.

1. Meio seculo de freudismo aplicado a psicose deixa seu
problema ainda pOl' repensar, ou, em outros termos, no statu quo
ante.

Poderiamos dizer que, antes de Freud, sua discussao nao se
destaca de um fundo te6rico que se da como psicologia e nao
e mais que um residuo "Iaicizado" do que chamaremos de a
longa coc~ao metaffsica da ciencia na Escola (com 0 E maiusculo
que the e devido pOl' nossa reverencia).

Ora, se nossa ciencia, no que conceme a physis em sua
matematiza~ao cada vez mais pura, guarda apenas dessa cozinha
um bafio tao discreto que podemos legitimamente nos interrogar
se nao tera havido uma substitui~ao de pes so a, 0 mesmo nao
acontecendo com respeito a antiphysis (ou seja, ao aparelho vivo
que se pretende apto a dimensional' a dita physis), cujo cheiro
de fritura denuncia, sem duvida alguma, a pratica secular, na
referida cozinha, de prepara~ao de miolos.

Assim e que a teoria da abstra~ao, necessaria para dar conta
do conhecimento, fixou-se numa teoria abstrata das faculdades
do sujeito, que as mais radicais peti~6es sensualistas nao con-
seguiram to mar mais funcionais no que tange aos efeitos sub-

jetivos.



As tentativas sempre renovadas de corrigir seus resultados,
mediante os variados contrapesos do afeto, devem, com efeito,
continuar vas, enquanto se omite questionar se e de fato 0 mesmo
sujeito que e afetado por elas.

2. Eis a questao que, nos bancos da escola (com e minusculo),
aprendemos a eludir de uma vez par todas, pois, mesmo admitidas
as alternfmcias de identidade do percipiens, sua fun<;ao consti-
tutiva da unidade do perceptum nao e discutida. Por conseguinte,
a diversidade estrutural do perceptum s6 afeta no percipiens uma
diversidade de registro, em ultima analise, a dos sensorium. Por
direito, essa diversidade e sempre superavel, se 0 percipiens se
mantiver a altura da realidade.

E por isso que aqueles a quem compete responder a pergunta
levantada pela existencia do louco nao puderam impedir-se de
interpor entre ela e eles esses bancos da escola, nos quais
encontraram, nessa ocasiao, a muralha propfcia com que se
obrigarem.

Ousamos, com efeito, par no mesmo saco, digamos assim,
todas as posi<;6es nessa materia, quer sejam mecanicistas ou
dinamicas, quer a genese seja do organismo ou do psiquismo, e
a estrutura, da desintegra<;ao ou do conflito, sim, todas elas, por
mais engenhosas que se mostrem, na medida em que, em nome
do fato manifesto de que uma alucina<;ao e urn perceptum sem
objeto, essas posi<;6es contentam-se em pedir ao percipiens
justificativa desse perceptum, sem que ninguem se de conta de
que, nesse pedido, urn tempo e saltado: 0 de interrogar se 0

perceptum em si deixa urn senti do unfvoco no percipiens aqui
requisitado a explica-Io.

Esse tempo, no entanto, deveria parecer legftimo a qualquer
exame nao prevenido da alucina<;ao verbal, par nao ser ela
redutfvel, como veremos, nem a urn sensorium particular, nem,
sobretudo, a urn percipiens, como aquele que the daria sua
unidade.

De fato, e urn erro toma-Ia por auditiva por natureza, quando
e concebfvel, em ultima instancia, que nao 0 seja em nenhum
grau (num surdo-mudo, por exemplo, ou em algum registro nao
auditivo do soletrar alucinat6rio), mas sobretudo considerando-se
que 0 ato de ouvir nao e 0 mesmo, conforme vise a coerencia
da cadeia verbal, isto e, a sua sobredetermina<;ao a cada instante

pelo a posteriori de sua seqUencia, bem como a su.spensao de
seu valor, a cada instante, no advento de urn sentldo sempr~
pronto a uma remissao, ou cont:or~e se acom~d.e na :al~ ~
modula<;ao sonora, a uma dada fll1ahdade de anahse acustlca.
tonal ou fonetica, ou ate mesmo de potencia musical.

Esses lembretes muito abreviados bastariam para ressaltar a
diferen<;a das subjetividades concernidas na visada do perceptum
(e quao ela e desconhecida no interrogat6rio dos doentes e na
nosologia das "vozes"). . '

Mas, poder-se-ia pretender reduzir essa dlferen<;a a urn myel
de objetiva<;ao no percipiens.

Ora, nao e nada disso. Pois e no nfvel em que a "sfntese"
subjetiva confere seu pleno sentido a fala. que 0 sujeito most:a
todos os paradoxos dos quais, ele e 0 paclente nessa percep<;ao
singular. Que esses paradoxos ja apare<;am quando e 0 out~o. que
profere a fala, eis 0 que manifestasuficientemente no SUJelto a
possibilidade de Ihe obedecer, na medida em que ela comanda
sua escuta e seu estado de alerta, pois, simplesmente por entrar
na audi<;ao dela, 0 sujeito sucumbe a uma sugestao da ~ual s6
escapa ao reduzir 0 outro a ser apenas 0 porta-voz de um dlscurso
que nao e dele, ou de uma inten<;ao que ele mantem r~s.ervada.

Mais impressionante ainda, pOl'em, e a rela<;ao do sUJelto com
sua pr6pria fala, onde 0 importante e mascarado. sobretudo pelo
fato puramente acustico de que ele nao pod~r.la. falar sem s:
ouvir. Que ele nao possa escutar-se sem se dlvldlr tampouco e
privilegio dos comportamentos da consciencia. Os clfnicos deram
um melhor passo ao descobrir a alucina<;ao verbal motora pela
detec<;ao do esbo<;o de movimentos fonat6rios es?o<;ados~ Mas
nem pOl' isso articularam onde reside 0 ponto crucial, que .e q~e,
sendo 0 sensorium indiferente na produ<;ao de uma cadela slg-

nificante,
12) esta se imp6e pOl' si ao sujeito em sua dimensao de voz;
2Q) ela assume como tal uma realidade proporcional ao. te~~o

_ perfeitamente observavel na experiencia - que sua atnbUl<;ao
subjetiva comporta; e .

3Q) sua estrutura pr6pria, como significante, e determll1ante
nessa atribui<;ao que, em regra, e distributiva, isto e, com diversas
vozes, e colocando pOltanto 0 percipiens como tal, pretensamente
unificante, como equfvoco.



3. I1ustraremos 0 que acaba de ser enunciado com urn fenomeno
pinr;ado de uma de nossas apresentar;6es clfnicas do ano d'
1955-56, ou seja, 0 mesmo ana do semimirio cujo trabalho
evocamos aqui. Afirmamos que semelhante descoberta so po de
dar-se as custas de uma submissao completa, ainda que advertida,
as posir;6es propriamente subjetivas do doente, posir;6es que com
demasiada freqUencia se forr;am ao reduzi-Ias no dialogo ao
processo morbido, com isso reforr;ando a dificuldade em aden-
tra-Ias devido a reticencia provocada, nao sem fundamento, no
sujeito.

Tratava-se, com efeito, de urn desses delfrios a dois cujo tipo
mostramos ha muito tempo no par mae-filha, e onde 0 sentimento
de intrusao, desenvolvido num delfrio de observar;ao, era apenas
o desenvolvimento da defesa propria de urn binario afetivo,
aberto, como tal, a qualquer alienar;ao.

Foi a filha que, durante nosso ex arne, produziu para nos, como
prova das injurias a que ambas estavam sujeitas por parte de
seus vizinhos, urn fato concemente ao am ante da vizinha que
supostamente as importunava com seus assedios, depois que
resolveram par fim a uma intimidade com era a princfpio acolhida
com condescendencia. Esse homem, pOl"tanto, parte da situar;ao
de maneira indireta, e figura alias bast ante apagada nas alegar;6es
da doente, havia-Ihe dirigido, ao cruzar com ela no corredor do
predio, 0 ofensivo termo "Porca!" .

A esse respeito, pouco inclinados a reconhecer af a retorsao
de urn "Porco!", facil demais de extrapolar em nome de uma
projer;ao que, em semelhantes casos, representa nada mais do
que a do psiquiatra, Ihe perguntamos, muito simplesmente, 0
que nela mesma poderia ter se proferido no instante anterior.
Nao sem sucesso, pois ela nos admitiu com urn son'iso ter de
fato murmurado, ao avistar esse homem, estas palavras, as quais,
ao acreditarmos nela, nada tinham de suspeito: "Eu venho do
salsicheiro ... "

A quem visavam elas? A doente teve muita dificuldade em
dize-Io, colocando-nos no direito de ajuda-Ia. Por seu sentido
textual, nao poderemos negligenciar 0 fato, entre outros, de que
ela se separara muito subitamente do marido e da famflia deste
e assim dera a urn casamento reprovado pela mae urn desenlac~
que se manti vera sem epflogo, a partir da convicr;ao que adquirira
de que aqueles camponeses nao se propunham nada menos, para

acabar com aquela imprestavel mor;a da cidade, do que pica-Ia
em pedacinhos. , . "

Mas, nao importa se e ou nao necessano recorrer a fan~a~la
do corpo despedar;ado para compreender c~mo a do~nte, .?nslO-
neira da relar;ao dual, toma a responder al a uma sltuar;ao que
a ultrapassa. .

Para nosso objetivo atual, basta a doente haver reconhecldo
que a frase era alusiva, sem que no entanto pudesse mostrar
nada alem de perplexidade quanto a apreender a. querr: dos
co-presentes ou do ausente se referia a alusao, pOlS. assl~ se
evidencia que 0 [Eu], como sujeito da frase em estIlo dlret..0'
deixara em suspenso, de conformidade com sua chamada funr;ao
de shiffer na IingUistfca, I a designar;ao do sujeito faJante, dura~te
todo 0 tempo em que a alusao, em sua intenr;ao decerto conju-
ratoria, mantivera-se, por sua vez, oscilante. Essa incerteza teve
fim, passada a pausa, com a aposir;ao da paJavra "P?rca", ~sta
por demais carregad~ de invectiva p~ra acompanhar Iso~romca-
mente a oscilar;ao. E assim que 0 dlscurso vem a reahzar .sua
intenr;ao de rejeir;ao na alucinar;ao. No lugar em qu~ 0 objeto
indizfvel e rechar;ado no real, uma palavra faz-se OUVlr, porque,
vinda no lugar daquilo que nao tern nome, e~a nao pode aco~-
panhar a intenr;ao do sujeito sem dele se desl.lga~· pelo travess.ao
da replica: opondo sua antfstrofe de depreclar;ao ao ?ra.guejar
da estrofe, des de entao restitufda a paciente com 0 mdlce do
[eu], e unindo-se em sua opacidade aos dardejarr:entos do. amor,
quando, na falta de urn signifi~ante pal:a ~enom~nar ~ ~b!eto ~e
seu epitaHimio, ele emprega a mtermedlar;ao do Imagmano .mals
cru: "Eu te como ... - Chuchuzinho!" "Estas todo derretldo ...
- gato!,,2

I Roman Jakobson tomou esse termo de Jespersen, para designar as palavras
d"oc6dioo que s6 adquirem sentido all"aVeSdas coordenadas (atribui~iio,. data~ii_o,
local d~ emissiio) da mensagem. Referidos 11classifica~iio de Pelrc~,. sao
sfmbolos-fndex. Os pronomes pessoais siio seu exemplo eminente: suas dlflcul-
dades de aquisi~iio e seus deficits funcionais ilustram a problematica gerada por
esses significantes no sujeito. (Roman Jakobson, Shifters, Verbal Categories,
and the Russian Verb, Russian Language Project, Department of SlaVICLan-
guages and Literatures, Harvard University, 1957).
2. "ie te mange ... - Chou!", "Tu te {lames... - Rat!". Chou (collve) e rat
(rato) siio tambem, na Iinguagem coloquial, express6es de cannho. 0 verba



4. Ess~ exemplo e aqui destacado apenas para captar no ponto
essencIaI que a fun~ao de irrealiza~ao nao e tudo no sfmbolo.
Pois, para que sua irrup~ao no real seja indubitavel, basta qu .
ele se apresente, como e comum, sob a forma da cadeia rompida ..1

Tambem tocamos af no efeito que todo significante tern, uma
vez percebido, de suscitar no percipiens urn assentimento cons-
tituf~o..pelo desp~rtar da duplicidade oculta do segundo pela
amblgllldade mamfesta do primeiro.

Tudo iss?, e claro, pode ser tornado pOI'efeitos de miragem,
na perspectlva c1assica do sujeito unificador.

E simplesmente impressionante que essa perspectiva, reduzida
a ela mesma, nao ofere~a sobre a alucina~ao, pOI'exemplo, senao
pontos de vista de tamanha pobreza que 0 trabalho de urn louco,
sem duvida tao notavel quanta se averigua ser 0 Presidentc
Sc~reber em sua.s Memorias de um doente dos nervos,4 possa,
apos haver recebldo desde antes de Freud a melhor acolhida dos
psiquiatras, ser considerado, mesmo depois dele, uma antologia
a ser proposta como uma introdu~ao a fenomenologia da psicose,
e nao apenas para 0 iniciante.5

Quanto a nos, ele nos forneceu a base para uma analise
estrutural, quando, em nosso seminario do ano de 1955-56 sobre
as estruturas freudianas nas psicoses, retomamos, seguindo 0
conselho de Freud, seu exame.

A rela~ao entre 0 significante e 0 sujeito, que essa analise
revela, encontra-se, como vemos neste exordio, ja no aspecto

dos fenomenos, quando, partindo da experiencia de Freud, sa-
bemos a que ponto ela conduz.

Mas essa partida do fenomeno, convenientemente executada,
reencontraria esse ponto, como aconteceu conosco quando urn
primeiro estudo da paranoia, trinta anos atras, levou-nos ao limiar
da psicanalise.6

Em parte alguma, com efeito, a concep~ao fala~iosa de u~
processo psfquico no sentido de Jaspers, do qual 0 smtoma sena
apenas 0 indfcio, e mais despropositado do que na abordagem
da psicose, porque em parte alguma 0 sintoma, se soubermos
le-Io, esta mais c1aramente articulado na propria estrutura.

o que nos impora definir esse processo pelos mais radicais
determinantes da rela~ao do homem com 0 significante.

5. Mas nao e necessario ter chegado a esse ponto para sentir
interesse pela variedade com que se apresentam as alucina~6e~
verbais nas Memorias de Schreber, nem para reconhecer all
diferen~as total mente diversas daquelas em que elas sac "c1as-
sicamente" classificadas segundo seu modo de implica~ao no
percipiens (0 grau de sua "cren~a") ou na realidade deste (a
"auditiva~ao"): ou seja, diferen~as, antes, que se prendem a sua
estrutura de fala, na medida em que essa estrutura ja esta no
perceptum.

Considerando 0 simples texto das alucina~6es, uma distin~ao
logo se estabelece para 0 lingiiista entre fenomenos de codigo
e fen6menos de mensagem.

Aos fenomenos de codigo pertencem, nessa abordagem, as
vozes que se servem da Grundsprache,. que traduzimos como
Ifngua fundamental, e que Schreber descreve (S. 13-1)7 como

piimer (cair em espasmo) lanIo express a as ideias de desfalecer, eslremecer (de
gozo ou extase, por exemplo), quanlo de eSlrebuchar (como urn ralo numa
raloeira). (N.E.)

3. Cf. 0 seminario de 8 de fevereiro de 1956, onde desenvolvemos 0 exemplo
da vocaliza~iio "normal" de "a paz do anoilecer".
4. Denkwiirdigkeiten eines Nervenkranken, van Dr. iur. Daniel-Paul Schreber,
Seniitspriisidenr beim kgl. Oberlandesgericht Dresden a-D., Oswald Mulze
Leipzig, 1903, do qual preparamos uma lradu~iio francesa para usa de noss~
grupo [Mel/uJrias de £1m doellle dos nervos, lrad. e org. de Marilene Carone
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1995]. '
5. Essa e, principalmenle, a opiniao expressa pela aulora da lradu~ao inglesa
dessas MenuJrias, pUb~icada no ano de nosso seminario (cf. Memoirs of my
Nervous Illness, traduzldo por Ida Macalpine e Richard Hunler, Londres, W.M.
Dawson & Sons), em sua inlrodu~ao, p.25. Ela da conla, no mesmo lugar da
lrajel6ria do livro, p.6-1O. '

6. Tralou-se de nossa lese de doutorado em medicina, inlilulada Da psicose
paranoica em suas relat;:iiescom a personalidade, ,que nosso mestre H~uyer,
escrevendo 11 nossa pessoa, julgou, com mUlta perllllenCIa, nesles lermos: Uma
andorinha nao faz verao"; e acrescenlou, a prop6silo de nossa bibliografia: "Se
o senhor leu tudo isso, eu me compade~o." Eu linha lido ludo, de falo.
7. Os pm'enIeSeScompreendendo a lelra S, seguida por numeros (re~pecli~amenle
anibicos e romanos), serao empregados nesle texlo para remeler a pagllla e ao
capllulo correspondenles das Denkenwiirdigkeiten na edi~ao original, pagina~.ao
esta reproduzida, felizmenle, nas margens da tradu~ao llIglesa. [Ela e tambem
reproduzida na edi~ao brasileira. (N.E.)]



"urn alemao urn tanto arcaico, mas ainda rigoroso, que sc
caracteriza principal mente por uma grande riqueza de eufemis-
mos". Em outro ponto (S. 167-XII), ele se reporta com pesar
"a sua forma autentica, por seus tra~os de nobre distin~ao c
simplicidade" .8

Essa parte dos fenomenos e especificada em locu~6es neolo-
gicas por sua forma (novas palavras compostas, mas numa
composi~ao conforme as regras da lfngua do paciente) e por seu
emprego. As alucina~6es instruem 0 sujeito sobre as formas e
empregos que constituem 0 neocodigo: 0 sujeito Ihes deve, por
exemplo, antes de mais nada, a denomina~ao de Grundsprache
para designa-Io.

Trata-se de algo bastante proximo das mensagens que os
lingtiistas chamam de autonimas, na medida em que e 0 proprio
significante (e nao 0 que ele significa) que e objeto da comuni-
ca~ao. Mas essa rela~ao da mensagem consigo mesma, singular
porem normal, reduplica-se, aqui, por serem essas mensagens
tidas como sustentadas por seres cujas rela~6es elas mesmas
enunciam, sob modos que se revelam muito analogos as conex6es
do significante. 0 termo Nervenanhang, que traduzimos por
anexa~ao-de-nervos, e que tambem provem dessas mensagens,
ilustra essa observa~ao, na medida em que a paixao e a a~ao
entre esses seres reduzem-se a esses nervos anexados ou des a-
nexados, bem como na medida em que estes, assim como os
raios divinos (Gottesstrahlen) de que san homogeneos, nao
passam da entifica~ao das palavras que sustentam (S. 130-X: 0

que as vozes formulam como: "Nao se esque~a de que a natureza
dos raios e que eles devem falar.")

Rela~ao, aqui, do sistema com sua propria constitui~ao de
significante, que engrossaria 0 dossie d<fquestao da metalingua-
gem e que, em nossa opiniao, demonstrara a impropriedade dessa
no~ao, caso ela pretenda definir elementos diferenciados na
linguagem.

Observemos, por outro lado, que estamos na presen~a desses
fenomenos erroneamente cham ados de intuitivos, pelo fato de 0

cfeito de significa~ao antecipar-se, neles, ao desenvolvime~to
desta. Trata-se, na verdade, de um efeito do significante, na me.dld.a
cm que seu grau de certeza (segundo grau: sig~ifica.~ao ?~Slgnt-
rica~ao) adquire um peso proporcional ao ~az~o ~n.lgm~tlco que
se apresenta inicialmente no lugar da propria slgntflCa~ao.

o curioso nesse caso e que, a medida mesma em que, para
o sujeito, essa alta tensao do significante decl:esce, ist~ e, q~e
as alucina~6es reduzem-se a ritornelos, a cantI1enas ~UjO vazl~
e imputado a seres sem inteligenc~a nem pers?nahdade, ate
mesmo francamente apagados do reglstro do ser, e nessa mesma
medida, dizemos, que as vozes se referem a Seelenauffassung,
a concep~ao-das-almas (segundo a lfngua fundamental), conce~-
~ao esta que se manifesta num catal?go ~e ?ensame,ntos q~e nao
e indigno de um livro de psicologla classlca. ~atalogo hg~~o,
nas vozes a uma inten~ao pedante, 0 que nao Impede 0 sUjelto
de fazer s~bre isso os mais pertinentes comentarios. Observemos
que, nesses comentarios, a origem dos termos e s.e~pre cU~da-
dosamente distinguida: por exemplo, quando 0 sUjelto emplega
a palavra lnstanz (S. nota de 30-II-~onf. nota~ II a 21-1), ele
frisa numa nota: a expressao e de mlllha autOrIa.

Assim e que nao Ihe escapa a importancia primordial d~s
pensamentos-de-memoria (Erinner~mgsgedanken), ~a econo~la
psfquica, e ele logo indica a prova dlsso no usa poetlco e musical
do refrao modulatorio.

Nosso paciente, que qualifica impagavelme~te essa "concep-
~ao das almas" de "a representa~ao urn tanto Id~ahzada que as
almas faziam da vida e do pensamento humano (S. 164-XII),
acredita haver" chegado a intui~6es sobre a essencia do ~roc~sso
do pensamento e do sentimento no homem de fazer lIlvep a
muitos psicologos" (S. 167 -XII). .' .

Concordamos com ele de born grado tanto maIS que, dIferen-
temente deles, esses conhecimentos, cujo alcance ele aprecia tao
humoristicamente, ele nao imagina extraf-Ios da natureza das
coisas, e, se acredita dever tirar partido deles, e, como acabamos
de indicar, a partir de uma analise semantica!9

8. ••... a verdadeira lingua fundamental, isto e, a expressao dos verdadeiros
sentimentos das almas na epoca em que ainda nao havia frases decoradas,
caracterizava-se por uma nobre distinyao e simplicidade" (Menuirias ... , op. cit.,
p.140). (N.E.)

9. Notemos que nossa homenagem, aqui, so faz prolongar a de Fre~d, a quem
nao repugna reconhecer no proprio delirio de Schreber uma anteclpayao da teona
da libido (GW, VIII, p.3l5).



Mas, para retomar nosso fio, passemos aos fenomenos que
oporemos aos precedentes como fenomenos de mensagem.

Trata-se das mensagens interrompidas, pelas quais se sustenta
entre 0 sujeito e seu interlocutor divino uma rela<;ao a qual elas
dao a forma de um challenge ou de uma prova de resistencia.

A voz do parceiro, com efeito, limita as mensagens em questao
a um come<;o de frase, cujo complemento de senti do nao apre-
senta, alem do mais, dificuldade para 0 sujeito, exceto por seu
aspecto agastante, ofensivo e, na maioria das vezes, com uma
inepcia pr6pria a desencoraja-Io. A valentia que ele demonstra,
ao nao faltar para com sua replica, inclusive para desmontar as
armadilhas as quais ele e induzido, nao e 0 menos importante
para nos sa analise do fenomeno.

Porem vamos nos deter aqui, mais uma vez, no pr6prio texto
do que se poderia chamar a provoca<;ao (ou melhor, a pr6tase)
alucinat6ria. Dessa estrutura, 0 sujeito nos fornece os seguintes
exemplos (S. 217 -XVI [Memorias..., p.176]): (I) Nun will ich
mich (agora eu you me ... ); (2) Sie sollen niimlich ... (Voce deve de
fato ... ); (3) Das will ich mir ... (Nisso eu quero ... ), para nos atermos
a estes, aos quais ele tem que retrucar com seu suplemento signi- 1'1"1
ficativo, que nao Ihe traz duvidas, a saber: (I) render-me ao fato
de que sou idiota; (2) quanta a voce ser exposto (palavra da Ifngua
fundamental) como renegador de Deus e afeito a uma libertinagem
voluptuosa, sem falar do resto; (3) pensar bem.

Podemos observar que a Frase se interrompe no ponto onde
termina 0 grupo de palavras que poderfamos chamar de termos-
fndice, isto e, aqueles cuja fun<;ao no significante e designada,
conforme 0 termo empregado acima, por s~lifters, ou seja, pre-
clsamente os termos que, no c6digo, indicam a posi<;ao do sujeito
a partir da pr6pria mensagem.

Depois disso, a parte propriamente lexica da frase, ou, dito
de outra maneira, a que abrange as palavras que 0 c6digo define
por seu emprego, quer se trate do c6digo comum ou do c6digo
delirante, fica elidida.

Acaso nao nos impressiona a predominancia da fun<;ao do
significante nessas duas ordens de fenomenos, ou nao somos
incitados a buscar 0 que ha no fundo da associa<;ao que eles
constituem: de urn c6digo compos to de mensagens sobre 0

c6digo, e de uma mensagem reduzida aquilo que no c6digo
indica a mensagem?

Tudo isso exigi ria ser transposto com 0 maximo cui dado para
urn grafo,IO no qual tentamos, nesse mesmo ano, representar as
conex6es internas do significante na medida em que estruturam
o sujeito.

Pois ha af uma topologia totalmente distinta daquela que
poderia levar a imaginar a exigencia de urn paralelismo imediato
entre a forma dos fenomenos e suas vias de condu<;ao no
neuro-eixo.

Mas essa topologia, que esta na Iinha inaugurada por Freud
- quando ele se empenhou, depois de ter aberto com os sonhos
o campo do inconsciente, em descrever sua dinamica, sem se
sentir Iigado a preocupa<;ao alguma de localiza<;ao cortical -,
e justamente 0 que melhor pode preparar as perguntas com que
se ha de interrogar a superffcie do c6rtex.

Pois e somente ap6s a analise IingUistfca do fenomeno da
linguagem que se pode legitimamente estabelecer a rela<;ao que
ele constitui no sujeito e, ao mesmo tempo, delimitar a ordem
das "maquinas" (no sentido puramente associativo que tern esse [541]

termo na teoria matematica das redes) capazes de realizar esse
fenomeno.

Nao e menos nota vel que tenha sido a experiencia freudiana
que induziu 0 autor destas linhas na dire<;ao aqui exposta.
Passemos, pois, ao que essa experiencia acrescenta a nossa
questao.

1. 0 que nos trouxe Freud aqui? Entramos no assunto afirmando
que, quanto ao problema da psicose, essa contribui<;ao levara a
uma recafda.

Ela e imediatamente sensfvel no simplismo dos recursos
invocados em concep<;6es que se reduzem, todas, a este esquema
fundamental: como fazer passar 0 interior para 0 exterior? 0
sujeito, efetivamente, pode ate englobar aqui urn isso opaco,
pois de qualquer modo e como eu, isto e, de maneira inteiramente
expressa na atual orienta<;ao psicanalftica, como esse mesmo



percipiens indestrutfvel, que ele e invocado na motivar,;ao da
psicose. Esse percipiens tern todo 0 poder sobre seu correlato
nao menos inalterado - a realidade -, e 0 modelo desse poder
e buscado num dado acessfvel a experiencia comum, a da
projer,;ao afetiva.

Pois as teorias atuais destacam-se pelo modo absolutamentc
acrftico pelo qual esse mecanismo da projer,;ao e nelas utilizado.
Tudo objeta a isso e, no entanto, nada 0 impede, e ainda menos
a evidencia clfnica de que nao ha nada ern comum entre a
projer,;ao afetiva e seus pretensos efeitos delirantes, entre 0 ciume
da infiel e 0 do alcoolatra, por exemplo.

Embora Freud, ern sua tentativa de interpretar,;ao do caso do
Presidente Schreber, que e mal lida quando se a reduz aos
ramerr6es que vieram depois, empregue a forma de uma dedur,;ao
gramatical para expor as mudanr,;as de orientar,;ao da relar,;ao corn
o outro na psicose, ou seja, os diferentes meios de negar a
proposir,;ao eu 0 amo, donde se segue que esse jufzo negativo
estrutura-se ern dois tempos - primeiro, a inversao do valor do
verbo: eu 0 odeio, ou a inversao do genero do agente ou do
objeto: niio sou eu, ou entao, niio e ele, e ela (ou vice-versa);
segundo, a permutar,;ao dos sujeitos: ele me odeia, e a ela que I I I
ele ama, e ela que me ama -, os problemas logicos formal mente
implicados nessa dedur,;ao nao retem a atenr,;ao de ninguem.

Mais ainda, se Freud, nesse texto, afasta expressamente 0
mecanismo da projer,;ao como insuficiente para explicar 0 pro-
blema, entrando nesse momenta numa elaborar,;ao muito longa,
detalhada e sutil sobre 0 recalque, mas oferecendo pedras de
espera para nosso problema, digamos apenas que estas continuam
a se perfilar, invioladas, acima da poeira levantada do canteiro
de obras psicanalftico.

2. Depois disso, Freud produziu a Introduf'iio ao narClSlsmo.
Serviram-se dela para 0 mesmo fim, para urn bombeamento,
aspirando e recalcando, ao sabol' dos tempos do teorema, a libido
pelo percipiens, que assim fica apto a inflar e desinflar uma
realidade-balao.

Freud forneceu a primeira teoria do modo pelo qual 0 eu se
constitui segundo 0 outro, na nova economia subjeti va determi-
nada pelo inconsciente: respondeu-se a ela aclamando nesse eu

o reencontro do born e velho percipiens, resistente a tudo, e da
funr,;ao de sfntese. .

Como nos surpreendermos corn 0 fato de nao se haver tlra~o
disso outro beneffcio, no tocante a psicose, senao a promor,;ao
definitiva da nor,;ao de perda da realidade? .. ..

E isso nao e tudo. Ern 1924, Freud escreveu urn artlgo mCISIVO,
"A perda da realidade na neurose e na psico~e" " no qual chamou
atenr,;ao para 0 fato de que 0 problema nao e 0 ~a ~erda ?a
realidade, mas 0 expediente daquilo que vem su~stltUl-Ia .. Dls-
curso para surdos, ja que 0 problema esta resolvldo: a 10Ja de
acessorios esta no interior, e eles sao retirados ao sabor das
necessidades.

De fato, e corn esse esquema que ate 0 Sl".Katan, nos estudos
ern que retoma tao atentamente as etapas da psicose e~ Sc.hl~e?er,
guiado por sua preocupar,;ao de desvenda!' a fas.e p~'e-pslcotlca,
satisfaz-se ao citar a defesa contra a tentar,;ao dos mstmtos, contra
a masturbac;ao e a homossexualidade, no caso, para justificar 0

surgimento da fantasmagoria alucina~ori~, cortina in!erposta pela
operac;ao do percipiens entre a tendencla e seu estlmulo real.

Quanto nos teria essa simplicidade aliviado ern certo mom.en~o,
se a julgassemos suficiente para explicar 0 problema da cnac;ao
literaria na psicose!

3. De resto, que problema ainda haveria de criar obstacul~s ~o
discurso da psicanalise, quando a implicar,;ao de uma tendenc~a
na realidade responde pela regressao de ambas? Que podena
fatigar esses espfritos que se conformam em que se Ihes fa!e de
regressao sem distinguir a regressao n~ estrutura: a. regl~essao n~
historia e a regressao no desenvolvlmento (dlstmgUldas pOI
Freud em cada ocasiao, como topica, temporal ou genetica)?

Re~unciamos a nos deter aqui no inventario da confusao. Ele
e batido para aqueles a quem formamos e nao intere~sar~a aos
outros. Contentar-nos-emos em propor, para sua medItar,;ao co-
mum, 0 efeito de despaisante produzido - com respeito a uma
especulac;ao que se dedicou a girar e~ cfrculos e~tre desenvol-
vimento e meio ambiente - pela sImples menr,;ao dos trac;os
que, no entanto, sao 0 arcabour,;o do ediffcio fre~di~no, .q~~.is
sejam, a equivalencia, sustentada por Freud: da func;ao Imagmalla
do falo nos dois sexos (desespero, por mUlto tempo, dos cultua-
dores de falsas janelas "biologicas", isto e, naturalistas), 0



complexo de castra\(ao, descoberto como fase normativa da
assun\(ao de seu proprio sexo pelo sujeito, 0 mito do assassinato
do pai, tornado necessario pela presen\(a constitutiva do complexo
de Edipo em toda historia pessoal, e, last but not... , 0 efeito de
desdobramento introduzido na vida amorosa pela propria instan-
cia repetitiva do objeto sempre a ser reencontrado como unico.
Sera que ainda e preciso lembrar 0 caniter intrinsecamente
dissidente da no\(ao de pulsao em Freud, a disjun\(ao pOl' princfpio
da tendencia, de sua dire\(ao e de seu objeto, e nao apenas sua
"perversao" original, mas sua implica\(ao numa sistematica
conceitual, aquela cujo lugar Freud marcou, desde os primeiros
passos de sua doutrina, com 0 tftulo de teorias sexuais infantis?

Acaso nao se ve que estamos ha muito tempo longe de tudo
isso, num naturismo educativo que ja nao tem outro principio
senao a no\(ao de gratifica\(ao e sua decorrencia, a frustra\(ao,
nao mencionada em parte alguma pOl' Freud?

Sem duvida, as estruturas reveladas pOl' Freud continuam a I I I
sustentar, nao apenas em sua plausibilidade, mas tambem em
seu funcionamento, os vagos dinamismos com que a psicanalise
de hoje pretende nortear seu curso. Vma tecnica esvaziada so
seria mesmo mais capaz de "milagres" - nao fosse pelo
conformismo adicional que reduz seus efeitos aos de uma mescla
de sugestao social e supersti\(ao psicologica.

A sra. Ida Macalpine, embora inaugure af uma crft.ica justa,
acaba no entanto pOl' desconhecer que, se Freud deposltou tanta
enfase na questao homossexual, foi, primeiro" ~ara de~onstr~r
que ela condiciona a ideia de grandeza no delIrlo: porem, mals
essencialmente, ele denunciou ali 0 modo de altendade segundo
o qual se efetua a metamorfose do sujeito, ou, em outras palavras,
o lugar onde se sucedem suas "transferencias" delirantes. ~la
teria feito melhor em se fiar na razao pela qU,al Freud, tambem
nesse caso, obstinou-se numa referencia ao Edipo com a qual
ela nao concorda.

Essa dificuldade a teria levado a descobertas que ~om certeza
nos teriam esclarecido, pois ainda esta tudo por dlzer no ~ue
tange a fun\(ao do chamado Edipo invertido. A sra., ~acalpl~e
prefere recha\(ar, nesse ponto, qualqu~r I~ecurso ao EdlPO, pala
supri-Io com uma fantasia de procna\(a~ que se obser:-,a na
crian\(a de ambos os sexos, e isso sob a forma de fant~slas de
gravidez que, alias, ela considera Iigadas a estrutura da hlpocon-
dria.11

. .

Essa fantasia e realmente essencial, e ate assinalarel. aqui que
o primeiro caso em que a obtive de um homem fOl por um

4. Chega a ser surpreendente que uma exigencia de rigor nunca
se manifeste senao em pessoas a quem 0 curso dos acontecimen-
tos mantem, por algum aspecto, a margem desse concerto, como
a sra. Ida Macalpine, que nos coloca na situa\(ao de nos maravi-
lharmos pOl' encontrar, ao Ie-la, um espfrito firme.

Sua crftica do chavao que se restringe ao fator da repressao
de uma pulsao homossexual, alias inteiramente indefinida, para
explicar a psicose, e magistral, e ela 0 demonstra com esmero
no proprio caso de Schreber. A homossexualidade, pretensamente
determinante da psicose paranoica, e propriamente um sintoma
articulado em seu processo.

Esse processo iniciou-se muito antes, no momenta em que
surgiu seu primeiro sinal em Schreber, sob a aparencia de uma
dessas ideias hipnopompicas que, em sua fragilidade, apresen-
tam-nos uma especic de tomografias do eu, ideia cuja fun~ao
imaginaria e-nos suficientemente indicada em sua forma: como
seria belo ser uma mulher na hora da copula~ao.

II. Quem quer provar demais acaba se perdendo. E. assim que a sr~. ~acalpine,
alias bastante inspirada ao se deter no carater - assmalado pe~opropno paclente
como excessivamente persuasivo (S. 39-IV) - da estImula9a? sugesllva a que
se entrega 0 prof. Flechsig (que tudo nos indica ter sldo de hablto maI~ calma)
junto a Schreber, quanto as promessas da sonoterapla que ele Ihe p~opoe, a Sla.
Macalpine, dizlamos, interpreta longamente os tema~ de p~'ocna9ao q.ue JUlg;
serem sugeridos por esse discurso (ver MemOlI's..., Dlscllssao: p.396, hnhas I
e 21), apoiando-se no emprego do verba 10 deltver para desl?naI 0 efelto esperado
do tratamento sobre sells disturbios, bem como no do adJellvo p~'oltfic, peto qual
ela traduz, alias exigindo demais dele, 0 termo al~mao ausgleblg [profun~~,
abundante], aplicado ao sono em causa. [0 verba deliver tern 0 senlldo de llVlal,
na forma de seu acrescimo a tradu9ao inglesa, " ... and gav~, me the hope of
delivering me of the whole illn.ess through one prolt{ic sleep , mas comporta
ainda entre outras, a acep9ao de parir, dar a luz. (N.E.)]

Or~ 0 termo to deliver nao e passlvel de discussao quanlo ao que traduz, pela
simpl~s razao de que nao ha nada para traduzir. Esfregamos ~s olhos dla,~e do
texto alemao. Esse verba foi simplesmente esquecldo pelo autol ,au pelo lIpo"rafo,
e a sra. Macalpine, em seu esfor90 de tradu9ao, no-Io devolveu madverlldamente.
Como nao considerar bem merecida a felicidade que ela deve ter expenmentado,
mais tarde, ao encontra-Io tao conforme a seus anseios?



caminho que marcou epoca em minha carreira, e nao se tratava
nem de urn hipocondrfaco nem de urn histerico.

. Essa fantasia, ela prova, ate com urn requinte mirabile nestes
dl,a~ que con-em, a necessidade de liga-Ia a uma estrutura sim-
bolIca. Mas,~ pa~-a encontrar esta ultima fora do Edipo, ela vai
bus~ar referenclas etnograficas cuja assimila~ao nos e diffcil
aquIlatar el~ seu. texto. Trata-se do tema "heliolftico", do qual
urn dos m~ls emmentes paladinos da escola difusionista inglesa
f~z-se estelO. Sabemos do merito dessas concepc;:oes, mas elas
nao nos parecem apoiar minimamente a icteia que a sra. Macalpine
pretende dar de uma procria~ao assexuada como concep~ao
"primitiva" .12

o erro da .sm. Macalpine se aquilata, alias, por ela chegar ao
resultado malS oposto aquele que procura.
. Ao ~sol.ar uma fantasia numa dinamica que ela qualifica de
mtrapslqUIca, segundo uma perspectiva que abre a respeito da
no~ao de transferencia, ela acaba por apontar, na incerteza do
psico~ic~ ~ua~to a seu proprio sexo, 0 ponto sensfvel em que
d~~e mCldlr a mterven~ao do psicanalista, contrastando os felizes I' If I
eteltos dessa interven~ao com 0 efeito catastrOfico, de fato
consta~temente observado nos psicoticos, de qualquer sugestao
no sentJdo do reconhecimento de uma homossexualidade latente.

Ora, a incerteza a respeito do proprio sexo e justamente urn
tra~o b~nal na histeria, cujas intromissoes no diagnostico a Sra.
Macalpme den uncia.

e
' E que ~enhuma forma~ao imaginaria e especffica,13 nenhuma

determmante, nem na estrutura nem na dinamica de urn

12. Macalpine, op. cit., p.361 e 379-80.

D. Perguntamos a ~ra. Macalpine (ver Memoirs ... , p.391-2) se 0 numero 9,
I~phcado como esta em dura~oes tao diversas quanto os prazos de 9 horas, 9
dIas, 9 meses ou 9 anos, que ela faz brolar a todo momento da anamnese do
pacIe~te, para reenconlra-Io na hora do relogio na qual sua angustia 0 levou a
InICIa~a sonot~rapIa aClma evocada, ou na hesita~ao entre 4 e 5 dias, renovada
em vanas ocaSJoes num mesmo perfodo de sua rememora~ao pessoal, deve ser
~onceb~do como fazendo parte como tal, isto e, como sfmbolo, da rela~ao
Imagmana Isolada pOI'ela como fantasia de procria~ao.

Essa pergunta interessa a todo 0 mundo, pois difere do uso feito pOI' Freud
no .Homem dos Lobos, da forma do numero Y, supostamente mantida pel~
extIemldade do pontelro no carrilhao pOI' ocasiao de uma cena percebida na

processo. E e par isso que nos condenamos a deixar passar uma
e outra quando, na esperan~a de melhor apreende-Ias, desdenha-
mos a articula~ao simbolica que Freud descobriu juntamente
com 0 inconsciente, e que de fato Ihe e consubstancial: e a
necessidade des sa articula~ao que ele nos expressa em sua
referencia metodica ao Edipo.

5. Como imputar a sra. Macalpine 0 prejulzo desse desconheci-
mento, uma vez que, na impossibilidade de ser dissipado, ele
tem estado sempre aumentando na psicanalise?

E por isso que, de urn lado, os psicanalistas reduziram-se,
para definir a clivagem minima e realmente exiglvel entre a
neurose e a psicose, a apelar para a responsabilidade do eu
perante a realidade: e 0 que chamamos de deixar 0 problema da
psicose no statu quo ante.

Urn ponto, no entanto, foi designado com muita precisao como
sendo a ponte da fronteira entre os dois domfnios.

Chegou-se ate a fazer 0 mais desmedido inventario a proposito
da questao da transferencia na psicose. Seria falta de caridade
reunir aqui 0 que se disse a esse respeito. Vejamos nisso apenas
uma oportunidade de render uma homenagem ao esplrito da sra.
Ida Macalpine, quando ela resume nos seguintes termos uma
postura bastante con forme ao clima que atualmente se manifesta
na psicamilise: em suma, os psicanalistas afirmam-se em condi-
~oes de curar a psicose em todos os casos em que nao se trata
de psicose.14

Foi quanto a esse ponto que Midas, legiferando um di~ sobre
as indica~oes da psicanalise, exprimiu-se nestes termos: "E claro
que a psicanalise so e posslvel com um sujeito para quem existe
urn outro!" E Midas atravessou a ponte, ida e volta, tomando-a
por um terreno baldio. Como poderia ser de outra maneira, se
ele nao sabia que 0 rio estava ali?

o termo outro, ate entao inaudito entre 0 povo psicanalftico,
nao tinha para ele outro senti do senao 0 do murmurio dos juncos.

idade de urn ano e meio, para reencontni-Ia no bater das asas da borboleta, nas
pernas abertas de uma mo~a etc.
14. LeI' p. cit. de sua introdu~ao, p.13-9.



Alias se nos restasse alguma duvida, Freud denominou 0

lugar d~ inconsciente pOl' urn termo que 0 impressionara em
Fechner (que, em seu experimentalismo, nao era em absoluto 0

realista que nos sugerem nossos manuais): ein anderer Schau-
platz, uma outra cena; e 0 retomou vinte vezes em suas obras
inaugurais. .

Esperando que essa aspersao de agua fresca tenha reammado
os espfritos, passemos a formular;ao cientffica da relar;ao com
esse Outro do sujeito.

I. E realmente impressionante que uma dimensao que se faz
sentiI' como a de Outra-coisa em tantas experiencias que os
homens vivem, nao, em absoluto, sem pensar nelas, e sim
pensando, mas sem pensar que pensam, e, como Telemaco,
pensando na despesa, nunca tenha sido pensada ate ser congruen-
temente dita pOl' aqueles a quem a ideia de pensamento garante
pensar.

o desejo, 0 tedio, a reclusao, a revolta, a prece, a vigflia (eu
gostaria que nos detivessemos nesta, ja que Freud se refere
expressamente a ela atraves da evocar;ao, no meio de seu Schre-
bel', de uma passagem do Zaratustra de NietzscheI5), 0 panico,
enfim, estao af para nos atestar a dimensao desse Alhures e para
nos chamar a atenr;ao para isso, nao digo como simples estados
d' alma que 0 pensa-sem-rir pode colocar em seu lugar, POl'em,
muito mais consideravelmente, como princfpios permanentes das'
organizar;6es coletivas, fora das quais a vida humana nao parece
poder manter-se pOl' muito tempo.

Sem duvida, nao e impossfvel que 0 mais pens<ivel pensa- I II I
em-pensar, ele mesmo pensando ser essa Outra-coisa, possa tel'
sempre tolerado mal essa eventual concorrencia.

Mas, essa aversao torna-se perfeitamente clara, uma vez feita
a junr;ao conceitual, na qual ninguem pensara ate entao, desse
Alhures com 0 lugar, presente para todos e vedado para cada
urn, ern que Freud descobriu que, sem que se pense nisso, e
portanto, sem que qualquer urn possa pensar estat pensando
melhor que outro, isso pen sa. Isso pensa urn bocado mal, mas
pensa corn firmeza, pois foi nesses termos que ele nos anunciou
o inconsciente: pensamentos que, se suas leis nao saG de modo
algum as mesmas de nossos pensamentos de todos os dias, nobres
ou vulgares, saG perfeitamente articulados.

Mais urn meio, portanto, de reduzir esse Alhures a forma
imaginaria de uma nostalgia, de urn Parafso perdido ou futuro;
o que encontramos af e 0 parafso dos amores infantis onde
baudelaire de Deus!, ele se abstem de coisas escandalos~s. '

2. Aplicaremos, "para fixar as ideias" e as ~~mas aqu~ penando:
aplicaremos a dita relar;ao ao esquema L, Ja produzldo e aqut
simplificado:

que significa que 0 estado do sujeito S (neurose ou psicose)
depende do que se desenrola no Outro A. 0 que nele s~ desenrola
articula-se como urn discurso (0 inconsciente e 0 dlscurso do
Outro), do qual Freud procurou inicialmente definir a si?t~xe
relativa aos fragmentos que nos chegam em momentos pnvtle-
giados, sonhos, lapsos, chistes. _

Nesse discurso, como estaria 0 sujeito implicado, se dele nao
fosse parte integrante? Ele 0 e, corn efeito, enquanto repuxado
para os quatro cantos do esq~ema, o~ seja, S,. sua ,inefavel e
estupida existencia, a, seus obJetos, a , seu eu, IStO e, 0 que se
reflete de sua forma em seus objetos, e A, lugar de onde Ihe
pode ser formulada a questao de sua eXiste~cia. , _

Pois uma verdade da experiencia, para a analise, e que a questao
de sua existencia coloca-se para 0 sujeito, nao sob a feir;ao da
angustia que ela suscita no nfvel do eu, e que e apenas urn elemento
de seu cortejo mas como uma pergunta articulada: "Que sou eu
nisso?" , conc~rnente a seu sexo e sua contingencia no ser, isto e,
a ele ser homem ou mulher, pOl' urn lado, e pOl' outro, ao fato que

15. Antes do nascer do sol, Vor SOl1nenm~fgang: Also sprach Zarathustra, Dritter
Teil. Trata-se do 4° canto dessa terceira parte .•



poderia nao se-Io, os dois conjugando seu misterio e enlac;:ando-o
aos sfmbolos da procriac;:ao e da morte. Que a questao de sua
existencia inunde 0 slljeito, suporte-o, invada-o ou ate 0 dilacerc
pOl' completo, e 0 que testemllnham ao analista as tens6es, as
sllspens6es e as fantasias com que ele depara; mas resta ainda
dizer que e sob a forma de elementos do discurso particular que
essa questao no Outro se articula. Pois e pOl' esses fenomenos se
ordenarem nas figuras desse discurso que eles tern fixidez de
sintomas, que sao legfveis e se resolvem ao serem decifrados.

3. Convem ainda insistir em que essa questao nao se apresenta
no inconsciente como inefavel, em que essa questao e urn
questionamento ali, ou seja, em que, antes de qualquer analise,
ela ja esta articulada em elementos discretos. Isso e capital, pois
esses elementos sao os que a analise linguistfca nos ordena isolar
como significantes, e ei-Ios captados em sua func;:ao em estado
puro, no ponto simultaneamente mais inverossfmil e mais ve-
rossfmil:

- 0 mais inverossfmil, pois sua cadeia que eles formam
mostra subsistir numa alteridade em relac;:ao ao sujeito, tao radical I III

quanto ados hier6glifos ainda indecifraveis na solidao do deserto'
- 0 mais verossfmil, porque somente ali pode aparecer se~

ambiguidade a func;:ao que eles tern de induzir no significado a
significac;:ao, impondo-Ihe sua estrutura.

Pois, certamente, os sulcos que 0 significante cava no mundo
real vao buscar, para alarga-Ias, as hiancias que ele Ihe oferece
como ente, a ponto de poder persistir uma ambiguidade quanta
a apreender se 0 significante nao segue ali a lei do significado.

Mas, 0 mesmo nao acontece no nfvel do questionamento, nao
do lugar do sujeito no mundo, pOl'em de sua existencia como
sujeito, questionamento este que, a partir dele, vai estender-se
a sua relac;:ao intramundana com os objetos e a existencia do
mundo, na medida em que ela tambem pode ser questionada
para-alem de sua ordem.

4. E capital constatar, na experiencia do Outro inconsciente para
onde Freud nos guia, que a questao nao encontra seus con torn os
em pululac;:6es protom6rficas da imagem, em intumescencias
vegetativas, em franjas anfmicas que se irradiam das palpitac;:6es
da vida. ,

Nisso reside toda a diferenc;:a entre sua orientac;:ao e a da escola
de lung, que se prende a essas fOl'mas: Wandlungen der Libido.
Essas formas podem ser promovidas ao.primeiro ~Iano ~e ~ma
pratica divinat6ria, pois podemos produz~-Ias,.at!·~ves de tecm.cas
apropriadas (promovendo as criac;:6es Imaglllanas: devanelOs,
desenhos etc.), num sftio localizavel: vemo-Io e~ nosso esqu,e~a,
estendido entre a e a', ou seja, no veu da mlragem narCISlca,
eminentemente adequada para sustentar, por seus efeitos de
seduc;:ao e captura, tudo 0 que nela vem refletir-se.

Se Freud rejeitou essa prcitica divinat6ria, foi no P?nto e~
que ela negligenciava a func;:ao diretiva ~e. uma artlculac;:ao
sicrnificante, que adquire efeito por sua leI Illterna e pOl' urn
m~terial submetido a pobreza que Ihe e essencial. .

Do mesmo modo, e em toda a medida em que esse estJio de
articulac;:ao se manteve, grac;:as ao verba freudiano, ainda que
desmembrado, na comunidade que se pretende ortodoxa, que
subsiste uma diferenc;:a igualmente profunda entre as duas escoJas,
embora, no ponto a que as coisas chegara~, nenhu~a das duas
esteja em condic;:6es de formular a razao dl.sso. ~e~la~te.o que
o nfveI de sua pratica logo parecera reduzlr-se a dlstancla dos
modos de devaneio dos Alpes e do Atlantico.

Para retomar a f6rmula que tanto agradara a Freud na boca
de Charcot, "isso nao impede que exista" 0 Outro em seu
Jugal' A.

Pois, retirem-no dali e 0 homem ja nem sequer conseglle
sustentar-se na posic;:ao de Narciso. A anima, como que. pelo
efeito de um elastico, reduz-se ao animus, e 0 animus, ao ammal,
o qual, entre Sea, mantem com seu Umwelt "relac;:6es extern as"
sensivelmente mais fntimas do que as nossas, sem que se possa
dizer, de resto, que sua relac;:ao com 0 Outro seja nUI~, mas
apenas que ela nao nos aparece de outro modo senao em
esponidicos esboc;:os de neurose.

5. 0 £ do questionamento do sujeito em sua eXisten~ia tern uma
estrutura combinat6ria que nao convem confundlr com seu
aspecto espacial. Nessas condic;:6es, e realment~ 0 pr6prio sig-
nificante que deve articular-se no Outro, e especlalmente em sua
topologia de quaternario. A • •

Para sustentar essa estrutura, encontramos nela os tres ,slgm-
ficantes onde se pode identificar 0 Outro no complexo de Edipo.



Eles bastam para simbolizar as significa~6es da reprodu~ao
sexuada, sob os significantes da rela~ao amorosa e da procria~ao.

o quarto tenno e dado pelo sujeito em sua realidade, como
tal foraclufda no sistema e so entrando sob 0 modo do morto
no jogo dos significantes, mas tornando-se 0 sujeito verdadeiro
a medida que esse jogo dos significantes vem dar-lhe signi-
fica~ao.

Esse jogo dos significantes, com efeito, nao e inerte, ja que
e animado, em cada partida particular, por toda a historia da
ascendencia dos outros reais que a denomina~ao dos Outros
significantes implica na contemporaneidade do sujeito. Mais
ainda, esse jogo, na medida em que se institui como regra
para-alem de cada parte, ja estrutura no sujeito as tres instiincias
- eu (ideal), realidade e Supereu - cuja determina~ao sera 0

tema da segund(J. topica freudiana.
o sujeito, por outro lado, entra no jogo como morto, mas e

como vivo que ira joga-lo, e em sua vida que precisani usar 0

naipe que naquela ocasiao ele anuncia. Ele 0 fara servindo-se
de um set de figuras imaginarias, selecionadas dentre as inumeras
formas das rela~6es anfmicas, e cuja escolha comporta uma certa
arbitrariedade, ja que, por superpor-se homologicamente ao ter-
nario simbolico, ela tem de ser numericamente reduzida.

Para tanto, a rela~ao polar pela qual a imagem especular (da
rela~ao narcfsica) se Iiga, como unificadora, ao chamado conjunto
de elementos imaginarios do corpo dito despeda~ado fornece um
par, que nao e preparado apenas por uma conveniencia natural
de desenvolvimento e de estrutura para servir de homologo a
rela~ao simbolica Mae-Crian~a. 0 par imaginario do estadio do
espelho, pelo que manifesta de contranatureza, se convem rela-
ciona-Io com uma prematura~ao especffica do nascimento no
homem, mostra-se apropriado para dar ao triiingulo imaginario
uma base que a rela~ao simbolica possa de alguma forma abarcar.
(Ver 0 esquema R.)

Com efeito, e pela hiiincia que essa prematura~ao abre no
imaginario, e onde pululam os efeitos do estadio do espelho,
que 0 animal humano e capaz de se imaginar mortal; nao que
possamos dizer que ele pudesse faze-Io sem sua simbiose com
o simbolico, mas sim que, sem essa hiiincia que 0 aliena em sua
propria imagem, nao poderia produzir-se essa simbiose com 0

simbolico onde ele se constitui como sujeito para a morte.

6. 0 terceiro termo do ternario imaginario, aquele em que 0

sujeito se identifica, em oposi~ao, com seu ser de vivente, na~a
mais e senao a imagem falica, cujo desvelamento nessa fun~ao
nao constitui 0 menor dos escandalos da descoberta freudiana.

Inscrevamos aqui des de ja, a tftulo de visualiza~ao conceitual
desse duplo ternario, 0 que chamaremos doravante de esquema
R, e que representa as linhas de condicionamento do perce~tuln,
ou, em outras palavras, do objeto, na medida em que essas Imhas
circunscrevem 0 campo da realidade, bem longe de apenas
dependerem dele. .A ., •

Assim e que, considerando os vertices do tnangul? slm~ohco
_ I como ideal do eu, M, como 0 significante do obJeto pnmor-
dial: e P, como a posi~ao em A do Nome-do-Pai -, podemos
apreender como 0 aprisionamento homologico d~ significa~ao ~o
sujeito S sob 0 significante do falo pode repercu~ll~ na sust~nta~ao
do campo da realidade, delimitado pelo quadnlater~ MI~J1: ?s
outros dois vertices, i e In, representam os dois termos Imagmanos
da rela~ao narcfsica, ou seja, 0 eu e a imagem especular.

cp ir--------
IS
I
I
I
I
I
I

m

Podemos assim situar, de i aM, ou seja, em a, as extremidades
dos segmentos Si, Sa I, Sa2, San, SM, onde colocar as figuras
do outro imaginario nas rela~6es de agressao erotica em que elas
se realizam' tal como, de In a I, ou seja, em a', as extremidades
dos segme~tos Sm, Sa d, Sa ,2, Sa ,n, SI, onde 0 eu se identi.fica,
desde sua Urbild especular ate a identifica~ao paterna do Ideal
do eu.16

16.E interessante localizar nesse esquema R 0 objeto G, para esclarecer 0 que
cle lraz para 0 campo da realidade (campo que 0 barra).



AS que acompanharam nosso semmano do ana de 1956-57
sabem do us.o que fizemos do termirio imagimirio aqui exposto,
do qual a cnan<;:a, na condi<;:ao de desejada, constitui realmente
o vertice I, para restituir a no<;:ao de Rela<;:ao de objeto,17 um
tan~o desacreditada pel a soma das asneiras que se pretendeu
validar nestes ultimos tempos sob sua rubrica, 0 capital de
experiencia que a ela se liga legitimamente.

Esse esquema, de fato, permite demonstrar as rela<;:6es que
se referem, nao aos estadios pre-edipianos, que nao san inexis-

tentes, e claro, mas san analiticamente impensaveis (como evi-
dencia suficientemente a obra vacilante mas orientada da sra.
Melanie Klein), pOl'em as fases pre-genitais, tal como ordenadas
na retroa<;:ao do Edipo.

Todo 0 problema das pervers6es consiste em conceber como
a crian<;:a, em sua rela<;:ao com a mae, rela<;:ao esta constitufda
na analise, nao por sua dependencia vital, mas pela dependencia
de seu amor, isto e, pelo desejo de seu desejo, identifica-se com
o objeto imaginario desse desejo, na medida em que a propria
mae 0 simboliza no falo.

a falocentrismo produzido por essa dialetica e tudo 0 que
temos a reter aqui. Ele e, bem entendido, inteiramente condicio-
nado pela intrusao do significante no psiquismo do homem, e
estritamente impossfvel de deduzir de qualquer harmonia pre-
estabelecida do dito psiquismo com a natureza que ele exprime.

Esse efeito imaginario, que so se pode experimental' como
discordancia em nome do preconceito de uma normatividade
propria ao instinto, determinou, contudo, um longo debate, hoje
extinto, mas nao sem prejufzos, concernente a natureza primaria
ou secundaria da fase falica. Nao bastasse a extrema importiincia
da questao, essa querela mereceria nosso interesse pelas fa<;:anhas
dialeticas que imp6s ao dr. Ernest Jones para sustentar, a partir
da afirma<;:ao de sua plena concordiincia com Freud, uma posi<;:ao
diametralmente contraria, qual seja, aquela que 0 transformou,
com nuan:es, sem duvida, no paladino das feministas inglesas,
aferradas ao princfpio do "cada urn com 0 seu": os boys com
o falo, as girls com a x...

Qualqu:r que tenha side a insistencia que dcsde entao empenhamos para
desenvolvc-Io - enuncIando que esse campo s6 funciona ao se obturar pela
tela da fantasIa -, ISSOainda cxige muita aten9ao.

~alvez haja interesse em reconhecer que, entao enigmatico, mas perfeitamente
leglvcl para quem conhece a seqUencia, como e 0 caso quando se pretende
apOlar-se neIe, 0 que 0 esquema R exp6e e urn plano projetivo.

Em especIal, os pontos em que nao foi pOI'acaso (nem pOI'brincadeira) que
cscolhemos as Ietras pelas quais eles se correspondem, m M, i I, e que sac
aquele.;c~ que se enquadra 0 unico corte valido nesse esquema (ou seja, 0
corte 1I11, MI), mdlcam bastante bem que esse corte isola no campo uma banda
de Moebius.

Basta dizer isso, ja que, a partir daf, esse campo sera apenas 0 lugar-tenente
da fantaSIa ao qual esse corte fomece toda a estrutura.

Queremos dizer que somente 0 corte revela a estrutura da superffcie inteira,
por poder destacar nela os dois elementos heterogeneos que sac (marcados em
nosso algontmo (SWa) da fantasia) 0 Sl, S ban'ado da banda, a ser esperada aqui
onde ela efetIvamente surge, isto e, recobrindo 0 campo R da realidade, eo a,
que cOlTesponde aos campos I e S.

POI·tanto, e como representante da representa9ao ria fantasia isto e como
sujeito originariamente recalcado, que 0 S, S ban'ado do desejo, 'suporta' aqui 0

campo da realIdade, e este s6 se sustenta pela extra9ao do objeto a, que, no
entanto, Ihe fomece seu enquadre.

Medindo pOI'escal6es, todos vetorializados pOI'uma intrusao apenas do campo
[ no campo R, 0 que s6 e bem articulado em nosso texto como efeito do
narcisismo, e inteiramente impossfvel, pOl·tanto, que queiramos reintroduzir af,
pOI'alguma porta dos fundos, que esses efeitos (Ieia-se "sistema das identifica-
90es") possam teoricamente fundal', seja de que maneira for, a realidade.

Quem acompanhou nossas exposi90es topol6gicas (que nao se justificam pela
estrutura da f,:ntas~a a ser articulada) deve saber perfeitamente que, na banda
de MoebiUS, nao ha nada de mensuravel a ser retido em sua estrutura, e que ela
se reduz, como 0 real aqui em questao, ao pr6prio corte.

Esta nota e indicativa do momento atual de nossa elabora9ao topol6gica Uulho
de 1966).
17. Titulo desse seminario.

7. Essa fun<;:ao imaginaria do falo, portanto, Freud a desvelou
como piv6 do processo simbolico que arremata, em ambos os
sexos, 0 questionamento do sexo pelo complexo de castra<;:ao,

a atual descaso pela fun<;:ao do faIn (reduzido ao papel de
objeto parcial) no concerto analftico nao passa da conseqiiencia
da profunda mistifica<;:ao em que a cultura mantem 0 sfmbolo,
entendendo-se isso no senti do como 0 proprio paganismo so 0

produziu ao termino de seus mais secretos misterios.
Essa e, com efeito, na economia subjetiva, tal como a vemos

comandada pelo inconsciente, uma significa<;:ao que so e evocada
pelo que chamamos de metafora, precisamente a metafora pa-
terna.



E isso nos remete, ja que foi com a sra. Macalpine que optamos
por dialogar, a sua necessidade de se referir a urn "heliolitismo"
pelo qual pretende ver codificada a procriac;:ao numa cultura
pre-edipiana, na qual a func;:ao procriadora do pai seria eludida.

Tudo 0 que se possa formular nesse senti do, seja de que forma
for, s6 fara valorizar mais a func;:ao de significante que condiciona
a paternidade.

Pois, num outro debate da epoca em que os psicanalistas ainda
se interrogavam sobre a doutrina, 0 dr. Ernest Jones, com uma
observac;:ao mais pertinente do que a anterior, nao introduziu urn
argumento menos improprio.

De fato, no que concerne as crenc;:as de uma certa tribo
australiana, ele se recusou a admitir que qualquer coletividade
humana pudesse desconhecer 0 dado da experiencia que consiste
em que, salvo excec;:ao enigmatica, nenhuma mulher engravida
sem ter tido urn coito, ou pudesse ignorar 0 intervalo exigido
por esse antecedente. Ora, esse merito, que nos parece concedido
com toda a legitimidade as capacidades humanas de observac;:ao
do real, e, muito precisarnente, 0 que nao tern a mfnima impor-
tancia nessa questao.

Pois, se 0 contexto simbolico a exige, nem por isso a pater-
nidade deixa de ser atribufda ao encontro, pela mulher, de urn
espfrito nesta ou naquela fonte, ou num dado monolito em que
ele supostamente habite.

E justamente isso que demonstra que a atribuic;:ao da procriac;:ao
ao pai so pode ser efeito de urn signifjcante puro, de urn
reconhecimento, nao do pai real, mas daquilo que a religiao nos
cnsinou a invocar como 0 Nome-do-Pai.

Nao hi certamente necessidade alguma de urn significante
para seu pai, nao mais que para estar morto, pOl"em, sem signi-
ficante, ninguem jamais sabera nada sobre urn ou sobre 0 outro
desses estados de ser.

Relembro aqui, para uso daqueles a quem nada pode levar a
decisao de buscar nos textos de Freud urn complemento aos
esclarecimentos que seus monitores Ihes dispensam, com que
insistencia e frisada ali a afinidade das duas relac;:6es significantes
que acabamos de evocar, toda vez que 0 sujeito neurotico
(especialmente 0 obsessivo) a manifesta pela conjunc;:ao dos
temas del as.

Com efeito, como nao haveria Freud de reconhece-Ia, quando
a necessidade de sua reflexao 0 levara a ligar 0 aparecimento
do significante do Pai, como autor da Lei, a morte, ou ate mesmo
ao assassinato do Pai? - assim mostrando que, se esse assas-
sinato e 0 momento fecundo da dfvida aU"aves da qual 0 sujeito
se liga a vida e a Lei, 0 Pai simbolico, como aquele que significa
essa Lei, e real mente 0 Pai morto.

I. Podemos agora entrar na subjetividade do delfrio de Schreber.
A significac;:ao do falo, dissemos, deve ser evocada no ima-

ginario do sujeito pela metafora paterna.
Isso tern urn senti do preciso na economia do significante, da

qual s6 podemos lembrar aqui a formalizac;:ao, familiar aos que
acompanham nosso seminario deste ana sobre as formac;:6es do
inconsciente, qual seja: af6rmula da metafora, ou da substitui(:iio
significante:

~.~' -> S(!)
$' x s

onde os S sao significantes, x e a significac;:ao desconhecida e s
e 0 significado induzido pela metafora, que consiste na substi-
tuic;:ao, na cadeia significante, de S' por S. A elisao de S', aqui
representada por seu risco, e a condic;:ao do sucesso da metafora.

Isso se aplica, assim, a metafora do Nome-do-Pai, ou seja, a
metafora que coloca esse Nome em substituic;:ao ao lugar pri-
meiramente simbolizado pela operac;:ao da ausencia da mae.

Norne-do-Pai
Desejo da Mae

Desejo da Mae N d p. (, A ~
Significado para 0 sujeito -> orne- 0- al l:alO)

Tentemos agora conceber uma circunstancia da posic;:ao sub-
jetiva em que ao apelo do Nome-do-Pai corresponda, nao a
ausencia do pai real, pois essa ausencia e mais do que compatfvel
com a presenc;:a do significante, mas a carencia do proprio
significante.



Nao se trata de uma concep<;ao para a qual nada nos prepare.
A presen<;a do significante no Outro e, com efeito, uma presen<;a
vedada ao sujeito na maioria das vezes, ja que, comumente, <5

em estado de reca1cado (verdrangt) que ela persiste ali, que dali
insiste em se representar no significado, all'aves de seu automa-
tismo de repeti<;ao (Wiederholungszwang).

Extraiamos de varios textos de Freud urn termo suficientemente
articulado neles para torna-Ios injustificaveis, caso esse termo nao
designe ali uma fun<;ao do inconsciente distinta do reca1cado.
Consideremos demonstrado 0 que foi 0 cerne de meu semimirio
sobre as psicoses, ou seja, que esse termo se relaciona com a
implica<;ao mais necessaria de seu pensamento, quando este se
confronta com 0 fenomeno da psicose: 0 termo Verwerfung.

Ele se articula nesse registro como a ausencia da Bejahung,
ou jufzo da atribui<;ao, que Freud postula como precedente
necessario a qualquer aplica<;ao possfvel da Verneinung, que ele
Ihe op6e como jufzo de existencia, ao passo que 0 artigo inteiro
em que eIe destaca essa Verneinung como eIemento da expe-
riencia analftica demonstra nela a confissao do proprio signifi-
cante que eIa anula.

POItanto, e tambem ao significante que se refere a Bejahung
primordia), e outros textos permitem reconhecer isso, em especial
a carta 52 da correspondencia com Fliess, onde ele e expressa-
mente isoIado como termo de uma percep<;ao original, sob 0

nome de signo, Zeichen.
A Verwerfung sera tida por nos, pOltanto, como foraclusiio

do significante. No ponto em que, veremos de que maneira, e
chamado 0 Nome-do-Pai, po de pois responder no Outro urn puro
e simples furo, 0 qual, pela carencia do efeito metaforico,
provocara urn furo correspondente no lugar da significa<;ao falica.

Essa e a unica forma pela qual nos e possfvel conceber aquilo
de que Schreber nos apresenta 0 resultado, como sendo urn dano
que ele so tern condi<;6es de desvendar parcialmente, e onde,
diz-nos, com os nomes de Flechsig e Schreber, a expressao
"assassinato d'almas" (Seelenmord, S. 22-II) desempenha urn
papel essencial.18

18. Eis 0 texto: Einleitend habe ich dam zu bemerken, dass bei der Genesis der
betreffenden Entwicklung deren erste Anfdnge weit, vielleicht bis zum 18.

Esta claro que se trata af de uma desordem provocada na
jun<;ao mais fntima do sentimento de vida no sujeito, e a censUl.·a
que mutila 0 texto, antes do acrescimo que Schreber anuncla
nas explica<;6es bastante sinuosas que tenta fornecer de seu
processo, permite pensar que ele associava ao non~e de pess.oas
vivas fatos cuja divulga<;ao as conven<;6es da epoca tenam
dificuldade em tolerar. Do mesmo modo, falta pOI' completo 0

capftulo seguinte, e Freud, para exercer sua perspicacia, teve
que se contentar com a alusao ao Fausto, ao Freischutz e ao
Manfred de Byron, parecendo-Ihe esta ultima obra (da q~al ele
sup6e retirado 0 nome Ariman, ou seja, uma das apofamas de
Deus no delfrio de Schreber) adquirir de seu tema, nessa refe-
rencia, to do 0 seu valor: 0 heroi morre da maldi<;ao lan<;ada
sobre ele pela morte do objeto de urn incesto fraterno.

Para nos - posto que, com Freud, optamos por confiar num
texto que, a nao ser pOI' essas mutila<;6es decerto lamentaveis,
mantem-se como urn documento cujas garantias de credibilidade
equiparam-se as mais elevadas - e na forma mais desenvolvida
do delfrio, com a qual 0 livro se confunde, que nos empenharemos
em mostrar uma estrutura, que se revelara semelhante ao proprio
processo da psicose.

2. Nessa via, constataremos, com a nuance de surpresa em que
Freud ve a conota<;ao subjetiva do inconsciente reconhecido, que
o delfrio disp6e toda a sua tram a em torno do poder de cria<;ao
atribufdo as palavras, das quais os raios divinos (Gottesstrahlen)
sao a hipostase.

Isso come<;a como urn leitmotiv no primeiro capftulo, onde 0

autor se detem, inicialmente, no que 0 ato de fazer uma existencia
nascer do nada assume de chocante para 0 pensamento, por

lahrhwulert zuriickreichen. einertheils die Namen Flechsig und Schreber [grifo
nosso] (wahrscheinlich nicht ill der Beschriinkung auf je ein Individuum der
betreffenden Falllilien) !/nd anderntheils der Begri{f des Seelenmords [como
"Sperrdruck" no texto] eille Hauptrolle spielen. ["Primeiramente devo notar
que, na genese da evolu~ao em questao, cujos prim6rdios vao longe, remontando
talvez ao seculo XVIlI, desempenham urn papel importante, por urn lado, os
nomes de Flechsig e Schreber (provavelmente sern se limitar a urn indivfduo
particular das respectivas famflias) e, por outro, 0 conceito de assassinato
d'alma" (Memorias..., op. cit., p.43). (N.E.)]



contrariar a evidencia que a experiencia Ihe proporciona nas
transformac;oes de uma materia em que a realidade encontra sua
substiincia.

Schreber acentua esse paradoxo pOl' seu contraste com as
ide!as mais famiIiares ao homem que ele nos garante ser, como
s~ ISSOf?sse necessario: urn alemao gebildef na era guilhermi-
nlana, ahmentado peIo metacientificismo haeckeliano, em com-
provac;ao do que ele fornece uma lista de leituras, 0 que e uma
oportun.idade d~ completarmos, reportando-nos a ela, 0 que
GavarllI denomlOou, em algum lugar, de uma brava ideia do
Homem.'9

E justamente nesse paradoxa meditado da intrusao de urn
pensamento ate entao impensavel para ele que Schreber ve a I (,I'I
prova de que deve ter acontecido aIguma coisa que nao provem
de sua pr6pria mente: prova a qual, segundo parece, somente as
petic;~es de princfpio anteriormente salientadas na posic;ao do
pSlquJatra nos colocam no direito de resistir.

diante de uma plateia horrorizada com a imagem que ele lhe
oferece de sua boca subitamente escancarada diante do vazio
indizfvel, e que abandona 0 charuto que ali se fixava no instante
anterior;

2.0 grito de socorro (" Hiilfe" ntfen), emitido pelos "nervos
de Deus que se destacam da massa" , e cujo tom de lamentac;ao
e motivado pela extrema distiincia para a qual Deus se retira;

(dois fenomenos em que a dilacerac;ao subjetiva e sufieiente-
mente indiscernfvel de seu modo significante para que nao
insistamos nisso);

3. A eclosao pr6xima, seja na zona oculta do campo percep-
tivo, no corredor ou no quarto ao lado, de manifestac;6es que,
sem serem extraordinarias, impoem-se ao sujeito como intencio-
nalmente produzidas para ele;

4. 0 aparecimento, no escalao seguinte do longfnquo, ou seja,
fora do alcance dos sentidos, no parque, no real, de criac;oes
miraculosas, isto e, recem-criadas, criac;oes estas que a sra.
Macalpine observa, com sutileza, pertencerem sempre a especies
voadoras: passaros ou insetos.

Porventura esses ultimos meteoros do delfrio nao aparecem [561]

como 0 vestfgio de urn rastro, ou como urn efeito de franja,
mostrando os dois tempos ern que 0 significante que foi morto
no sujeito faz brotar de sua noite, primeiro, urn clarao de
significac;ao na superffcie do real, e depois faz 0 real iluminar-se
com uma fulguriincia projetada das profundezas de seu substrato
de nada?

E assim que, no auge dos efeitos alucinat6rios, as criaturas
que seriam as unicas a merecer 0 tftulo de alucinac;6es, se
quisessemos aplicar corn todo 0 rigor 0 criterio do aparecimento
do fenomeno na realidade, recomendam-nos reconsiderar, em
sua solidariedade simb6lica, 0 trio do Criador, da Criatura e do
Criado que aqui se destaca.

3. Dito isso, por nosso turno, atenhamo-nos a uma sequencia de
fenomenos que Schreber estabelece em seu decimo quinto capf-
tulo (S. 204-215).

Sabemos, nesse momento, que a sustentac;ao de seu lance no
jogo da coac;ao a pensar (Denkzwang) a que 0 constrangem as
pala:,ras de Deus (v. supra, 1-5) tern urn desafio dramatico, que
conslste ern que Deus, cujo poder de desconhecimento veremos
mais adiante, tomando 0 sujeito por aniquilado, deixa-o na
miseria ou largado (liegen lassen), amea~a esta a que voltaremos.

Basta, pOl'tanto, que 0 esforc;o de replica ao qual 0 sujeito se
encontra assim suspenso, digamos, ern seu ser de sujeito, venha a
faltar por urn momenta de Pensar-em-nada (Nichtsdenken), que
realm.ente parece ser 0 mais humanamente exigfvel dos repousos
(no dlzer de Schreber), eis 0 que se produz, segundo ele:

I. 0 que ele chama de 0 milagre do urro (Briillenwunder),
urn grito arrancado de seu peito e que 0 surpreende, inde-
pendentemente de qualquer advertencia, esteja ele sozinho ou

4. E da posic;ao do Criador, corn efeito, que remontamos a do
Criado, que subjetivamente a cria.

Unico em sua Multiplicidade, Multiplo em sua Unidade (tais
san os atributos, aproximando-se de Heraclito, com que Schreber
o define), esse Deus, de fato desdobrado numa hierarquia de
reinos que valeria urn estudo por si s6, degrada-se em seres
gatunos, de identidades desconectadas.

19. Trala-se, em especial, da Natiirliche Schbpfungsgeschichte, do dr. Ernst
Haeckel (Berlim, 1872), e da Urgeschichte del' Menschheit, de Otto Casari
(Brockhaus, Leipzig, 1877).



Imanente nesses seres, cuja captura pOl' sua inclusao no ser
de Schreber amea<;a sua integridade, Deus nao deixa de tel' 0

suporte intuitivo de um hiperespa<;o, on de Schreber ve as proprias
transmissoes significantes conduzirem-se ao longo de fios (Fa-
den) que materializam 0 trajeto parabolico pelo qual elas entram
em seu cranio, atraves do occipital (S. 3l5-P.S. V).

Entretanto, no decorrer do tempo, Deus deixa ampliar-se cada
vez mais, sob suas manifesta~oes, 0 campo dos seres sem
inteligencia, dos seres que nao sabem 0 que dizem, dos seres de
inanidade, tais como esses passaros miraculados, os passaros
falantes e os vestfbulos do ceu (Vorhofe des Himmels), onde a
misoginia de Freud detectou, a primeira olhadela, as avezinhas
brancas que eram as mocinhas nos ideais de sua epoca, venda
isso af confirmado pelos nomes proprios20 que 0 sujeito lhes
confere mais adiante. Digamos apenas que elas sao, para nos, I~Cl 'I
bem mais representativas pelo efeito de surpresa nelas provocado
pela similaridade dos vocabulos e pelas equivalencias puramente
homofOnicas em que elas se fiam para seu emprego (Santiago
= Cartago, Chinesentum = Jesum Christum etc., S. 21O-XV).

Na mesma medida, 0 ser de Deus em sua essencia afasta-se
para cada vez mais longe no espa<;o que 0 condiciona, recuo
este que e intufdo pela crescente lentifica~ao de suas palavras,
que chegam ate a escansao de um soletrar balbuciante (S.
223-XVI). De modo que, seguindo unicamente a indica<;ao desse
processo, tomarfamos esse Outro unico com 0 qual se articula
a existencia do sujeito como sendo sOQretudo apropriado para
esvaziar os lugares (S., nota de 196-XIV) onde se desenvolve 0

murmurio das palavras, se Schreber nao tomasse 0 cuidado de
nos informar, de quebra, que esse Deus esta foraclufdo de
qualquer outro aspecto de intercambio. Ele 0 faz desculpando-se
por isso, mas, seja qual for seu pesar, cabe-Ihe realmente cons-
tata-Io: Deus nao e apenas impermeavel a experiencia; ele e
incapaz de compreender 0 homem vivo; so 0 apreende pelo
exterior (que com efeito parece ser seu modo essencial); toda

20. A rela<;:1iodo nome proprio com a voz deve ser situada na estrutura de dupla
vertente da linguagem em dire<;:1io11mensagem e em dire<;:1ioao codigo, 11qual
ja nos referimos. Vide 1.5. E ela que decide sobre 0 carater de chiste do trocadilho
com 0 nome proprio.

interioridade the esta vedada. Vm "sistema de notas" (Aufschrei-
besystem) on de se conservam os atos e pensamentos relem~ra,
e claro, de um modo aproximado, 0 caderninho de notas mantIdo
pelo anjo da guarda de nossas infancias catequizadas, pOl'em,
mais alem disso, observe-se a ausencia de qualquer vestfgio de
sondagem dos rins ou dos cora~oes (S. 20 I).

f. tambem assim que, depois de a purifica<;ao das almas
(Lauterung) haver abolido nelas qualquer persistencia de sua
identidade pessoal, tudo se reduzira a subsistencia eterna dessa
verborreia, unico meio pelo qual Deus pode conhecer as proprias
obras construfdas pelo engenho dos homens (S. 300-P. S. II).

Como nao observar, aqui, que 0 sobrinho-neto do autor das
Novae species insectorwn (Johann-Christian-Daniel von Schre-
ber) frisa que nenhuma das criaturas miraculadas e de uma nova
especie, nem acrescentar que, ao contrario da sra. Macalpine -
que nelas reconhece a Pomba que, do rega<;o do Pai, veicula
para a Virgem a mensagem fecunda do Logos -, elas mais nos
evocam sobretudo aquela que 0 ilusionista faz saltar da abertura
de seu colete ou de sua manga?

Com isso acabaremos, enfim, por nos espantar com 0 fato de
que 0 sujeito atormentado por esses misterios nao hesite, por [563]

mais Criado que seja, em antepor com suas palavras as ciladas
de uma consternadora estupidez de seu Senhor, nem em se manter
em oposi<;ao e contra a destrui<;ao que ele 0 acredita capaz de
empregar em rela<;ao a ele e em rela~ao a qualquer um, atraves
de um direito fundamentado em nome da Ordem do Mundo
(Weltordnung), um direito que, pOl' estar do seu lade, motiva 0

singular exemplo da vitoria de uma criatura a quem uma cadeia
de desordens fez tombar sob 0 golpe da "perffdia" de seu criador.
(" Perffdia" , essa palavra so Ita, nao sem reservas, esta em Frances:
S. 226-XVI.)

Nao havera af, um estranho contraponto em rela~ao a cria~ao
contfnua de Malebranche, nesse criado recalcitrante, que se
sustenta contra sua queda unicamente por meio da sustenta~ao
de seu verba e por sua confian~a na fala?

Isso bem mereceria uma repassada nos autores do vestibular
de filosofia, dentre os quais talvez tenhamos desdenhado demais
dos que estao fora da linha da prepara~ao do homenzinho
psicologico em que nossa epoca en contra a medida de um
humanismo talvez meio insfpido, nao acham?



De Malebranche ou de Locke,
Mais maligno 0 mais maluco ...

Sim, mas, qual e ele? Ai e que esta 0 xis do problema, meu
caro colega. Vamos, deixe esse ar empertigado! Afinal, quando
e que voce se sentira a vontade, quando csta em sua cas a?

5. Tentemos agora transpor a posic;ao do sujeito, tal como se
constitui aqui na ordem simbolica, para 0 ternario que a situa
em nosso esquema R.

Entao nos parece real mente que, se 0 Criado I assume ali 0

lugar em P deixado vago pela Lei, 0 lugar do Criador designa-se
pOl' esse liegen lassen [deixar largadoJ, esse abandono funda-
mental em que parece desnudar-se, pela foraclusao do Pai, a
ausencia que permitiu construir-se na primordial simbolizac;ao
oM da Mae.

De um ao outro, uma linha que culminaria nas Criaturas da
fal~, ocupando 0 lugar do filho recusado as esperanc;as do sujeito
(v. mfra, P6s-escrito), seria assim concebivel como contornando
o furo cavado no campo do significante pela foraclusao do
NOIpe-do-Pai (ver Esquema I, p.578).

E .em .tor~? desse buraco em que falta ao sujeito 0 suporte da [51'.11
cadela slgmhcante, e que nao precisa, como se constata ser
inefavel pa~'~ ser panico, que se trava toda a luta em que 0 sUJeito
se re~onstrol. Essa ~uta, ele a conduziu em sua honra, e as vaginas
d~ ceu (outro senti do da palavra Vorhole, v. supra), as jovens
mlraculadas que cercavam as bordas do furo com sua corte
fizeram sua glosa com seus gOljeios de admirac;ao arrancado~
de suas goelas de harpias: " Verfluchter Kerl! SUjeitinho danado!"
Em outros tempos, urn espertalhao. Infelizmente, pOl' antifrase.

5. ~?is ~a desde antes abrira-se para ele, no campo do imaginario,
a hIancla que correspondia a falta da metafora simbolica, aquela
que so poderia encontrar meios de se resolver na efetivac;ao da
Entmannung (emasculac;ao).

Objeto de horror para 0 sujeito, inicialmente, depois aceita
como urn compromisso razoavel (verniinftig, S. In-XIII), e
desde entao, decisao irreversivel (S., nota da p.179-XIII) e motivo
futuro de uma redenc;ao concernente ao universo.

Se nem pOl' isso ficamos Iivres do termo Entmannung, ele
certamente nos embarac;ara menos do que a sra. Ida Macalpine,

na poslc;ao que dissemos ser a sua. Ela decerto pensa pOl' as
coisas em ordem ao colocar a palavra unmanning em lugar da
pala\'ra emasculation, que 0 tradutor do volume III dos Collected
Papers acreditara inocentemente bastar para traduzi-la, ou ao
tomar suas precauc;6es contra a manutenc;ao dessa traduc;ao na
versao autorizada em preparac;ao. Sem duvida ela conservaria
nisso alguma imperceptivel sugestao etimologica pela qual se
diferenciariam esses termos, apesar de sujeitos a urn emprego
identico.21

Mas, de que adianta isso? Sera que a sra. Macalpine, repelindo
como impropere22 a invocac;ao de um 6rgao que, reportando-se
as Memorias, encontra-se unicamente destinado, segundo ela, a
uma reabsorc;ao pacifica nas entranhas do sujeito, pretendendo
com isso dar-nos uma imagem da dissimulac;ao temerosa em que
ele se refugia quando tremelica, ou da objec;ao de consciencia
em cuja descric;ao se detem com malfcia 0 autor do Satyricon? [5651

Ou acreditaria ela, quem sabe, que algum dia se tenha tratado
de uma castrac;ao real no complexo do mesmo nome?

Sem duvida, ela tern razao de observar a ambigilidade que
existe em tomar como equivalentes a transformac;ao do sujeito
em mulher (Verweiblichung) e a evirac;ao (pois e esse mesmo 0

sentido de Entmannung). Mas ela nao percebe que essa ambi-
gilidade e a da propria estrutura subjetiva que a produziu aqui,
a qual comporta que aquilo que confina, no nivel imaginario,
com a transformac;ao do sujeito em mulher e justamente 0 que
o faz abdicar de qualquer heranc;a da qual ele possa legitimamente
esperar a atribuic;ao de urn penis a sua pessoa. E isso porque,
caso ser e ter excluam-se por principio, eles se confundem, ao
menos quanto ao resultado, quando se trata de uma falta. 0 que
nao impede que sua distinc;ao seja decisiva para 0 que se segue.

Como podemos perceber ao observar que nao e pOl' estar
foracluido do penis, mas porter que ser 0 falo, que 0 paciente
estara fad ado a se tornar uma mulher.

21. Macalpine, op. cit., p.398.
22. Essa e a ortografia da palavra inglesa atualmente em uso na adminivel
tradu~ao em versos dos primeiros dez cantos da !liada por Hugues Salel, que
deveria bastar para faze-Ia sobreviver em frances.



A paridade simbolica Madchen = Phallus, ou, em ingles, a
equac;;ao Girl = Phallus, como se expressa 0 sr. Fenichel,23 a
quem ela fornece 0 tema de urn ensaio merit6rio, ainda que meio
embrulhado, tern sua raiz nos caminhos imagimirios por onde 0

desejo da crianc;:a vem a se identificar com a falta-a-ser da mae
a qual, e claro, ela mesma foi apresentada pela lei simbolic~
onde essa falta se constitui.

E essa mesma mola que faz com que as mulheres sirvam, no
real, ainda que isso as desagrade, de objetos das trocas que as
estruturas elementares de parentesco ordenam e que, ocasional-
mente, perpetuam-se no imaginario, enquanto 0 que se transmite
paralelamente na ordem simbolica e 0 falo.

6. Aqui, seja qual for a identificac;:ao pela qual 0 sujeito assumiu
o desejo da mae, ela desencadeia, pOl' ser abalada, a dissoluc;:ao
do tripe imaginario (e de se notal' que e no apartamento da mae, 15/,(tl
onde foi se refugiar, que 0 sujeito tern seu primeiro acesso de
confusao ansiosa com impulso suicida: S, 39-40-IV).

Sem d~vida, a adivinhac;:ao do inconsciente adverte 0 sujeito,
desde, mu~to cedo, de que, na impossibilidade de ser 0 falo que
falta a mac, resta-Ihe a soluc;:ao de ser a mulher que falta aos
homens .
. .Esta. justamente nisso 0 senti do da fantasia - cuja relac;:ao
101 mUlto ressaltada em seu escrito e que citamos acima - do
perfodo de incubac;:ao de sua segunda enfermidade, isto e, a ideia
de que" seria belo ser uma mulher na hora da copulac;:ao". Esse
lugar-comum da literatura schreberiana fixa-se aqui em seu lugar.

Essa soluc;;ao, no entanto, era entao prematura. Pois, quanta
a Menschenspielerei (termo surgido na Ifngua fundamental, que
significa, na Ifngua de nossos dias, rififi entre os homens) que
normal mente deveria seguir-se, pode-se dizer que 0 apelo aos
bravos seria urn completo fracasso, em razao de se haverem
tornado estes Uio improvaveis quanta 0 proprio sujeito, isto e,
tao desprovidos quanta ele de qualquer falo. E que fora omitido

23. Die symbolische Gleichung Mddchen = Phallus, in Int. Zeitschrift Iiir
Psychoanalyse, XXII, 1936, posteriormente traduzido sob 0 tftulo de The
Symbolic Equation Girl = Phallus, no Psychoan.alytic Quarterly, 1949, XX, vol.
3, p.303-24. Nossa Ifngua permite-nos introduzir af 0 termo pucelle (donzela),
em nossa opiniiio mais apropriado.

no imaginario do sujeito, nao menos para eles do que para ele,
aquele trac;:o paralelo ao trac;:ado de sua Figura que podemos vel'
num desenho do Pequeno Hans, e que e familiar aos conhecedores
do desenho do menino. E que os OlltroS ja nao eram, a partir
daf, senao "imagens de homens feitos as pressas", para u_nir
nessa traduc;:ao dos fliichfig hingemachfe Manner as observac;:oes
do sr. Niederland sobre os empregos de hinmachen com 0 voo

, . d f ~ 24de Edouard PIchon no usa 0 ranees.
De modo que 0 assunto estava em vias de marcar passe de

maneira bastante desonrosa, se 0 sujeito nao tivesse encontrado
meios de resgata-lo brilhantemente.

Ele mesmo articulou a safda (em novembro de 1895, isto e,
dois anos depois do comec;:o de sua doenc;:a) sob 0 nome de
Verso/mung: a palavra tern 0 sentido de expiac;:ao, propiciac;:ao
e em vista das caracterfsticas da Ifngua fundamental, deve ser
ainda mais puxada para 0 senti do primitivo de Siihne, ~u seja,
para 0 de sacriffcio, embora seja acentuada no sentldo do
compromisso (compromisso razoavel, d. p.570, com que 0

sujeito motiva a aceitac;:ao de se~ des.tino~. ,.. .
Aqui, indo bem alem da raclOnahzac;:ao do proprIO sUJelto,

Freud admite, paradoxalmente, que a reconciliac;:ao (ja que foi
esse 0 senti do insfpido que se escolheu em Frances) que 0 sujeito
menciona encontra sua mola na negociata do parceiro que ela
comporta, ou seja, na considerac;:ao de que a mulher .de Deus
contrai, em todo caso, uma aJianc;:a de natureza a satisfazer 0

mais exigente amor-proprio.
Cremos poder dizer que, nesse ponto, Freud faltou para com

suas proprias normas, e da maneira mais contraditoria, no ~entido
de haver aceitado como momento decisivo do delfrio aqUllo que
recusara em sua concepc;:ao geral, ou seja, de fazer 0 tern a
homossexual depender da ideia de grandeza (damos a nossos
leitores 0 credito de conhecerem 0 texto dele).

Essa falha encontra sua razao na necessidade, isto e, no fato
de que Freud ainda nao havia formulado a Introdufiio ao nar-
cisismo.

24. Cf. Niederland, W.G., 1951, "Three Notes on the Schreber Case", Psycl1Oa-
nal. Quarterly, XX, 579. Edouard Pichon e 0 autor da traduyiio desses termos
em frances pOI'"sombras de homens feitos as pressas".



7. Sem duvida, nao Ihe teria escapado, tres anos depois (1911-
1914), a verdadeira mol a da inversao da posis;ao de indignas;ao
que a ideia da Entmannung inicialmente suscitara na pes so a do
sujeito: e que, muito precisamente, nesse intervalo 0 sujeito havia
morrido.

Pelo menos, foi esse 0 acontecimento que as vozes, sempre
informadas por boas Fontes e sempre a altura delas em seu servis;o
de informas;6es, the deram a conhecer a posteriori, com sua data
eo nome do jornal em que ele passara para a coluna necrol6gica
(S. 81- VII).

Quanto a n6s, podemos nos contentar com a confirmas;ao que
nos trazem os atestados medicos, dando-nos, no momenta con-
veniente, 0 quadro do paciente mergulhado em estupor catato-
nico.

Suas recordas;6es desse momento, como e de praxe, nao faltam.
E assim que ficamos sabendo que, modificando 0 costume que
pretende que se fas;a a travessia para a morte com os pes adiante,
nosso paciente, para transpo-la apenas de passagem, contentou-se
em ficar com os pes do lado de fora, isto e, projetados pela
janela, sob 0 tendencioso pretexto de buscar refrescar-se (S.
172-XII), talvez reatualizando, dessa maneira (deixamos isto a
aprecias;ao dos que s6 se interessam aqui pela transformas;ao
imagimiria), a mostras;ao de seu nascimento.

Mas essa nao e uma carreira que se retome, aos cinqiienta
anos bem vividos, sem experimentar uma certa inquietas;ao. Daf
o retrato fiel que as vozes, analistas, digamos, Ihe dao dele
mesmo, como urn "cadaver leproso conduzindo outro cadaver
leproso" (S. 92- VII), descris;ao brilhantfssima, convenhamos, de
uma identidade reduzida ao confronto com seu duplo psfquico,
mas que, alem disso, deixa patente a regressao do sujeito, nao
genetica, mas t6pica, ao estadio do espelho, na medida em que
a relas;ao com 0 outro especular reduz-se af a seu gume mortal.

Essa foi tambem a epoca em que seu corpo nao passava de
urn agregado de colonias de "nervos" estrangeiros, uma especie
de dep6sito de fragmentos soltos das identidades de seus perse-
guidores (S. XIV).

A relas;ao disso tudo com a homossexualidade, certamente
manifesta no dellrio, parece-nos exigir uma determinas;ao mais
detalhada do uso que se pode fazer dessa referencia na teoria.

E grande 0 interesse nisso, ja que e certo que 0 uso desse
termo na interpretas;ao pode acarretar graves prejufzos, se nao
for esclarecido pOl' relas;6es simb6licas que aqui consideramos
determinantes.

8. Cremos que essa determinas;ao simb6lica se demonstra na
forma como a estrutura imaginaria vem a se restabelecer. Nessa
etapa, esta apresenta dois aspectos que 0 pr6prio Freud distinguiu.

o primeiro e 0 de uma pratica transexualista, nem urn pouco
indigna de ser aproximada da "perversao", cujos tras;os foram
esclarecidos, desde entao pOl' numerosas observas;6es.25

Muito mais que isso, devemos assinalar 0 que a estrutura que
aqui destacamos po de tel' de esclarecedor com respeito a singu-
larfssima insistencia, mostrada pelos sujeitos dessas observas;6es,
em obter para suas exigencias mais radicalmente retificadoras a
autorizas;ao ou, se assim podemos dizer, a mao-na-massa de seu
pai.

Seja como for, vemos nosso sujeito entregar-se a uma ativi-
dade er6tica que ele ressalta ser estritamente reservada a solidao,
mas cujas satisfas;6es ele confessa. Quais sejam, as que the sao
dadas por sua imagem no espelho, quando, revestido com as
bugigangas da ornamentas;ao feminina nada, diz ele, na parte
superior de seu corpo, the parece ser de feitio a nao poder
convencer qualquer am ante eventual do busto feminino (S.
280-XXI).

Ao que convem ligar, cremos n6s, 0 desenvolvimento, alegado
como perceps;ao endossomatica, dos chamados nervos da volupia
feminina em seu pr6prio tegumento, nomeadamente nas zonas
on de se sup6e que eles sejam er6genos na mulher.

Vma observas;ao - a de que, ocupando-se incessantemente
da contemplas;ao da imagem da mulher, jamais desligando seu
pensamento do suporte de algo de feminino, a volupia divina e
ainda mais satisfeita - faz com que nos voitemos para 0 outro
aspecto das fantasias Iibidinais.

Este liga a feminilizaS;ao do sujeito a coordenada da copulas;ao
divina.

25. Cf. a tese realmente notavel de Jean-Marc Alby, COlltribution a I'etude du
transsexualisme, Paris, 1956.



Freud viu muito bem nisso 0 sentido de mortifica~ao, pondo
em relevo tudo 0 que liga a "volupia d' alma" (Seelenwollust)
estando ai implicita a "beatitude" (Seligkeit), como sendo 0

estado das almas falecidas (abschiedenen Wesen).
Que a volupia, doravante bend ita, transforme-se em beatitude

da alma, essa e, com efeito, uma virada essencial, da qual Freud,
convem notar, ressalta a motiva~ao lingtiistfca, sugerindo que a
historia de sua lingua talvez pudesse esclarece-Ia.26

Isso e simplesmente cometer urn erro sobre a dimensao em
que a letra se manifesta no inconsciente, e que, em conformidade
com sua instancia propria de letra, e bem menos etimologica
(precisamente, diacr6nica) do que homofOnica (precisamente,
sincr6nica). Com efeito, nao ha nada cfetivamente na historia
da lingua alema que permita aproximar selig de Seele, nem a
felicidade que leva os amantes "ao ceu", na medida em que e
essa que Freud evoca na aria que cita do Don Giovanni, daquela
que promete as chamadasalmas bem-aventuradas a morada no
ceu. as defuntos so sao selig, em alemao, por emprestimo ao
latim, e pelo fato de nessa lingua ter-se dito bem-aventurada sua
memoria (beatae memo riae, seliger Gediichtnis). Suas Seelen [5701

tern mais a ver com os lagos (Seen) em que elas moraram em
certa epoca do que com seja la 0 que for de sua beatitude. De
resto, 0 inconsciente preocupa-se mais com 0 significante que
com 0 significado e, nele, "fogo, meu pai" po de querer dizer
que este era 0 fogo de Deus, ou entao ditar contra ele a ordem
fogo!

Feita essa digressao, 0 que importa e que, neste ponto, estamos
num para-alem do mundo, bem compativel com urn adiamento
indefinido da realiza~ao de seu objetivo.

Seguramente, com efeito, quando Schreber houver terminado
sua transforma~ao em mulher, ocorrera 0 ato de fecunda~ao
divina, com 0 qual esta bem claro (S. 3-Introd.) que Deus nao
pode comprometer-se, num obscuro encaminhamento atraves dos
orgaos. (Nao nos esque~amos da aversao de Deus pelos viventes.)

26. Cf. Freud, PsychoanalYlische Bemerkungen iiber einem autobiographisch
beschriebenen Fall von Paranoia, GW, VIII, p.264, n.1 [Nola psicanalflica sobre
um relalO mllobiografico de um caso de paranoia, ESB, vol.XII, Rio de Janeiro,
Imago, I" ed.].

POltanto, e atraves de uma opera~ao espiritual que Schreber
sentira despertar nele 0 germe embrionario cujo fremito ja
conheceu nos primordios de sua doen~a.

Sem duvida, a nova humanidade espiritual das criaturas schre-
berianas sera inteiramente gerada em suas entranhas, para que
renas~a a humanidade apodrecida e condenada da era atual. Ha
real mente nisso uma especie de reden~ao, ja que assim se
catalogou 0 delfrio, mas que visa apenas a criatura vindoura,
pois a do presente esta atingida pOl' uma decadencia correlata a
capta~ao dos raios divinos pela volupia que os une a Schreber
(S. 51-52,V).

Nisso se desenha a dimensao de miragem que 0 tempo
indefinido em que se adia sua promessa sublinha ainda mais, e
que condiciona profundamente a ausencia de media~ao que a
fantasia testemunha. Pois podemos ver que ele parodi a a situa~ao
do casal de sobreviventes derradeiros que, apos uma catastrofe
humana, se veria confrontado, tendo 0 poder de repovoar a terra,
com aquilo que 0 ato da reprodu~ao' animal traz de total em si
mesmo.

Aqui, mais uma vez, podemos colocar sob 0 signo da criatura
o ponto decisivo de onde a linha escapa em suas duas ramifica-
~6es, a do gozo narcfsico e a da identifica~ao ideal. Mas no
sentido de que sua imagem e a isca da captura imaginaria em
que tanto uma quanto a outra se enraizam. E, tambem nesse
caso, a linha gira em torno de urn furo, precisamente aquele em
que 0 "assassinato d' almas" instalou a morte.

Tera esse outro abismo sido formado pelo simples efeito, no [5711

imaginario, do vao apelo feito no simbolico a metafora paterna?
au deveremos concebe-Io como produzido num segundo grau
pela elisao do falo, que 0 sujeito reduziria, para resolve-la, a
hiancia mortifera do estadio do espelho? Seguramente, 0 vinculo
- dessa vez genetico - desse estadio com a simboliza~ao da
Mae como primordial nao po de deixar de ser evocado, para
motivar essa solu~ao.

Sera possivel situarmos os pontos geometricos do esquema
R num esquema da estrutura do sujeito ao termino do processo
psicotico? E 0 que tentamos no esquema I, apresentado adiante.

Sem duvida, esse esquema participa do exagero a que se
obriga toda formaliza~ao que quer apresentar-se no intuitivo.



Isso quer dizer que a distor~ao que ele manifesta entre as
fun~6es af identificadas pelas letras transpostas do esquema R
so pode ser apreciada em seu uso de retomada dialetica.

Apenas apontamos aqui, na dupla curva da hiperbole que ele
desenha, exceto pelo deslizamento dessas duas CUl"vas ao longo
de uma das retas diretrizes de sua assfntota, 0 vfnculo tornado
sensfvel, na dupla assfntota que une 0 eu delirante ao outro
divino, de sua divergencia imaginaria no espa~o e no tempo com
a convergencia ideal de sua conjun~ao. Nao sem destacar que
Freud teve a intui~ao dessa forma, uma vez que ele mesmo
introduziu 0 termo asymptotisch a esse respeitoY

Toda a espessura da criatura real, ao contrario, interp6e-se
para 0 sujeito entre 0 gozo narcfsico de sua imagem e a aliena~ao
da fala em que 0 Ideal do eu assumiu 0 lugar do Outro.

Esse esquema demonstra que 0 estado terminal da psicose
nao representa 0 caos petrificado a que levam as conseqiiencias
de um sismo, porem, muito antes, essa evidencia~ao de linhas
de eficiencia que faz falar, quando se trata de urn problema de
solu~ao elegante.

Ele materializa significativamente 0 que esta no princfpio da
efetiva fecundidade da investiga~ao de Freud, pois e fato que,
sem outro apoio ou suporte a nao ser urn documento escrito,
nao apenas urn testemunho, mas tambem uma produ~ao desse
estado terminal da psicose, Freud lan~ou sobre a propria evolu~ao
do processo as primeiras luzes que permitiram esclarecer sua
determina~ao peculiar, ou seja, a unica organicidade que esta
essencialmente implicada nesse processo: a que motiva a estru-
tura da significa~ao.

Reunidas na forma desse esquema, destacam-se as rela~6es
pelas quais os efeitos de indu~ao do significante, recaindo no
imaginario, determinam esse transtorno do sujeito que a clfnica
designa sob as fei~6es de crepusculo do mundo, exigindo, para
responder a ele, novos efeitos de significante.

Mostramos em nosso seminario que a sucessao simbolica dos
reinos anteriores e, depois, dos reinos posteriores de Deus, 0

inferior e 0 superior, Ariman e Ormuzd, bem como as mudan~as
de sua" polftica" (tenno da lIngua fundamental) em rela~ao ao
sujeito, fornecem justamente essas respostas as diferentes etapas
da dissolu~ao imaginaria, que as lembran~as do doente e os
atestados medicos alias conotam suficientemente, por restabele-
cer ali uma ordem do sujeito.

Quanto a questao que aqui promovemos sobre a incidencia
alienante do significante, guardaremos 0 nadir de uma noite de [5731

julho de 94 em que Ariman, 0 Deus inferior, revelando-se a
Schreber no mais impressionante aparato de seu poder, interpe-
lou-o com esta palavra simples e, no dizer do sujeito, corrente
na Ifngua fundamental:28 Luder!

Sua tradu~ao merece mais do que 0 recurso ao dicionario
Sachs- Villate com que nos contentamos em frances. A referencia
do sr. Niederland ao lewd ingles, que quer dizer puta, nao nos
parece aceitavel em seu esfor~o de se juntar ao senti do de
ordinaria ou vagabunda, que e 0 de seu emprego como injuria
obscena.

Mas, se levarmos em conta 0 arcafsmo assinalado como
caraeterfstico da Ifngua fundamental, crer-nos-emos autorizados



a re~eter esse termo a raiz do leurre frances e do lure ingles,29
q~e e de fato a melhor alocu~ao ad hominem que se pode esperar,
VIndo do simbolico: 0 grande Outro tern essas impertinencias.

Resta a disposi~ao do campo R no esquema, na medida em
que ela representa as condi~6es em que a realidade e restabelecida
para 0 sujeito: para ele, uma especie de ilhota cuja consistencia
I~e e imposta, depois da prova, pOl' sua constiincia;30 para nos,
IIgada ao que a torna habitavel para ele, mas que tambem a
distorc~, ou seja, excentricos remanejamentos do imaginario, I,
e do slmbolico, S, que a reduzem ao campo do descompasso
entre ambos.

A c~ncep~ao decOlTente que devemos formal' sobre a fun~ao
da realIdade nesse processo, tanto em sua causa quanto em seus
efeitos, e 0 que importa aqui.

N~o p.odemos estender-nos aqui sobre a questao, ainda que
de pnmelra grandeza, de saber 0 que somos para 0 sujeito, nos,
a quem ele se dirige como leitores, nem sobre 0 que resta de
~u.a .rela~ao c0":l sua mulher, a quem foi dedicado 0 projeto
Inlclal de s~u IIvro, cuja~ ~isitas durante sua doen~a sempre
fO~'am acolhldas. com a mats lIltensa emo~ao, e pOl' quem ele nos
aflrma, concomltantemente a sua mais decisiva declara~ao de [5741

sua voca~ao delirante, "tel' conservado 0 antigo amor" (S., nota
da p.179-XIII).

No esquema I, a manuten~ao do trajeto Saa' A simboliza a
opiniao que formamos, pelo exame desse caso, de que a rela~ao
com 0 outro como semelhante, e ate uma rela~ao tao elevada
quanto a da amizade, no sentido em que Aristoteles faz dela a
essencia do la~o conjugal, sac perfeitamente compatfveis com a
rela~ao fora-do-eixo com 0 grande Outro e com tudo 0 que ela
comporta de anomalia radical, qualificada na velha c1fnica
impropriamente, mas nao sem uma certa for~a de abordagem'
de delfrio parcial. '

Mais valeria, no entanto, jogar esse esquema no Iixo, se ele
tivesse, a semelhan~a de tantos outros, que ajudar alguem a
esquecer numa imagem intuitiva a analise que a sustenta.

Basta pensarmos nisso, com efeito, para percebermos como
a interlocutora cuja retlexao autentica saudamos pela ultima vez,
a sra. Ida Macalpine, tiraria proveito dele, simplesmente desco-
nhecendo 0 que nos fez constituf-Io.

o que afirmamos aqui e: ao se reconhecer 0 drama da loucura,
p6e-se a razao em pauta, sua res agitur, porque e na rela~ao do
homem com 0 significante que se situa esse drama.

o perigo que evocaremos, de delirar com 0 doente, nao e
para nos intimidar, como nao intimidou a Freud.

Com ele, sustentamos que convem escutar aquele que fala,
quando se trata de uma mensagem que nao provem de urn sujeito
para-alem da linguagem, mas de uma fala para-alem do sujeito.
Pois e entao que ouvimos essa fala, que Schreber capta no Outro,
quando, de Ariman a Ormuzd, do Deus maligno ao Deus ausente,
ela traz a admoesta~ao em que se articula a propria lei do
significante: "Aller Unsinn hebt sich auf!" - "Todo absurdo
se anula!" (S. 182-183-XIII e 312-P.S. IV).

Ponto onde reencontramos (deixando aos que se ocuparem de
nos mais tarde a tarefa de saber pOl' que 0 deixamos em suspenso
pOl' dez anos) 0 dito de nosso dialogo com Henri Ey:31 "0 ser
do homem nao apenas nao pode ser compreendido sem a loucura, (575)

como nao seria 0 ser do homem se nao trouxesse em si a loucura
como limite de sua liberdade."

Ensinamos, seguindo Freud, que 0 Outro e 0 lugar da memoria
que ele descobriu pelo nome de inconsciente, memoria que ele
considera como objeto de uma questao que permanece em aberto,
na medida em que condiciona a indestrutibilidade de certos
desejos. A essa questao respondemos com a concep~ao da cadeia
significante, na medida em que, uma vez inaugurada pela sim-

29. Ambos os quais tem as acep90es diversas de engodo, logro, chamariz, isca
etc. (N.E.)
30.No auge da dissolu9iio imagimiria, 0 sujeito mosu'a, em sua aperceP9iio
dehrante, um recurso singular ao criterio de realidade que e 0 de voltar sempre
ao mesmo lugar, e mostra pOl'que os astros 0 representam eminentemente: esse
eo motive designado pOl'suas vozes pelo nome de liga~'iioas terras (Anbinden
an Erden, S. 125-IX).

31. Forl1lular,:(}essobre a cat/salidade ps[quica (Relat6rio de 28 de setembro de
1946 para as Jornadas de Bonneval), cf. aqui mesmo, p.152.



boliza<;:ao primordial (que 0 jogo do Fort! Da!, evidenciado por
Freud na origem do automatismo de repeti<;:ao, torna manifesta),
essa cadeia se desenvolve segundo liga<;:6es logicas cuja influen-
cia sobre 0 que ha por significar, ou seja, 0 ser do ente, se exerce
pelos efeitos de significante descritos por nos como metafora e
metonfmia.

E num acidente desse registro e do que nele se realiza, a
saber, na foraclusao do Nome-do-Pai no Jugar do Outro, e no
fracasso da metafora paterna, que apontamos a falha que confere
a psicose sua condic;ao essencial, com a estrutura que a separa
da neurose.

Essa formulac;ao, que trazemos aqui como uma questao pre-
liminar a todo tratamento possfvel da psicose, pros segue sua
dia~etica: pOl'em nos a deteremos aqui, e vamos dizer por que.

E que por nossa parada, primeiro, vale indicar 0 que se
descobre.

Uma perspectiva que nao isole a relac;ao de Schreber com
Deus de seu relevo subjetivo, que a marca com trac;os negativos
que a fazem afigurar-se mais uma mistura do que uma uniao do
ser com 0 ser, e que, na voracidade que af se comp6e com 0

asco, na cumplicidade que suporta sua exac;ao, nao mostra nada,
para chamarmos as coisas por seu nome, da Presenc;a e do JLibilo
que iluminam a experiencia mfstica: oposic;ao que nao apenas
demonstra, mas que fundamenta a espantosa ausencia, nessa
relac;ao, do Du, isto e, do Tu, vocabulo (Thou) que certas Ifnguas [576J

reservam para 0 chamado de Deus e para 0 apelo a Deus, e que
e 0 significante do Outro na fala.

Sabemos dos falsos pudores que san correntes na ciencia a
esse respeito, e que san companheiros das falsas ideias do
pedantismo, quando ele invoca 0 inefavel da vivencia, ou a
"consciencia morbida", para eliminar 0 esforc;o do qual se exime,
qual seja, aquele que e requerido justamente no ponto em que
nao ha nada de inefaveI, ja que isso fala, em que a vivencia,
Ionge de separar, comunica-se, e em que a subjetividade fornece
sua estrutura verdadeira, aquela em que 0 que se analisa e identico
ao que se articula.

Igualmente, do mesmo mirante a que nos trouxe a subjetivi-
dade delirante tambem nos voltaremos para a subjetividade
cientffica, ou seja, para aquela que 0 douto que trabalha na
ciencia partilha com 0 homem da civilizac;ao que a sustenta. Nao

negaremos que, no ponto do mundo em que residimos, vimos 0

bastante a esse respeito para nos interrogarmos sobre os criterios
pelos quais 0 homem de um discurso sobre a liberdade que
real mente ha que se qualificar de delirante (dedicamos a ele um
de nossos seminarios), de um conceito do real em que 0 deter-
minismo e apenas um alibi, cedo angustiante, quando tentamos
ampliar seu campo ao acaso (fizemos nosso auditorio experi-
mentar isso num teste experimental), de uma crenc;a que 0 reline,
ao menos em metade do universo, sob 0 sfmbolo do Papai Noel
(0 que nao pode escapar a ninguem), haveria de impedir-nos de
situa-lo, por uma analogia legftima, na categoria da psicose social
- em cuja instaurac;ao, se nao estamos enganados, Pascal nos
teria precedido.

Que essa psicose revele-se compatfvel com a chamada boa
ordem e coisa de que nao se duvida, mas tampouco e 0 que
autoriza 0 psiquiatra, ainda que psicanalista, a se fiar em sua
propria compatibilidade com essa ordem para se acreditar de
posse de uma ideia adequada da realidade, da qual seu paciente
se mostraria discrepante.

Nessas condic;6es, talvez ele fizesse melhor em elidir essa
ideia de sua apreciac;ao dos fundamentos da psicose: 0 que conduz
nosso olhar ao objetivo de seu tratamento.

Para medir 0 caminho que nos separa dele, basta-nos evocar
o acLimulo de atrasos com que seus peregrinos 0 balizaram. Todo [577J

o mundo sabe que nenhuma elaborac;ao do mecanismo da trans-
ferencia, nao importa quaD douta, conseguiu fazer com que ela
nao seja concebida, na prMica, como uma relac;ao puramente
dual em seus termos e perfeitamente confusa em seu substrato.

Introduzamos a questao daquilo que, apenas tomando a trans-
ferencia por seu valor fundamental de fenomeno de repetic;ao,
deveria ela se repetir nos personagens persecutorios em que
Freud aponta aqui seu efeito?

Resposta frouxa que nos chega: a seguir seu procedimento,
uma carencia paterna, sem dLivida. Nesse estilo, ninguem se
privou de escrever horrores: eo" cfrculo" do psicotico foi objeto
de um recenseamento minucioso de toda sorte de rotulos bio-
graficos e caracterologicos que a anamnese permitiu destacar
das drama tis personae, ou de suas "relac;6es inter-humanas".32



Procedamos, contudo, segundo os termos de estrutura que
destacamos.

Para que a psicose se desencadeie, e preciso que 0 Nome-do-
Pai, verworfen, foraclufdo, isto e, jamais advindo no Jugar do
Outro, seja ali invocado em oposi~ao simb61ica ao sujeito.

E a falta do Nome-do-Pai nesse lugar que, pelo furo que abre
no significado, da infcio a cascata de remanejamentos do signi-
ficante de onde provem 0 desastre crescente do imaginario, ate
que seja alcan~ado 0 nfvel em que significante e significado se
estabilizam na metafora delirante.

Mas, como pode 0 Nome-do-Pai ser chamado pelo sujeito no
unico lugar de on de poderia ter-Ihe advindo e onde nunca esteve?
Atraves de nada mais nada menos que urn pai real, nao for~o-
samente, em absoluto, 0 pai do sujeito, mas Um-pai.

E preciso ainda que esse Um-pai venha no lugar em que 0

sujeito nao pode chama-Io antes. Basta que esse Um-pai se situe
na posi~ao terceira em alguma rela~ao que tenha por base 0 par
imaginario a-a', isto e, eu-objeto ou ideal-realidade, concernindo
ao sujeito no campo de agressao erotizado que ele induz. [5781

Que se procure no infcio da psicose essa conjuntura dramatica.
Quer ela se apresente, para a mulher que acaba de dar a luz, na
figura de seu marido, para a penitente que confessa seu erro, na
pessoa de seu confessor, para a mocinha enamorada, no encontio
com 0 "pai do rapaz", sempre a encontramos, e a encontraremos
com mais facilidade ao nos guiarmos pelas "situa~6es", no
sentido romanesco desse termo. Entenda-se aqui, de passagem,
que essas situa~6es sao, para 0 romancista, sua verdadeira fonte,
ou seja, aquela que faz brotar a "psicologia profunda" a que
nenhuma visada psicol6gica poderia faze-Io ter acesso.33

Para passarmos agora ao princfpio da foraclusao (Verweifung)
do Nome-do-Pai, e preciso admitir que 0 Nome-do-Pai reduplica,

Green: trabalho cujo rnerito certeiro nao teria sofrido, se referenciais rnais seguros
° houvessern guiado para urn sucesso rnaior, norneadarnente quanto a abordagern
do que e iili bizarrarnente charnado de "fratura psicotica".
33. Desejarnos boa sorte, neste ponto, aquele de nossos alunos que enveredou
pelo carninho dessa observa~ao, onde a crftica pode assegurar-se de urn fio que
nao a engana. '

no lugar do Outro, 0 pr6prio significante do ternario simb6lico,
na medida em que ele constitui a lei do significante.

A tentativa nao haveria de custar nada, ao que parece, aqueles
que, em sua busca das coordenadas do "ambiente" da psicose,
vagam qual almas penadas da mae frustradora para a mae
saciadora, nao sem sentir que, ao se dirigirem pelo lado da
situa~ao do pai de famflia, eles queimam, como se diz no jogo
do chicote-queimado.

Alem disso, nessa busca tateante de uma carencia paterna,
cuja distribui~ao entre 0 pai tonitruante, 0 pai indulgente, 0 pai
onipotente, 0 pai humilhado, 0 pai acabrunhado, 0 pai derris6rio,
o pai caseiro ou 0 pai passeador nao deixa de inquietar, ~ao
seria abusivo esperar algum efeito de descarga do segumte
comentario: que os efeitos de prestfgio que estao em j,ogo nisso
tudo, e onde (gra~as aos ceus) a rela~ao ternaria do Edipo nao
e total mente omitida, ja que a reverencia da mae e considerada
decisiva, reduzem-se a rivalidade entre os dois pais no imaginario
do sujeito - ou seja, ao que se articula na pergunta cujo
endere~amento parece ser regular, para nao dizer obrigat6rio,
em toda infancia que se preza: "De quem voce gosta mais, do
papai ou da mamae?"

Nao visamos reduzir nada com essa aproxima~ao, antes pelo
contrario, pois essa pergunta, onde a crian~a nunca deixa de
concretizar a repulsa que sente pelo infantilismo dos pais, e [579)

precisamente aquela com que essas verdadeiras crian~as que,s.ao
os pais (nesse senti do, nao ha outras senao elas na famIlIa)
pretendem mascarar 0 misterio de sua uniao ou sua desuni~o,
conforme 0 caso, ou seja, daquilo que seu rebento sabe mUlto
bem ser todo 0 problema, e que ele se formula como tal.

Dir-nos-ao, quanto a isso, que enfatizamos precisamente 0

vfnculo de amor e respeito pelo qual a mae coloca ou nao 0 pai
em seu lugar ideal. E curioso, responderemos, para come~ar,
que quase nao se mencionem os mesmos vfnculos em senti do
inverso, 0 que revela que a teoria participa do veu lan~ado sobre
o coito dos pais pela amnesia infantil.

Mas, 0 ponto em que queremos insistir e que nao e unicamente
da maneira como a mae se arranja com a pessoa do pai que
convem nos ocuparmos, mas da importancia que ela da a palavra
dele - digamos com clareza, a sua autoridade -, ou, em outras
palavras, do lugar que ela reserva ao Nome-do-Pai na promo~ao
da lei.



Mais ainda, a relar;ao do pai com essa lei deve ser considerada
em si mesma, pois nela encontraremos a razao do paradoxa pelo
qual os efeitos devastadores da figura paterna sao observados,
com particular freqiiencia, nos casos em que 0 pai realmente
lem a funr;ao de legislador ou deIa se prevalece, quer ele seja,
efetivamente, daqueles que fazem as leis, quer se coloque como
pilar da fe, como modeIo de integridade ou de devor;ao, como
virtuoso ou virtuose, como servidor de uma obra de salvar;ao,
de algum objeto ou falta de objeto que haja, de nar;ao ou
nalalidade, de salvaguarda ou salubridade, de legado ou legali-
dade, do puro, do pior ou do imperio, todos eles ideais que so
Ihe fazem oferecer demasiadas oportunidades de estar em posir;ao
de demerito, de insuficiencia ou ate de fraude e, em resumo, de
excJuir 0 Nome-do-Pai de sua posir;ao no significante.

Nao e preciso tanto para obter esse resultado, e nenhum dos
que praticam a analise de crianr;as negara que a mentira da
conduta e percebida pOl' elas a ponto de ser devastadora. Mas,
quem articula que a mentira assim percebida implica a referencia
a funr;ao constitutiva da fala?

Verifica-se, assim, que um pouco de severidade nao e demais
para dar a experiencia mais acessfvel seu senti do verfdico. As [5801
conseqUencias que podemos esperar disso, no exame e na lecnica,
sao julgadas em outro lugar.

Aqui, fornecemos apenas 0 necessario para apreciar a inabi-
lidade com que os mais inspirados autores manejam aquilo que
encontram de mais valioso, ao seguirem Freud no terreno da
preeminencia que ele confere a transferencia da relar;ao com 0
pai na genese da psicose.

Niederland fornece 0 exemplo notavel dissO,34 chamando a
atenr;ao para a genealogia delirante de Flechsig, construfda com
os nomes da linhagem real de Schreber - Gottfried, Gottlieb,
Fiirchtegott e sobretudo Daniel, que se transmite de pai para
filho e do qual ele fornece 0 senti do em hebraico, para mostrar,
na convergencia de todos para 0 nome de Deus (Gott), uma
cadeia simbolica importante, par manifestar a funr;ao do pai no
del frio.

Mas, na impossibilidade de dislinguir a instancia do Nome-do-
Pai, sobre a qual evidentemente nao basta para reconhece-la que
seja visfvel a olho nu, ele perde a oportunidade de captar a cadeia
em que se tram am as agress6es erolicas experimentadas pelo
sujeito e de, com isso, conlribuir para pOl' em seu lugar 0 que
convem propriamente chamar de homossexualidade delirante.

Por conseguinte, como haveria ele se detido no que a Frase
anteriormente citada, das primeiras linhas do segundo capftul035

de Schreber, contem em seu enunciado? - um desses enunciados
tao manifestamente feitos para nao ser ouvidos que devem nos
captar a atenr;ao. Que quer dizer, tomando-a ao pe da letra, a
igualdade de pIanos em que 0 autor junta os nomes de Flechsig
e Schreber ao assassinato d' almas, para nos introduzir no prin-
cfpio do abuso de que e vftima? Deve-se deixar algo pOl'
desvendar aos glosadores do futuro.

Igualmente incerta e a tentativa em que se empenha 0 sr.
Niederland, no mesmo artigo, de frisar, des sa vez a partir do
sujeito, e nao mais do significante (termos que the sao estranhos,
e claro), 0 papel da funr;ao paterna no desencadeamento do
delfrio.

Se ele pretende, com efeito, poder designar 0 ensejo da psicose [5811
na simples assunr;ao da paternidade pelo sujeito, 0 que e 0 tema
de seu ensaio, e contradilorio tomar pOl' equivalentes a decepr;ao
de suas esperanr;as de paternidade, assinalado por Schreber, e
seu acesso a Corte Suprema, pelo qual seu tftulo de Sendtsprd-
sident sublinha a qualidade de Pai (conscrito)36 que ela Ihe
confere: isto, como a unica motivar;ao de sua segunda crise, sem
prejufzo da primeira, que 0 fracasso de sua candidatura ao
Reichstag explicaria da mesma maneira.

J:i a referencia a posir;ao terceira, em que 0 significante da
paternidade e invocado em todos esses casos, seria correta e
desfaria essa contradir;ao.

Mas, na perspectiva de nos sa formular;ao, e a foraclusao
(Verwerfung) primordial que domina tudo por seu problema, e
as considerar;6es precedentes nao nos pegam desprevenidos.

35. Cf. essa frase, citada na nota da p.564.
36. Note-se que a expressao pere wnscrit designa, em frances, os membros do
senado romano, enquanto 0 conscrit traz tambem as acepq6es de recruta,
convocado, e de novato, inexperiente. (N.E.)



Pois, reportando-nos a obra de Daniel Gottlob Moritz Schre-
bel', fundador de um instituto de ortopedia na Universidade de
Leipzig; educador, ou melhor, para articul<i-Io em ingles, "edu-
cacionalista"; reformador social" com uma vocas:ao apostolica
de levar as massas a saude, a felicidade e a bem-aventurans:a"
(sic Ida Macalpine, loc. cit., p.137) atraves da cultura ffsica;
iniciador das pequenas hortas destinadas a manter no empregado
um idealismo hortigranjeiro, as quais ainda conservam na Ale-
manha 0 nome de Schrebergiirten; sem falar das quarenta edis:6es
da Ginastica medica de salao, cujos homenzinhos "feitos as
pressas" que a ilustram sao quase que evocados por Schreber
(S. 166-XII), poderemos considerar ultrapassados os limites em
que 0 nativo e 0 natal van a natureza, ao natural, ao naturalismo
ou ate a naturalizas:ao, em que a virtude se toma vertigem, 0
legado liga, a salvas:ao saltas:ao, onde 0 puro ros:a na influencia
nociva e onde nao nos surpreendeni que a crians:a, a semelhans:a
do grumete da celebre pesca de Prevert, mande as favas (ver-
werfe) a baleia da impostura, depois de haver, segundo a tirada
desse trecho imortal, perfurado a trama de pai a ponta.38

Nao IHi duvida de que a figura do prof. Flechsig, em sua [582J
gravidade de pesquisador (0 livro da sra. Macalpine oferece-nos
uma foto dele que 0 mostra perfilando-se acima da amplias:ao
colossal de urn hemisferio cerebral), nao conseguiu preencher 0
vazio subitamente vislumbrado da Verwerfung inaugural (" Klei-
ner Flechsig! Pequeno Flechsig!", clamam as vozes).

Pelo menos, e essa a conceps:ao de Freud, na medida em que
ela aponta na transferencia que 0 sujeito efetuou para a pessoa
de Flechsig 0 fatar que precipitou 0 sujeito na psicose.

Mediante 0 que, alguns meses depois, os dardejamentos di-
vinos farao ouvir seu concerto no sujeito para mandar 0 Nome-
do-Pai se f ... pelo rabo com 0 Nome de D ...39 e fundamentar 0

Filho em sua certeza de que, ao cabo de suas provas:6es, ele nao
poderia fazer melhor do que "sujar,,40 sobre 0 mundo inteiro
(S. 226-XVI).

Assim e que a ultima palavra em que a "experiencia interior"
de nosso seculo nos entregou seu computo mostra-se articulada,
com cinqtienta anos de antecedencia, pela teodiceia a que Schre-
ber fica exposto: "Deus e uma p ..." .41

Termo em que culmina 0 processo pelo qual 0 significante
"desatrelou-se" 42 no real, depois de declarada a falencia do

particularmente. era urn residuo da lingua fundamental, na qual as palavras 'que
droga, e diffcil dizer isto' eram empregadas toda vez que vinha 11consciencia
das almas algurn fenomeno incornpativel com a Ordern do Mundo, pOI'exemplo:
'Que droga, e dificil afirmar que 0 born Deus se deixe L'." (Memlirias ... ,
p.159)]
40. Cremos poder tomar emprestado ao registro mesmo da Grundsprache esse
eufemismo, do qual as vozes e 0 proprio Schreber, no entanto, contrariamente
a seu costume, prescindem aqui.

Acreditamos cumprir melhor os deveres do rigor cientifico ao apontar a
hipocrisia que, nesse como em outros desvios, reduz ao benevolo ou ate ao tolo
aquilo que a experiencia freudiana demonstra. Queremos referir-nos ao emprego
indefinivel que e cornu mente feito de referencias como esta: nesse momenta de
sua analise, 0 doente regrediu 11fase anal. Daria gosto vel' a cara do analista se
o doente viesse a "fazer for9a" ou, simples mente, babar em seu diva.

Tudo isso nao passa de urn retorno mascarado 11sublima9ao que encontra
abrigo no illler urinw et faeces nascill1ur, implicando que essa origem sordida
concerne apenas a nosso corpo.

o que a analise descobre e uma coisa completamente diferente. Nao sao seus
andrajos, e 0 proprio ser do hornem que vem alinhar-se entre os dejetos em que
seus primeiros deleites encontraram seu cortejo, desde que a lei da simboliza9ao
em que deve engajar-se seu desejo 0 apanhe em sua rede, pela posi9ao de objeto
parcial em que ele se oferece ao chegar ao mundo, a urn mundo em que 0 desejo
do Outro constitui a lei.

Essa rela9ao, bem entendido, e claramente articulada pOI' Schreber naquilo
que ele informa, para dize-Io sem deixar ambigUidade, com 0 ato de c... -
nomeadamente, 0 fato de ele sentiI' reunirem-se ai os elementos de seu ser cuja
dispersao no infinito de seu delirio produz seu sofrimento.
41. Sob a forma Die Sonne ist eine Hure ["0 Sol e uma puta"] (S. 384-An.
[Memorias..., p.28?]). 0 Sol e, para Schreber, 0 aspecto central de Deus. A
experiencia interior de que se trata aqui e 0 titulo do texto central da obm de
Georges Bataille. Em Madame Edwarda, ele descreve dessa experiencia 0 auge
singular.
42. [ ... ] Ie signi{ialll .I 'est "dichatne" dans Ie reel: Lacan utiliza 0 termo dichatne
entre aspas certamente para apontar que 0 significante se soltou da cadeia,

37. Numa nota da mesma pagina, a sra. Ida Macalpine cita 0 titulo de urn dos
livros desse autor, assim concebido: Gliickseligkeitslehrefiir das physische Leben
des Menschen, ou seja: Lif;i5esde bem-aventuran~'a para a vidaf[sica do homem.
38. Onde 0 autor joga com a expressao de part en part, grafando-a como de
pere en part. (N.E.)
39. S. 194-XIV: Die Redensart "Ei verflucht" ... war noch ein Uberbleibsel del'
Grundsprache, in welcher die Worte "Ei verflucht, das sagt sich schwer"
jedesmal gebraucht werden, wenn irgend einll1it del' WellOrdnung wlertriigliche
Erscheil1ung in das Bewusstsein del' Seeles trat, z. B. "Ei verflucht, das sagt
sich schwer, dass del' liebe GOIl sich.r .. liisst" ["A expressao 'que droga',



Nome-do-Pai - isto e, do significante que, no Outro como lugar
do significante, e 0 significante do Outro como lugar da lei.

Deixaremos neste ponto, por ora, essa questao preliminar a
todo tratamento possfvel das psicoses, que introduz, como vemos,
a concep~ao a ser formada do manejo, nesse tratamento, da
transferenci a.

Dizer 0 que podemos fazer nesse ten'eno seria prematuro,
porque seria ir, agora, "para-alem de Freud", e nao se trata de
superar Freud quando a psicamilise segundo Freud, como disse-
mos, voltou it etapa anterior.

Pelo menos, e isso que nos afasta de qualquer outro objetivo
senao 0 de restaurar 0 aces so it experiencia que Freud descobriu.

Pois usar a tecnica que ele instituiu fora da experiencia a que
ela se aplica e tao estupido quanto esfalfar-se nos remos quando
o barco esta encalhado na areia.

A direr;iio do tratamento
e os princfpios de seu poder

RELATORlO DO COLOQUIO DE ROYAUMONT
10-13 DE JULHO DE 1958

1

I. Que uma analise traga consigo os tra~os da pessoa do analisado,
fala-se disso como se Fosse 6bvio. Mas acredita-se dar mostras
de audacia ao manifestar interesse pelos efeitos que nela surtiria
a pessoa do analista. E isso, pelo menos, que justifica 0 fremito
que nos percorre ante as express6es em yoga sobre a contra-
transferencia, 0 que sem duvida contribui para lhes mascarar a
impropriedade conceitual: pensem na altivez de espfrito de que
damos testemunho ao nos mostrarmos feitos, em nossa argila,
da mesma daqueles que moldamos.

a que escrevi af e uma impropriedade. E pouco para aqueles
a quem visa, quando hoje em dia ja nem se faz cerimonia em
declarar que, sob 0 nome de psicamilise, esta-se empenhado
numa "reeduca~ao emocional do paciente" [22].2

Situar nesse nfvel a a~ao do analista implica uma posi~ao de
princfpio diante da qual tudo 0 que se possa dizer da contra-
transferencia; mesmo nao sendo inutil, funcionara como uma
manobra diversionista. Pois e para-alem disso que se situa, a
partir daf, a impostura que aqui queremos desalojar.3

I. Primeiro relat6rio do Col6quio lnternacional reunido nessa data, a convite
da Sociedade Francesa de Psicamilise, pllblicado em La Psychanalyse, vol.6.
2. Os numeros enlre colchetes remetem as referencias colocadas no final deste

relat6rio.
3. Para voltar contra 0 espfrito de uma sociedade uma expressao pOl' cujo valor
podemos avalia-Ia, quando a frase em que Freud se iguala aos pre-socraticos -
Wo es war, soU lch ;,verden.- traduz-se nela, muito simplesmente, para uso
frances, pOl': 0 Eu deve desalojar 0 lsso.

"desencadeoll-se". Reservamos 0 termo "desencadeamento" para diclenche-
menl, essencial ao tratar-se de psicose. (N.E.) ,



·Nem pOl' issei estamos denunciando 0 que a psicamilise tem
hOJe de antifreudiano. Pois, nesse aspecto, deve-se reconhecer
que. tirou a m.a,sc~ra, uma vez que ela se vangloria de ultrapassar
aquIl? ~ue alias 19nora, gUaI'dando da doutrina de Freud apenas
o suf'JClente par~ sentiI' 0 quanta Ihe e dissonante 0 que ela I II! I
acabou de enunclar de sua experiencia.

Pretendemos mostrar como a impotencia em sustentar auten-
ticamente uma praxis reduz-se, como e comum na historia dos
homens, ao exercfcio de um poder.

2 .. 0,psicanalista certamente dirige 0 tratamento. 0 primeiro
pnnclplO desse tratamento, 0 que Ihe e soletrado logo de safda,
~.ue ele encontra pOl' toda parte em sua forma~ao, a ponto de
hcar.por cle. impregnado, e 0 de que nao deve de modo algum
drnglr 0 paclcnte. A dire~ao de consciencia, no sentido do guia
moral quc um fiel do catolicismo pode encontrar neste acha-se
aqui radical mente exclufda. Se a psicanalise levanta pl:oblemas
para ~A tc?logia ~noral, nao sc trata daqueles da dire~ao de
conSClenCI<l, a cUJo respeito lembramos que a dire~ao dc cons-
ciencia tambcm os suscita.

A dirc~~o do tratamento c outra coisa. Consiste, em primeiro
',ugar, c.m l~zcr com que 0 sujeito aplique a regra analftica, isto
e, as dlrctnzcs cuja prescn~a nao se pode desconhecer como
princfpio do q.uc e chal;tad? "a situa~ao analftica" , sob pretexto
de que 0 sUJelto as apllcana melhor sem pensar nelas.

Essas diretrizes, numa comunica~ao inicial revestem-se da
forma dc instru~6es, as quais, pOl' menos q~e 0 analista as
comente, podemos considerar que, ate nas inflex6es de seu
enun~ia?o, veicularao a doutrina com as quais 0 analista se
cOnStl~Ul, no ponto de consequencia que ela atingiu para ele. 0
que nao 0 ~orna menos solidario da profusao de preconceitos
que, no paclente, esperam nesse mesmo lugar, conforme a ideia
que a difusao cultural Ihe tenha permitido fOl'mar acerca do
procedimento e da finalidade da empreitada.

Isso ja basta para nos mostrar que 0 problema da dire~ao
r~vela, desde as diretrizes iniciais, nao poder formular-se numa
lI~ha de comunica~ao unfvoca, 0 que nos obriga a permanecer
ai, n? momento, para esclarece-Io pelo que 0 segue .
. Dlgam.os apenas que, ao reduzi-Io a sua verdade, esse tempo con-

slste em ~azer 0 paciente esquecer que se trata apenas de palavras,
mas que ISSOnao justifica que 0 proprio analista 0 esque~a [16].

3. Alias, havfamos anunciado que e pelo lado do analista que
tencionamos introduzir nosso assunto.

Digamos que, no investimento de capital da empresa comum, [587]

o paciente nao e 0 unico com dificuldades a entrar com sua
quota. Tambem 0 analista tem que pagar:

_ pagar com palavras, sem duvida, se a transmuta~ao que
elas soh'em pela opera~ao analftica as eleva a seu efeito de
interpreta~ao;

_ mas pagar tambem com sua pessoa, na medida em que,
haja 0 que houver, ele a em presta como suporte aos fenomenos
singulares que a analise descobriu na transferencia;

_ e haveremos de esquecer que ele tem que pagar com 0

que ha' de essencial em seu jufzo mais fntimo, para intervir numa
a~ao que vai ao cerne do ser (Kern unseres Wesens, escreveu
Freud [6]): seria ele 0 unico a ficar fora do jogo?

Que nao se preocupem comigo aqueles cujos votos se dirigem
a nossas armas, ante a ideia de que eu me esteja expondo aqui,
mais uma vez, a adversarios sempre felizes pOl' me devolverem
a minha metaffsica,

Pois e no seio da pretensao deles de se bastarem com a eficacia
que se eleva uma afirma~ao como esta: a de que 0 analista cura
menos pelo que diz e faz do que pOl' aquilo que e [22]. Sem
que, aparentemente, ninguem pe~a explica~6es dessa afirma~ao
a seu autor, nem 0 lembre do pudor, quando, dirigindo um son'iso
de enfado ao ridfculo a que se exp6e, e a bondade, a sua (e
preciso ser bom, nao hi transcendencia nesse contexto), que ele
apela para pOl' fim a um debate sem safda sobre a neurose de
transferencia.4 Mas, quem teria a crueldade de interrogar aquele
que se verga sob 0 fardo da bagagem, quando seu porte leva
c1aramente a supor que ela esti cheia de tijolos?

No entanto, 0 ser e 0 ser, seja quem for que 0 invoque, e
temos 0 direito de perguntar 0 que ele vem fazer aqui.

4. Colocarei novamente 0 analista na berlinda, portanto, na
medida em que eu mesmo 0 sou, para observar que ele e tao

4. "Comment terminer Ie traitemenl analytique", Revue Franr;. de PsychanaLyse,
1954, IV, p.519 e passim. Para avaliar a influencia de tal formas:iio, leia-se C.-H.
Nodet, "Le psychanalyste", L'EvoLution Psychiatrique, 1957, IV, p.689-91.



menos seguro de sua a~ao quanta mais esui interessado em seu
ser.

Interprete do que me e apresentado em coloca~6es ou atos,
decido acerca de meu oraculo e 0 articulo a meu gosto, unico
mestre/senhor em meu barco, depois de Deus, e, claro, longe de
poder avaliar todo 0 efeito de minhas palavras, mas justamente
advertido e procurando prevenir-me contra isso, ou, dito de outra
maneira, sempre livre quanto ao momento, ao numero e tambem
a escolha de minhas interven~6es, a tal ponto que a regra parece
ter sido inteiramente ordenada para nao atrapalhar em nada meu
trabalho de executante, ao que e correlato 0 aspecto de "material"
sob 0 qual minha a~ao aborda aqui 0 que ela produziu.

De fato, todo analista (nem que seja os que assim se extravi,a:n)
sempre experimenta a transferencia, n.o deslum~ramento do et~lt~
menos esperado de uma rela~ao a dOiS que sena como as out~ as.
Ele diz a si mesmo que, nesse aspecto, tem que contemponzar
com um fenomeno pelo qual nao e responsavel, e sabemos com
que insistencia Freud enfatizou sua espontaneidade no paci~~te.

Faz algum tempo que os analistas, nas dilacerant~s :e~lso.es
com que nos brindam, preferem insinuar que essa mSI~t~ncla,
da qual se fizeram baluartes por muito tempo, traduz.Irl/~ em
Freud uma certa fuga do compromisso pressuposto pela ldela de
situa~ao. Como voces veem, estamos em dia. .

Mas e sobretudo a exalta~ao facil de seu gesto de atlrar os
sentimentos - imputado a contratransferencia - no prato de
uma balan~a em que a situa~ao se equilibraria por seu peso que
atesta, para nos, uma consciencia pesada que se correlaclO~a
com a renuncia em conceber a verdadeira natureza da transfe-
rencia.

Nao e possfvel raciocinar com 0 que 0 analisado leva a pessoa
do analista a suportar de suas fantasias como com 0 que urn
jogador ideal avalia das inten~6es de seu adversario. Sem duvida,
ha tambem uma estrategia ali, mas nao nos enganemos com a
metafora do cspelho, por mais que ela convenha a superffcie
una que 0 analista apresenta ao paciente. Cara fech~da e boca
cosida nao tem aqui a mesma finalidade que no bndge. Com
isso, antes, 0 analista convoca a ajuda do que n~sse jogo e
chamado de morto, mas para fazer surgir 0 quarto Jogador que
do analisado sera parceiro, e cuja mao, atraves de seus lances,
o analista sc esfor~ara por faze-Io adivinhar: e esse 0 vfnculo,
digamos, de abnega~ao, imposto ao analista pelo cacife da partida

na analise.
Poderfamos prosseguir nessa metafora, daf deduzindo se~ jogo

conforme ele se coloque " a direita" ou "a esquerda" do paclente,
ou seja, na posi~ao de jogar antes ou depois do quarto jogador,
isto e de jogar antes ou depois deste com 0 morto.

M~s 0 que ha de certo e que os sentimentos do analista so
tern urn lugar posslvel nesse jogo: 0 do morto; e que, ao
ressuscita-Io, 0 jogo pros segue sem que se saiba quem 0 conduz.

Eis por que 0 analista e menos livre em sua estrategia do que
em sua tatica.

5. Quanto ao manejo da transferencia, minha liberdade, ao
contnirio, ve-se alienada pelo desdobramento que nela sofre
minha pessoa, e ninguem ignora que e al que se deve buscar 0

segredo da analise. 0 que nao impede que se creia estar progre-
dindo nesta douta afirma~ao: que a psicanalise deve ser estudada
como uma situa~ao a dois. Decerto se introduzem nela condi~6es
que Ihe restringem os movimentos, no entanto disso resulta que
a situa~ao assim concebida serve para articular (e sem maiores
artiffcios do que a ja citada reeduca~ao emocional) os princfpios
de um adestramento do chamado Eu fraco, e por um Eu 0 qual
h;i quem goste de considerar capaz de realizar esse projeto,
pOl'que c forte. Que nao se enuncie isso sem constrangimento e
o que atestam certos arrependimentos de uma inabilidade im-
prcssionante, como aquele que esclarece nao ceder a exigencia
de uma "cura por dentro" [22].5 Mas so e mais significativo
constatar que 0 assentimento do sujeito, por sua evoca~ao nesse
trecho, vem apenas no segundo tempo de urn efeito inicialmente
imposto.

Nao e por nosso prazer que expomos esses desvios, mas,
antes, para, com seus escolhos, fazer balizas para nosso caminho.

5. Prometemos a nossos leitores nao mais fatiga-los, no que se segue, com
formulas tao estupidas, que na verdade nao tem outra utilidade aqui senao mostrar
a que ponto chegou 0 discurso analftico. Ja nos desculpamos pOI'elas junto a
nossos ouvintes estrangeiros, que sem duvida dispunhaT)1de outras tantas a seu
servic;:oem sua lingua, mas talvez nao exatamente dessa mesma banalidade.



6. Vamos adiante. 0 analista e ainda menos livre naquilo que
domina a estrategia e a tMica, ou seja, em sua polftica, onde ele
Faria melhor situando-se em sua falta-a-ser do que em seu ser.

Dizendo as coisas de outra maneira: sua ar,;ao sobre 0 paciente
Ihe escapa, juntamente com a ideia que possa fazer deIa, quando
ele nao retoma seu comer,;o naquilo pelo qual ela e possfvel,
quando nao retem 0 paradoxo do que ela tem de retalhada, para I~'Ilil

revisar no prinCfpio a estrutura por on de qualquer ar,;ao intervem
na realidade.

Para os psicanalistas de hoje, essa relar,;ao com a realidade e
evidente. Eles Ihe medem as defecr,;6es por parte do paciente
com base no princlpio autoritario dos educadores de sempre. S6
que se fiam na analise didMica para garantir sua manutenr,;ao
num teorsuficiente nos analistas, sobre os quais nao deixamos
de sentir que, para enfrentar os problemas da humanidade que
se dirige a eles, suas vis6es as vezes sao um pouco locais. Isso
equivale apenas a I"azer recuar 0 problema a um nfvel individual.

E nao <5muito tranqliilizador ve-los trar,;ar 0 percurso da analise
na redur,;ao, no sujeito, dos desvios imputados a sua transferencia
e a suas resistencias, mas situados em relac,;ao a realidade, nem
ouvi-Ios exclamar sobre a "situac,;ao simplfssima" que a analise
ol"ereceria para comensurar isso. Homessa! 0 educador nao esta
ncm perto de ser educado, se pode julgar com tanta leviandade
uma cxperiencia quc, no cntanto, ele pr6prio teve de atravessar.

Presume-se em tal aprcciac,;ao que esses analistas teriam dado
a essa cxperiencia outras facetas, sc tivessem tido que se fiar
cm scu senso dc rcalidade para inventa-Ia elcs pr6prios: priori-
dade escabrosa dc imaginar. EIes tem certas duvidas, por isso
sao tao meticulosos na preservac,;ao de suas Formas.

E compreensfvel que, para alicerc,;ar esteio a uma concepc,;ao
tao visivelmente precaria, alguns ultramarinos tenham senti do
necessidade de introduzir nela um valor estavel, urn padrao de
medida do real: e 0 ego autonomo. Trata-se do conjunto supos-
tamente organizado das mais dfspares func,;6es que presta seu
apoio ao sentimento de inatismo do sujeito. E considerado
autonomo porque estaria ao abrigo dos conflitos da pessoa
(non-conflictual sphere) [14].

Af se reconhece uma miragem surrada que a mais academica
psicologia da introspecc,;ao ja havia rejeitado como insustentavel.

Essa regressao, no entanto, e celebrada como urn retorno ao redil
da "psicologia geral" .

Seja como for, ela resolve a questao do ser do analista.6 Uma
equipe de egos, decerto menos iguais7 do que autonomos (mas,
por qual selo de origem se reconhecem eles na suficiencia de [591\

sua autonomia?), se oferece aos norte-americanos para guia-Ios
em direc,;ao a happiness, sem perturbar as autonomias, egofstas
ou nao, que pavimentam 0 American way de chegar 1£1.

7. Resumamo-nos. Se 0 analista s6 Iidasse com resistencias,
pensaria duas vezes antes de fazer uma interpretac,;ao, como
efetivamente Ihe acontece, mas ele ficaria quite com essa pru-
dencia.

S6 que essa interpretac,;ao, quando ele a faz, e recebida como
proveniente da pessoa que a transferencia Ihe imputa ser. Aceitara
eIe beneficiar-se desse erro de pessoa? A moral da analise nao
contradiz isso, desde que ele interprete tal efeito, sem 0 que a
analise se reduziria a uma sugestao grosseira.

Posic,;ao incontestavel, exceto pelo fato de que e como pro-
veniente do Outro da transferencia que a fala do analista continua
a ser ouvida, e de que com isso 0 momenta de 0 sujeito sair da
transferencia e adiado ad infinitum.

E, pois, pelo que 0 sujeito imputa ao analista ser (ser que esta
alhures) que e possfvel uma interpretac,;ao voltar ao Jugar de onde
po de ter peso na distribuic,;ao das respostas.

AIi, pOl'em, quem dira 0 que ele e, 0 analista, e 0 que resta dele,
ao ser encostado contra a parede na tarefa de interpretar? Que ele
mesmo ouse dize-Io se, caso seja um homem, isso for tudo 0 que
ele tem a nos responder. Que ele tenha ou nao tenha, seria pois
toda a questao: mas e af que ele volta atras, nao somente pel a
impudencia do misterio, mas pOl'que, nesse ter, e do ser que se
trata, e como. Veremos mais adiante que esse como nao e comodo.

Por isso ele prefere se restringir a seu Eu e a realidade, da
qual conhece um pedac,;o. Mas, nesse caso, ei-Io no [eu] e no eu
com seu paciente. Como fazer, se eles estao de espada em riste?

6. Na Franya, 0 ja citado doutrinario do ser mostrou-se direto nessa soluyao: 0
ser do psicanalista e inato (cf. La PDA, I, p.136).
7. Onde Lacan explora a homofonia francesa entre egos e egaux. (N.E.)



E af que, astutamente, conta-se com as conivencias que se deve
ter nesse lugar, denominado, no caso, a parte sadia do eu, aquela
que pensa como nos.

C.Q.N.R.P.D., podemos concluir, 0 que nos leva de volta ao
problema inicial, ou seja, a reinventar a amilise.

Ou a refaze-Ia: tratando a transferencia como uma forma
particular da resistencia.

Muitos 0 professam. E a eles que formulamos a pergunta que
da tftulo a esta sec;:ao: Quem e 0 analista? Aquele que interpreta,
tirando proveito da transferencia? Aquele que a analisa como
resistencia? Ou aquele que impoe sua ideia da realidade?

Pergunta que pode incomodar muito de perto aqueles a quem
se dirige, e ser menos faci I de evitar do que a pergunta "quem
fala?", com a qual um de meus alunos Ihes azucrinou os ouvidos
por conta do paciente. Pois sua resposta de impacientes - um
animal de nossa especie - seria para a pergunta modificada
mais deploravelmente tautologica, por ter que dizer: eu.

Nu ecru.

Sao comoventes os esforc;:os de um autor na tentativa de forc;:ar
a teoria da forma para nela encontrar a metafora que Ihe permita
exprimir 0 que a interpretac;:ao introduz de resoluvao numa
ambigtiidade inteneional, de fechamento a uma incompletude [593]

que, no entanto, so se realiza a posteriori [2].

2. Percebe-se que 0 que aqui se furta e a natureza de uma
transmutac;:ao no sujeito, e de um modo ainda mais doloroso para
o pensamento, por Ihe escapar no exato momento em que passa
a ac;:ao. Nenhum indicador basta, com efeito, para mostrar onde
age a interpretac;:ao, quando nao se admite radical mente um
conceito da func;:ao do significante que capte onde 0 sujeito se
subordina a ele, a ponto de por ele ser subornado.

A interpretac;:ao, para decifrar a diacronia das repetic;:oes in-
conscientes, deve introduzir na sincronia dos significantes que
nela se compoem algo que, de repente, possibilite a traduc;:ao -
precisamente aquilo que a func;:ao do Gulro permite no recepta-
culo do codigo, sendo a proposito dele que aparece 0 elemento
faltante.

Essa importancia do significante na localizac;:ao da verdade
analftica aparece em filigrana, tao logo um autor se atem finne-
mente as conexoes da experiencia na definic;:ao das aporias. Basta
ler Edward Glover para avaliar 0 prec;:o que ele paga pela falta
desse termo, quando, ao articular as opini6es mais pertinentes,
ele en contra a interpretac;:ao por toda parte, na impossibilidade
de rete-Ia em parte alguma, e ate mesmo na banalidade da receita
medica, e acaba dizendo, muito simplesmente, sem que se saiba
se ele se escuta, que a formavao do sintoma e uma interpretac;:ao
inexata do sujeito [13].

Assim concebida, a interpretac;:ao torna-se uma especie de
Ilogfstico, manifesto em tudo 0 que se compreende - com ou
sem razao, por menos que ele alimente a chama do imaginario
- da pura ostentavao que, sob 0 nome de agressividade, tira
proveito da tecnica dessa epoca (I 93 I; 0 que alias e novo 0

bastante para ainda ser atual. Cf. [13]).
Somente pOl' vir a interpretac;:ao culminar no hie et nunc desse

jogo e que ela se distingue da leitura da signatura rerum em
que Jung rivaliza com Boehme. Segui-Io nisso conviria muito
pouco ao ser de nossos analistas.

I. 0 que veio antes nao responde a tudo 0 que aqui se promove
de questoes para 0 novato. Mas, ao reunir os problemas que
atualmente se agitam em torno da direc;:ao da analise, na medida
em que essa atualidade renete seu uso presente, cremos ter
respeitado suas proporc;:6es.

A saber, 0 lugar fnfimo que a interpretac;:ao ocupa na atualidade
psicanalftica - nao pOl"que se tenha perdido seu sentido, mas
pOI'que a abordagem desse senti do sempre atesta um embarac;:o.
Nao ha autor que se confronte com ele sem proceder destacando
toda sorte de intervenc;:oes verbais que nao sao a interpretac;:ao:
explicac;:oes, gratificac;:oes, respostas a demanda ... etc. 0 proce-
dimento torna-se revelador quando se aproxima do centro do
interesse. Ele impoe que ate uma formulavao articulada para
levar 0 sujeito a ter uma visao (insight) de uma de suas condutas,
sobretudo em sua significac;:ao de resistencia, possa receber um
nome total mente diferente, como confrontac;:ao, por exemplo,
nem que seja a do sujeito com seu proprio dizer, sem merecer
o de interpretac;:ao, simples mente pOl' ser um dizer esclarecedor.



Mas estar na hora de Freud8 diz respeito a outra tablatura 0

que significa nao ser superfluo saber desmontar-lhe 0 reI6gi~.

3. Nossa doutrina do significante e, para come~ar, disciplina na
qual aqueles a quem formamos se exercitam nos modos de efei-
to do significante no advento do significado, unica via para
conceber que, ao se inscrever af, a interpreta~ao possa produzir
algo novo.
. Pois. e.la nao se fundamenta em nenhuma assun~ao dos arque-

tlPOS dlVlnOS, mas no fato de 0 incor.sciente tel' a estrutura radical
d~ linguagem, que urn material funciona nela segundo leis, que
sao as descobertas pelo estudo das Ifnguas positivas, das Ifnguas
que sao ou foram efetivamente faladas.

-!'- metafora do f1ogfstico que ha pouco nos inspirou Glover
rellra seu carateI' apropriado do erro que evoca: a significa~ao
emana tao pouco da vida quanto 0 flogfstico, na combustao,
escapa dos COI'POS, Antes, seria preciso falar dela como da
combina~ao .da vida com 0 ,llomo 0 do signo,9 do signa no que,
antes de malS nada, ele conota a presen~a ou a ausencia intro-
duzindo essencialmente 0 e que as liga, pois, ao co~otar a
presen~a ou a ausencia, ele institui a presen~a com base na
auscncia, assim como constitui a ausencia na presen~a.

Havemos de estar lembrados de que, com a seguran~a de sua
marcha pOl' seu campo, Freud, buscando 0 modelo do automa-
tismo de repeti~ao, detem-se no cruzamento de urn jogo de
ocu~ta~ao_ e de uma escansao alternada de dois fonemas cuja
conJuga~ao, numa crian~a, 0 impressiona,

E q~le ~li t.a~nbem aparece, ao mesmo tempo, 0 valor do objeto
como 111s1g111f'Jcante(aquilo que a crian~a faz aparecer e desa-
parecer), alem do carateI' acess6rio da perfei~ao fonetica, com-
parada a distin~ao fonematica, que ninguem contestaria que Freud
tern 0 direito de traduzir imediatamente pelos Fort! Da! do
alemao falado pOl' ele, adulto [9],

Ponto de insemina~ao de uma ordem simb61ica que preexiste
:to sujeito infantil e segundo a qual sera preciso que ele se
0struture,

4. Poupar-nos-emos de fornecer as regras da interpreta~ao. Nao
que elas nao possam ser formuladas, mas suas f6rmulas pressu-
poem desenvolvimentos que nao podemos tomar como con he-
cidos, na impossibilidade de condensa-Ios aqui.

Atenhamo-nos a observar que, ao IeI' os comentarios classicos
sobre a interpreta~ao, sempre lamentamos vel' quao pouco partido
se sabe tirar dos pr6prios dados que sao propostos.

Para dar urn exemplo disso, cada qual atesta a sua maneira que,
para confirmar a pertinencia de uma interpreta~ao, 0 que importa
nao e a convic~ao qUt ela acarreta, ja que melhor se reconhecera
seu criterio no material que vier a surgir depois dela.

Mas tao poderosa e a supersti~ao psicologizante nas mentes,
que se continua a invocar 0 fenomeno no sentido de urn assen-
timento do sujeito, omitindo pOl' completo 0 que resulta das
coloca~oes de Freud sobre a Verneinung como forma de confis-
sao, da qual 0 mfnimo que se pode dizer e que nao se pode
faze-Ia equivaler a urn resultado nulo.

E assi~ que a teoria traduz como a resistencia e gerada na
pratica. E tambem isso 0 que queremos deixar claro, quando
dizemos que nao ha outra resistencia a analise senao a do pr6prio
analista.

5. 0 grave e que, com os autores de hoje, a sequencia dos efeitos
analfticos parece tomada pelo avesso. A interpreta~ao, a seguir-
mos suas coloca~oes, seria apenas urn balbucio, comparada a
abertura de uma rela~ao maior onde, enfim, se e compreendido
("por dentro", sem duvida).

A interpreta~ao torna-se aqui uma exigencia da fraqueza a
qual e preciso acudir. E tambem uma coisa muito diffcil de
faze-Ia engolir sem que ela a rejeite. E ambas as coisas ao mesmo
tempo, ou seja, urn recurso bastante incomodo.

Mas isso e apenas efeito das paixoes do analista: de seu receio,
que nao e do erro, mas da ignorancia, de sua predile~ao; que
nao e satisfazer, pOI'em nao decepcionar; de sua necessidade,
que nao e de govern aI', mas de hcar pOl' cima. Nao se trata, em
absoluto, da contratransferencia deste ou daquele: trata-se das

8. A expressao francesa etre a ['heure de tern 0 senti do de "seguir 0 estilo
de", "ser como". (N.E.)
9. 0 qll~. em vez de ser vocalizado como a letra simb61ica do oxigenio. evocada
pela metafora se~U1da.pode ler-se como" zero" , na m~dida em que esse numero
slmbohza a fun~ao essenclal do lugar na estrutura do significante.



conseqiiencias da rela~ao dual, caso oterapeuta nao a supere -
e como haveria de supeni-la, se faz dela 0 ideal de sua a~ao?

Primum vivere, sem duvida: ha que evitar 0 rompimento. Que
se classifique com 0 nome de tecnica a civilidade pueril e honesta [wr I
que ensina com tal finalidade, ainda passa. Mas, quando se
confunde essa necessidade fisica da presen~a do paciente na hora
marcada com a rela~ao analftica, comete-se urn engano e se
desencaminha 0 novato por muito tempo.

Freud nem sempre parece haver-se muito bem com isso, nos
casos que relata. E e por isso que eles sao tao preciosos. [597]

Pois ele reconheceu prontamente que nisso estava 0 principio
lie seu poder, no que este nao se distinguia da sugestao, mas
lambem que esse poder so the dava a solu~ao do problema na
condi~ao de nao se servir dele, pois era entao que assumia todo
() seu desenvolvimento de transferencia.

A partir desse momento, nao e mais aquele a quem mantinha
t;m sua proximidade que ele se dirigiu, e foi por essa razao que
Ihe recusou 0 face a face.

A interpreta<;ao em Freud e tao audaciosa que, por have-la
vulgarizado, ja nao reconhecemos seu alcance de adivinha~ao.
Quando ele denuncia uma tendencia, aquilo a que chama Trieb,
coisa totalmenle diferente de urn instinto, 0 frescor da descoberta
nos mascara 0 que 0 Trieb implica em si de urn advento do
significante. Mas, quando Freud traz a luz 0 que s6 podemos
dumar de Iinhas de destino do sujeito, e pela figura de Tiresias
que nos interrogamos diante da ambigiiidade em que opera seu
veredito.

Pois essas linhas adivinhadas concernem tao pouco ao Eu do
sujeito, ou a tudo 0 que ele pode presentificar hie e nunc na
rela~ao dual, que e ao topar na hora certa, no caso do Homem
dos Ratos, com 0 pacto que regeu 0 casamento dos pais deste,
com 0 que se passou, pOitanto, muito antes do nascimento dele,
que Freud reencontra ali uma mistura de condi<;6es - honra
salva no ultimo minuto, trai~ao sentimental, compromisso social
c divida prescrita - das quais 0 grande roteiro compulsivo que
Ihe foi levado pelo paciente parece ser 0 decal que criptogratico,
e no qual vem a motivar enfim os impasses on de se desgarram
sua vida moral e seu desejo.

Porem 0 mais incrivel e que 0 aces so a esse material so tenha
sido aberto por uma interpreta<;ao em que Freud presumiu uma
interdi<;ao que 0 pai do Homem dos Ratos teria imposto com
rela~ao a legitima<;ao do amor sublime a que se devotou, para
cxplicar a marca de impossfvel de que, sob todas as suas
modalidades, esse la<;o the parece ter 0 cunho. Interpreta~ao da
qual 0 mfnimo que se pode dizer e que ela e inexata, uma vez
que e desmentida pela realidade que presume, mas que mesmo
assim e verdadeira na medida em que Freud nela da mostras de
uma intui~ao em que ele antecipa 0 que introduzimos sobre a

6. A transferencia, nessa perspectiva, torna-se a seguran~a do
analista, e a rela~ao com 0 real, 0 terreno em que se decide 0

combate. A interpreta~ao, adiada ate a consolida~ao da transfe-
rencia, fica desde entao subordinada a redu~ao desta.

Dai resulta que ela e reabsorvida num working through que
podemos muito bem traduzir, simplesmente, por trabalho da
transferencia, que serve de alibi para uma especie de revanche
pela timidez inicial, ou seja, para uma insistencia que abre as
portas a todas as for~agens, colocadas sob a bandeira do forta-
lecimento do Eu [21-22].

7. Mas sera que se observou, ao cntlcar 0 procedimento de
Freud, tal como ele se apresenta, por exemplo, no Homem dos
Ratos, que 0 que nos surpreende como uma doutrina~ao previa
decorre, simplesmente, de ele proceder exatamente na ordem
inversa? au seja, ele come~a por introduzir 0 paciente numa
primeira localiza~ao de sua posi~ao no real, mesmo que este
acarrete uma precipita~ao - nao hesitemos em dizer uma
sistematiza<;ao - dos sintomas [8].

Outro exemplo not6rio e quando ele obriga Dora a constatar
que, da grande desordem do mundo de seu pai, cujo estrago
constitui 0 objeto de sua reclama~ao, ela faz mais do que
participar; que ela se constituiu a cavilha dessa desordem, e que
nao poderia continuar sem sua complacencia [7].

Ha muito tempo tenho enfatizado 0 processo hegeliano des sa
inversao das posi~6es da bela alma quanta a realidade que ela
denuncia. Nao se trata de adapta-Ia a esta, mas de the mostrar
que ela esta mais do que bem adaptada nela, uma vez que
concorre para sua fabrica~ao.

Mas aqui se detem 0 caminho a percorrer com 0 outro. Pois
a transferencia ja fez seu trabalho, mostrando que se trata de
algo bem diferente das rela~6es do Eu com,o mundo.



funs;ao do Outro na neurose obsessiva, demonstrando que essa
funs;ao, na neurose obsessiva, admite ser sustentada pOl' um
morto, e que, nesse caso, nao poderia ser mais bem exercida do I I

que pelo pai, uma vez que, estando efetivamente morto, ele
retornou a posis;ao que Freud reconheceu como sendo a do Pai
absoIuto.

, que e especialmente sensfveI, pOl' sua origem, a dimensao da
inlerpretac;ao, Trata-se de Ernst Kris e de um casu que ele nao
nos dissimula haver retomado de Melitta Schmideberg [I5].

Trata-se de um sujeito inibido em sua vida intelectual e [599]

particularmente incapaz de conseguir publicaI' qualquer de suas
pcsquisas - isso em razao de um impulso de plagiar do qual
'Ie nao parece capaz de assenhorear-se. Esse e 0 drama subjetivo.

Melitta Schmideberg 0 havia compreendido como a recorren-
'ia de uma delinqiiencia infantil; 0 sujeito costumava furtar

guloseimas e alfarnibios, e pOl' esse vies e que ela empreendeu
a analise do conflito inconsciente.

Ernst Kris vangloria-se de haver retomado 0 casu de acordo
<.;omuma interpretas;ao mais met6dica, a que procede da super-
rfcie a profundidade, como ele diz. Que ele a coloque sob a
6gide da psicologia do ego segundo Hartmann, da qual julgou
dcver ser seu propugnador, e secundario para apreciarmos 0 que
vai acontecer. Ernst Kris modifica a perspectiva do casu e
pretende dar ao sujeito 0 insight de um novo comes;o, a partir
tie um fato que nao passa de uma repetis;ao de sua compulsao,
mas no qual Kris, muito louvavelmente, nao se contenta com os
dizeres do paciente; e, quando este presume haver, a despeito
de si mesmo, colhido as ideias de um trabalho que acaba de
<.;oncluir num livro que, tendo-l he voltado a mem6ria, permitiu-
Ihe controlar isso a posteriori, Kris examina as provas e descobre
que, aparentemente, nada nelas ultrapassa 0 que a comunidade
do campo de pesquisas comporta. Em suma, haven do se certi-
ficado de que seu paciente nao e plagiario, em bora acredite se-Io,
Kris tenciona demonstrar-lhe que ele quer se-lo para se impedir
de se-Io real mente - 0 que se chama analisar a defesa antes da
pulsao, que aqui se evidencia na atras;ao pelas ideias dos outros.

Pode-se presumir que essa intervenc;ao seja erronea, pelo
simples fato de supor que defesa e pulsao sejam concentricas e,
pOl' assim dizer, moldadas uma pela outra.

o que prova que ela efetivamente 0 e e aquilo em que Kris
a ve confirmada, ou seja, 0 fato de que, no momenta em que
(:Ie acredita poder perguntar ao doente 0 que ele acha dessa
virada de casaca, este, pensando pOl' urn momento, retruca-lhe
que ha algum tempo, ao sail' da sessao, vagueia pOl' uma rua
rcpleta de restaurantezinhos atraentes, para cobis;ar em seus
<.;ardapios 0 anuncio de seu prato predileto: miolos frescos.

8. Que nos perdoem aqueles que nos leem e os que acompanham
nosso ensino, se eles encontram aqui exemplos um tanto repi-
sados pOl' mim em seus ouvidos.

Nao e apenas que eu nao possa citar minhas pr6prias analises
para demonstrar 0 plano em que incide a interpretac;ao, pOl' nao
poder a interpretas;ao, revelando-se coextensiva a hist6ria, ser
comunicada no meio comunicante em que se pass am muitas de
nossas analises sem risco de trail' 0 anonimato do caso. E que,
em certa ocasiao, consegui dizer 0 bastante sem falar demais,
ou seja, deixar claro meu exemplo sem que ninguem, a nao ser
o interessado, 0 reconhecesse.

Tampouco se trata de que eu considere 0 Homem dos Ratos
um casu que Freud tenha curado, pois, se eu acrescentasse que
nao creio que a analise nao tenha tido nada a vel' com a tragiea
conclusao de sua hist6ria com sua morte no campo de batalha,
o quanto nao estaria eu contribuindo para infamar aqueles que
mal pensam nisso?

Digo que e numa dires;ao do tratamento que se orden a, como
acabo de demonstrar, segundo um processo que vai da retificac;ao
das relac;6es do sujeito com 0 real, ao desenvolvimento da
transferencia, e depois, a interpretas;ao, que se situa 0 horizonte
em que a Freud se revelaram as descobertas fundamentais que
ate hoje experimentamos, no tocante a dinamica e a estrutura da
neurose obsessiva, Nada mais, pOl'em tambem nada menos.

CoIoca-se agora a questao de saber se nao foi porter invertido
essa ordem que perdemos esse horizonte.

9. 0 que se pode dizer e que as novas vias em que se pretendeu
legalizar a marcha aberta pelo descobridor demonstram uma
confusao nos termos, que requer a singularidade para se revelar.
Retomaremos, pois, um exemplo que ja contribuiu para 0 nosso
en sino; natural mente, ele foi escolhido de um'autor qualificado



Declara<;ao que, em vez de ser considerada como sancionadora
do caniter feliz da interven<;ao pelo material que traz, parece-nos,
antes, tel' 0 valor corretivo do acting out, no proprio relato que 1ft

e feito dele.
Essa mostarda depois do jantar que 0 paciente respira10 mais

me parece dizer ao anfitriao que ela faltou no servi<;o. Por mais
compulsivo que ele seja ao cheini-Ia, ela e urn hint11;' sendo
sintoma transitorio, sem duvida, ela adverte 0 analista: voce
passou ao largo.

De fato voce passou ao largo, retorno eu, dirigindo-me a me-
moria de Ernst Kris, tal como recorda 0 Congresso de Marienbad,
do qual, no dia seguinte a minha comunica<;ao sobre 0 estadio do
espelho, fui embora, preocupado que estava em ir respirar 0 ar do
tempo, de urn tempo carregado de promessas, na Olimpfada de
Bedim. Ele me objetou gentilmente: "<;a ne se fait pas!" (essa
locu<;ao, em frances), ja seduzido por essa tendencia ao respeitavel
que talvez aqui tenha infletido seu procedimento.

Sera isso que 0 faz extraviar-se, Ernst Kris, ou apenas 0 serem
retas as suas inten<;6es, pois seu julgamento tambem 0 e, sem
duvida, enquanto as coisas, pOI' sua vez, estao em ziguezague?

Nao e 0 fato de seu paciente nao roubar que importa aqui. E
que ele nao ... Sem "nao": c que ele rouba nada. E era isso que
teria side precise faze-Io ouvir.

Muito ao contrario do que voce acredita, nao e a defesa dele
contra a ideia de roubar que 0 faz crer que rouba. Que ele possa
tel' uma ideia propria e que nao Ihe vem a ideia, ou que so 0
visita com dificuldade.

Inutil, pois, engaja-Io nesse processo de determinar a parte,
onde nem Deus poderia reconhecer-se, daquilo que seu colega
Ihe surrupia de mais ou men os original quando 0 sujeito bate
papo com ele.

Nao pode essa ansia de miolos frescos refrescar-Ihe seu.
proprios conceitos e fazer voce se lembrar, nas formula<;6es de
Roman Jakobson, da fun<;ao da metonfmia? - voltaremos a isso
dentro em pouco.

Voce fala de Melitta Schmideberg como se ela houvesse
confundido a delinqi-iencia com 0 Isso. Nao estou tao seguro
disso, e, ao me referir ao artigo em que ela cita esse caso, os
termos de seu tftulo me sugerem uma metafora.

Voce trata 0 paciente como urn obsessivo, mas ele esta Ihe
estendendo a mao com sua fantasia de comestfvel: para Ihe dar
a oportunidade de adiantar urn quarto de hora sobre a nosologia
de sua epoca, diagnosticando: anorexia mental. Ao mesmo tempo,
voce refrescaria, restituindo-o a seu sentido proprio, esse par de
termos, cujo uso comum 0 reduziu a qualidade duvidosa de uma
indica<;ao etiologica.

Anorexia, no caso, quanto ao mental, quanto ao desejo do
qual vive a ideia, 0 que nos leva ao escorbuto que impera na
jangada em que a embarco junto com as virgens magras.

A recusa delas, simbolicamente motivada, parece-me tel' muita
rela<;iio com a aversao do paciente por aquilo que ele cogita.
Tel' ideias era urn recurso de que ja 0 papai dele, como nos diz
voce, nao dispunha. Sera que 0 avo [grand-pere], que nelas se
havia ilustrado, Ihe teria inspirado essa aversao? Como saber?
Voce por certo tern razao em fazer do significante grand, inclufdo
no termo de parentesco, a origem pura e simples da rivalidade
cxercida com 0 pai pelo peixe maior fisgado na pescaria. Mas
'sse desafio de pura forma inspira-me, antes, que ele queira
dizer: nada a fritar.

Nada em comum, portanto, entre 0 modo de proceder que
voee usa, dito a partir da superffcie, e a retifiea<;ao subjetiva
posta em destaque mais acima no metoda de Freud, onde ela
tambem nao e motivada pOI' nenhuma prioridade topica.

E que, ademais, essa retifica<;ao em Freud e dialetica e parte
das dizeres do sujeito para voltar a eles, 0 que significa que uma
interpreta<;ao so pode ser exata se for. .. uma interpreta<;ao.

Tomar 0 partido do objetivo, aqui, e urn abuso, nem que seja
peto fato de 0 plagio ser relativo aos costumes vigentes.12

12. Eis urn exemplo: nos EUA, onde acabou Kris. publica"ao tern valor de titulo,
I' urn ensino como 0 meu deveria, toda semana, garantir sua prioridade contra
11 pilhagem a que nao deixaria de dar ensejo. Na Fran"a, e a maneira da infiltra"ao
que minhas ideias penetram num grupo onde sao obedecidas as ordens que

10. Metafora a partir do idiomatismo La moutarde Lui monte au nez - "elc
tornado de impaciencia, de c61era". (N.E.)
II. Uma pista, urn indicio. (N.E.)



Mas a ideia de que a superffcie seja 0 nfvel do superficial e
perigosa em si mesma.

autra topologia e necessaria para nao. haver engano quanto
ao lugar do desejo.

Apagar 0 desejo do mapa, quando ele ja esta recoberto na Jill

paisagem do paciente, nao e 0 melhor seguimento a dar a li~ao
de Freud.

Nem 0 meio de acabar com profundidade, pois e na superffcie
que ela e visfvel como herpes em dia de festa a tlorescer no
rosto.

luz sobre os seguintes aspectos, onde no entanto eles pareceriam
t:xigfveis: sera que e 0 mesmo efeito da rela~ao com 0 analista
que se manifesta no enamoramento primario observado no infcio
do tratamento e na trama de satisfa~6es que toma essa rela~ao
tao diffcil de romper, quando a neurose de transferencia parece
ultrapassar os meios propriamente analfticos? E sera tambem
que sao a rela~ao com 0 analista e sua frustra~ao fundamental
que, no segundo perfodo da analise, sustentam a escansao frus-
lra~ao-agressao-regressao, em que se inscreveriam os efeitos
mais fecundos da analise? Como havernos de conceber a subor-
dina~ao dos fen6menos, quando sua esfera e atravessada pelas [603]

fantasias que implicam abertamente a figura do analista?
Dessas' obscuridades persistentes, a razao foi formulada num

estudo excepcional por sua perspicacia: a cada uma das etapas
em que se tentou revisar os problemas da transferencia, as
divergencias tecnicas que motivavam sua urgencia nao deram
margern a urna crftica verdadeira de sua no~ao [20].

I. E ao lrabalho de nos so colega Daniel Lagache que convem
recorrer para constituir uma historia exata dos trabalhos que, em
tomo de Freud, dando seguimento a sua obra e des de que ele a
legou a nos, foram dedicados a transferencia, por ele descoberta.
a objelo dessc trabalho vai muito alem disso, introduzindo na
fun~ao do fenomeno as distin~6es de estrutura, essenciais a sua
crflica. Basta lembrar a alternativa muito pertinente que el
formula, quanto a sua natureza ultima, entre necessidade d
repeli~ao e repeti~ao da necessidade.

Tal trabalho, a acrcditarmos haver sabido em nosso ensino
extrair as consequencias que ele acarreta, toma bem evidenlc,
pela ordena~ao que introduz, a que ponto saD frequentemenl'
parciais os aspectos em que se concentram os debates e, cm
especial, 0 quanto 0 emprego comum do termo, na proprill
analise, continua aderido a sua abordagern rnais discutfvel, St'

bem que mais vulgar: fazer del a a sucessao ou a soma dON
sentimentos positivos ou negativos que 0 paciente vota a sell
analista.

Para avaliar a que ponto chegamos em nossa comunidad'
cientffica, podemos dizer que nao se fizeram nem acordo e nCI1\

2. E tao central para a a~ao analftica a no~ao que queremos aqui
alcan~ar que ela pode servir de medida para a parcialidade das
lcorias em que ha quem se detenha em pensa-la. au seja, nao
cstaremos enganados em julga-Ias segundo 0 manejo da trans-
fcrencia que elas implicam. Esse pragmatismo e justificado. E
que esse manejo da transferencia e identico a no~ao del a, e por
menos elaborada que seja esta na pratica, ela so pode incluir-se
nas parcialidades da teoria.

Por outro lado, a existencia simultanea dessas parcialidades
nem por isso as faz se completarern. a que confirma que eJas
sofrem de urn defeito central.

Para ja ir introduzindo nisso um pouco de ordem, reduziremos
a tres essas particularidades da teoria, ainda que desse modo
lcnhamos, nos mesmos, de nos conformar a alguma opiniao
preconcebida, menos grave por ser apenas de exposi~ao.

3. Ligaremos 0 geneticismo, na medida em que ele tende a
fundamentar os fenomenos analfticos nos rnomentos de desen-
volvimento implicados ease nutrir da chamada observa~ao
direta da crian~a, a uma tecnica particular: a que faz a essencia
desse procedimento incidir sobre a analise das defesas.

prolbem meu ensino. POl'serem malditas ali, as ideias s6 podem servir de adol'l1t1
para alguns diindis. Niio importa: 0 vazio que elas fazem ressoar, quer me cil(''''
ou nao, faz ouvir uma outra voz.



Esse la<;o e historicamente manifesto. Pode-se ate dizer que
nao tem outro fundamento, ja que so se constituiu pelo fracasso
da solidariedade que sup6e.

?odemos mostrar seu infcio no credito legftimo dado a no<;ao
de um eu inconsciente pela qual Freud reorientou sua doutrina.
Daf passar a hipotese de que os mecanismos de defesa que se
agrupavam sob sua fun<;ao deviam poder, eles mesmos, trair uma
lei de manifesta<;ao comparavel, ou ate mesmo correspondente
a sucessao de fases pela qual Freud havia tentado ligar a
emergencia pulsional a fisiologia, eis 0 passo que Anna Freud,
em seu livro sobre Os mecanismos de defesa, prop6e transpor, III

para submete-Io a prova da experiencia.
Isso poderia ter sido a oportunidade de uma crftica fecunda

das rela<;6es do desenvolvimento com as estruturas manifesta-
mente mais complexas que Freud introduziu na psicologia. Mas
a opera<;ao deslizou mais abaixo, tao mais tentador era buscar
inserir nas etapas observaveis do desenvolvimento sensorio-mo-
tor e das capacidades progressivas de um comportamento inte-
ligente esses mecanismos, supostamente desvinculados do pro-
gresso del as.

Pode-se dizer que as esperan<;as que Anna Freud depositava
nessa explora<;ao foram frustradas: por essa via, nada se revelou

, de esclarecedor para a tecnica, embora os detalhes que se pode
discernir atraves da observa<;ao da crian<;a, esclarecida pela
analise, sejam as vezes muito sugestivos.

A no<;ao de pattern, que vem funcionar aqui como um alibi
da tipologia malograda, apadrinha uma tecnica que, por seguir
na detec<;ao de um pattern nao atual, se inclina de bom grado
a julga-Io por seu desvio de um pattern que encontra em seu
conformismo as garantias de sua conformidade. Nao e sem
constrangimento que evocamos os criterios de exito a que leva
esse trabalho posti<;o: a passagem para 0 patamar superior de
renda e a safda de emergencia da liga<;ao com a secretaria,
regulando 0 escape de for<;as rigorosamente subjugadas no ma-
trimonio, na profissao e na comunidade polftica, nao nos parecem
de uma dignidade que requeira 0 apelo, articulado no planning
do analista ou mesmo em sua interpreta<;ao, a Discordia entre
os instintos de vida e de morte - mesmo ornamentando seu
proposito com 0 pretensioso qualificativo de "economico", para
leva-Io adiante, em completo contra-senso com 0 pensamento

<.IeFreud, como 0 jogo de um par de for<;as homologas em sua
oposi<;ao.

4. Menos degradada em seu relevo analftico parece-nos a segunda
face em que surge aquilo que se furta da transferencia, ou seja,
o eixo tom ado da rela<;ao de objeto.

Essa teoria, nao importa a que ponto de aviltamento tenha
chegado nestes liltimos tempos na Fran<;a, tem, como 0 geneti-
cismo, sua origem nobre. Foi Abraham quem inaugurou seu
registro, e a no<;ao de objeto parcial foi uma contribui<;ao original
sua. Este nao e 0 lugar de Ihe demonstrar 0 valor. Estamos mais
interessados em indicar sua liga<;ao com a parcialidade do aspecto [605]

que Abraham desvincula da transferencia, para promove-lo em
sua opacidade como a capacidade de amar, ou seja, como se
esse fosse um dado constitucional do doente em que se pudesse
ler 0 grau de sua curabilidade, e, em especial, 0 linico em que
fracassaria 0 tratamento da psicose.

Temos aqui, na verdade, duas equa<;6es. A transferencia
qualificada de sexual (Sexualiibertragung) acha-se no princfpio
<.10amor a que, em frances, chamou-se objetal (em alemao,
Objektliebe). A capacidade de transferencia mede 0 acesso ao
real. E impossfvel enfatizar em demasia 0 quanto ha nisso de
peti<;ao de princfpio.

Ao contrario dos pressupostos do geneticismo, que pretende
se basear numa ordem das emergencias formais no sujeito, a
perspectiva de Abraham explica-se numa finalidade que se
autoriza por ser instintual, na medida em que se faz imagem da
matura<;ao de um objeto inefavel, 0 Objeto com mailiscula que
comanda a fase da objetalidade (significativamente distinguida
da objetividade por sua substancia de afeto).

Essa concep<;ao ectoplasmica do objeto logo mostrou seus
riscos ao se degradar na dicotomia grosseira que se formula
opondo 0 carater pre-genital ao caniter genital.

Essa tematica primaria se desenvolve, de um modo sumario,
atribuindo-se ao carater pre-genital os tra<;os acumulados do
irrealismo projetivo, do autismo mais ou menos comedido, da
restri<;ao das satisfa<;6es pela defesa, e do condicionamento do
objeto por um isolamento duplamente protetor quanto aos efeitos
de destrui<;ao que 0 conotam, ou seja, um amalgama de todos
os defeitos da rela<;ao de objeto, para mostrar os motivos da



extrema dependencia que resulta dela para 0 sujeito. Quadro que
seria litil, a despeito de sua tendencia a confusao, se nao parecesse
feito para servir de negativo do estilo agua-com-a~ucar "da
passagem da forma pre-genital a forma genital", onde as pulsoes
"ja nao assumem 0 carateI' de necessidade de posse incoercfvel,
ilimilada, incondicional, que comporta urn aspecto destrutivo.
Elas sao verdadeiramente ternas, amorosas, e, se 0 sujeito nem
por isso se mostra oblati'/a, islo e, desinteressado, e se esses
objetos" (neste ponto, 0 autor se lembra de meus comentarios)
"sao tao intrinsecamente objetos narcfsicos quanta no caso
anterior, aqui ele e capaz de compreensao e de adapta~ao ao
outro. Alias, a estrutura fntima dessas rela~oes objetais mostra
que a participa~ao do objeto em seu proprio prazer e indispen- II f

savel para a felicidade do sujeito. As conveniencias, os desejos
e as necessidades do objeto (que salada!)13 sao levados em
considera~ao no mais alto grau".

Isso nao impede, contudo, que" 0 Eu tenha aqui uma estabi-
lidade que nao corre 0 risco de ser comprometida pela perda de
urn Objeto significativo. Ele permanece independente de seus
objetos" .

"Sua organiza~ao e tal que 0 modo de pensamento que ele
utiliza c essencialmente 16gico. Ele nao exibe espontaneamente
uma regressao a urn modo de apreensao da realidade que seja
arcaico, 0 pensamento afelivo e a cren~a magica desempenham
nele apenas urn papel absolutamente secundario, e a simboliza~ao
nao ultrapassa, em extensao e importancia, 0 que ela e na vida
habitual (!!).13 0 estilo das rela~oes entre 0 sujeito e 0 objeto e
dos mais evolufdos (sic)." 13

Eis 0 que se promete aqueles que, "ao fim de uma analise
bem sucedida (... ), apercebem-se da enorme diferen~a entre 0

que eles outrora acreditavam ser a alegria'sexual e aquilo que
experimentam agora".

E compreensfvel que, para os que tern de safda essa alegria,
"a rela~ao genital seja, em suma, desprovida de hist6ria" [21].

Sem outra hist6ria senao a de se conjugal' irresistivelmentc
no verba "bater com 0 traveseiro no lustre", cujo lugar nos
parece marcado aqui para 0 futuro escoliasta, pOl' encontrar nisso
sua etema oportunidade.

5. Se de fato e preciso seguir Abraham quando ele nos apresenta
a rela~ao de objeto como tipicamente demon strada na atividade
do colecionador, talvez sua regra nao se de nessa antinomia
cdificante, mas deva antes ser buscada em algum impasse cons-
lilutivo do desejo como tal.

o que faz 0 objeto apresentar-se como quebrado e decomposto
lalvez seja algo diferente de urn fator patol6gico. E que tern a
vel' com 0 real esse hino absurdo a harmonia do genital?

Convira riscar de nossa experiencia 0 drama do edipianismo,
quando pOl' Freud ele teve de ser fOljado justamente para explicar
as barreiras e as degrada~oes (Erniedrigungen) que sao 0 que [607]

ha de mais banal na vida amorosa, mesmo a mais realizada?
Cabera an6s camuflar Eros, 0 Deus negro, de cameirinho do

Born Pastor?
A sublima~ao decerto e empregada na obla~ao que se irradia

do amor, mas dediquemo-nos a ir urn pouco mais longe na
estrutura do sublime, e que nao 0 confundamos, coisa a que
Freud, sempre acusa de falso, com 0 orgasmo perfeito.

o pior e que as almas que se derramam na mais natural temura
acabam se perguntando se satisfazem a normalidade delirante
da rela~ao genital - fardo inedito que, a exemplo dos que 0

Evangelista amaldi~oa, amarramos para os ombros dos inocentes.
Mas ao nos lerem, se algo disso chegar a epocas em que ja

nao se saiba a que correspondiam na pratica essas efervescentes
coloca~oes, poderao imaginal' que nossa arte se dedicava a
reavivar a fome sexual em retardados da glandula - para cuja
fisiologia, no entanto, nao contribufmos em nada, e pOI' haver
fcito de fato, muito pouco para conhece-Ia.

6. E preciso que haja ao menos tres faces em uma piramide,
ainda que de heresia. A que fecha 0 diedro aqui descrito na
hiancia da concep~ao da transferencia se esfor~a, pOI' assim dizer,
pOI' Ihe juntar as bordas.

Se a transferencia retira sua virtude do ser reconduzida a
realidade da qual 0 analista e 0 representante, e se se trata de
fazer 0 Objeto amadurecer na estufa de uma situa~ao confinada,
j,l nao resta ao analisado senao urn objeto, se nos permitem a
cxpressao, em que fincar os dentes, e este e 0 analista.

Daf a no~ao de introje~ao intersubjetiva, que e nosso terceiro
C1TO,se instalar, lamentavelmente, numa rela~ao dual.



Pois trata-se mesmo de uma via unitiva, da qual os diversos
molhos teoricos que a preparam, de acordo com a topica a que
se faz refercncia, so podem conservar a metafora, variando-a
conforme 0 nfvel de opera9ao considerado serio: introje9ao, em
Ferenczi, identifica9ao com 0 Supereu do analista, em Strachey,
e transe narcfsico terminal, em Balint.

Tencionamos chamar aten9ao para a substancia dessa consu-
ma9ao mfstica, e se mais uma vez temos que denunciar 0 que
acontece a nossa porta, e por sabermos que a experiencia analftica
extrai sua for9a do particular.

Assim c que a importancia dada no tratame~to a fantasia de
devon19ao falica suprida pela imagem do analista parece-nos
digna de ser destacada, em sua coerencia com uma dire9ao da
amUise que a faz caber inteira na disposi9ao da distancia entre
o paciente e 0 analista como objeto da rela9ao dual.

Pois, a despeito da debilidade da teoria com que um autor
sistematize sua tecnica, nem pOl' isso ele deixa de anaJisar
real mente, e a coerencia revelada no erro constitui aqui 0 garante
de que efetivamente se toma 0 bonde en-ado.

E a fun9ao privilegiada do significante fain no modo de
presen9a do sujeito no desejo que se ilustra aqui, mas numa
expericncia que podemos chamar de cega: isso, por falta de
qualquer orienta9ao sobre as verdadeiras rela90es da situa9ao
analftica, a qual, do mesmo modo que qualquer outra situa9ao
em que se fale, so pode, ao querer inscreve-Io numa rela9ao
dual, ser destro9ada.

Sendo desconhecida, nao sem motivo, a natureza da incorpo-
ra9ao simbolica, e nao havendo possibilidade de que se consuma
seja 0 que for de real na amilise, evidencia-se, pelas balizas
elementares de meu ensino, que nada mais pode ser reconhecido
senao de imaginario naquilo que se produz. Pois nao e necessario
conhecer a planta de uma cas a para bater a cabe9a contra as
paredes: para isso, alias, prescinde-se muito bem dela.

Eu mesmo indiquei a esse autor, numa epoca em que deba-
tfamos entre nos, que, em se ficando preso a uma rela9ao
imaginaria entre os objetos, restava apenas a dimensao da dis-
tancia para poder ordena-Ia. Isso nao estava na visada em que
ele abunda em seus pareceres.

Fazel' da distancia a unica dimensao em que se articulam as
rela90es do neurotico com 0 objeto gera contradi90es insupera-

Yl'is, que sao bastante discernfveis, tanto no interior do sistema
quanto na dire9ao oposta que autores diferentes ext~'ae~m .da
Illcsma metafora para organizar suas impressoes. As dlstan~las
l,ycessiva ou insuficiente do objeto parecem, as vezes, conlun-
dir-se a ponto de se embaralhar. E nao era a distancia do obj.eto,
l11as sua intimidade grande demais no sujeito, que parecla a
F'renczi caracterizar 0 neurotico.

o que decide sobre 0 que cada urn quer .di~er e s~a utiliza9~0
Il-cnica e a tecnica do rapprocher, pOl' mals Impagavel que seJa
n cfeit~ desse termo, nao traduzido, numa exposi9ao em ingles,
Il'vela na pratica uma tendencia que confina na obsessao.

E diffcil acreditar que 0 ideal prescrito na redu9ao dessa
distancia a 'zero (nil, em ingles) nao deixe seu autor perceber
que nisso se concentra seu paradoxa teorico.

Seja como for, nao ha duvida de que essa distancia e tomada
por urn parametro universal, regen do as varia90es da te~nica
(pOl' mais extravagante que se afigure 0 debate sobre a amplttude
dclas) em prol do desmantelamento da neurose.

o que tal concep9ao deve as condi90es especiais da neu.rose
nbsessiva nao deve ser colocado pOl' inteiro do lado do obJeto.

Nem sequel' parece haver, no rol de suas realiza90es, urn
privilegio a destacar dos resultados que e.l~ obt?ria na neu~-~se
nbsessiva. Pois, se como a Kris nos e penmtldo cltar uma analIse
I'ctomada na condi9ao de segundo analista, podemos testemunhar
que tal tecnica, na qual 0 talento nao deve ser contestado, acabou
provocando, num caso clfnico de pura obsessao nu~ homem, a
irrup9ao de urn enamoramento nao menos desmedldo pOl' ser
plat6nico, e que nao se revelou menos irredutfvel pOl' ter-se
cxercido, depois do primeiro, sobre os objetos do mesmo sexo
a seu alcance.

Falar de perversao transit6ria pode satisfazer aqui urn otim~s-
1110 ativo, mas ao pre90 de se reconhecer, nessa r~staUl~a9ao
atfpica do terceiro da rela9ao, excessivamente neglIg~n~tado,
que convem nao puxar demais para 0 recurso da proxlmldade
Ila rela9ao com 0 objeto.

7. Nao ha limite para as desgastes da tecnica por sua des~~n-
'eitua9ao. J a fizemos referencia aos achados de uma certa analtse
selvagem a respeito dos quais foi doloroso nosso espanto que



nenhuma supervisao se alm'masse, Poder sentirl4 0 odor do
analista apareceu num trabalho como uma realizac;ao a ser tomada
ao pe da letra, para assinalar a safda exitosa da transferencia.

Podemos discernir af uma especie de humor involuntario que
e 0 que da valor a esse exemplo, Ele teria encantado larry.
Trata-se apenas, em suma, da conseqiiencia previsfvel de tomar
ao real 0 desenvolvimento da situac;ao analftica: e e verdade que,
afora a gustac;ao, 0 olfativo e a unica dimensao que permite
reduzir a zero (nil) a distancia, dessa vez no real. 0 indfcio a
encontrar nele para a direc;ao do tratamento e os princfpios de
seu poder e mais duvidoso.

Mas, que urn odor de gaiola vagueie por uma tecnica que se
conduz "pelo faro", como se costuma dizer, nao e apenas urn
trac;o de ridfculo. Os alunos de meu seminario estao lembrados
do odor de urina que marcou 0 momento decisivo de urn caso
de perversao transitoria, no qual nos detivemos em prof da crftica
dessa tecnica. Nao se pode dizer que ele nao tenha tido liga9ao
com 0 acidente que motivou a observac;ao, ja que foi ao espiar
uma mulher que urinava, atraves do tabique de urn water que,
s(ibito, 0 paciente transmudou sua libido, sem que nada, ao que
parecia, 0 predestinasse a isso, pOl'quanto as emoc;6es infantis
ligadas a fantasia da mae faIica haviam assumido ate entao as
feic;6es da fobia [23].

Mas essa nao C uma ligac;ao direta, assim como nao seria
correto ver nesse voyeurismo uma inversao da exibic;ao implicada
na atipia da fobia, no diagnostico muito precisamente formulado:
sob a angustia do paciente de ser ridicularizado por sua estatura
demasiadamente grande.

Como dissemos, a analista a quem devemos essa notavel
pubficac;ao deu mostras de rara perspicacia, retornando, ate a
exaustao, a interpretac;ao que dera de uma certa armadura surgida
num sonho, em posic;ao de perseguidor, e, ainda por cima, armada
com uma bomba de Flit, como sendo urn sfmbolo da mae falica.

Nao deveria eu ter, antes, falado do pai? - pergunta-se ela.
E justifica ter-se desviado disso pela carencia do pai real na
historia do paciente.

Meus alunos hao de aqui deplorar que 0 ensino de meu
semimirio nao tenha podido ajuda-Ia na epoca, ja que eles sa~em
com base em que princfpios Ihes ensinei a disting.uir 0 obJeto
fobico como significante para todo uso, para supnr a falta. do
Outro, e 0 fetiche fundamental de toda perversao como obJeto
percebido no corte do significante.

Na falta disso, por que nao se lembrou essa novata ~al~n,tosa
do dialogo das armaduras no Discours su~ Ie peu de realtte, de
Andre Breton? Isso a teria colocado no tnlho.

Mas, como espera-Io, quando essa analise recebia na sup~r-
visao uma orienta9ao que a fazia pender para uma pressao
constante no sentido de reconduzir 0 paciente a situac;ao real?
Como nos espantarmos com 0 fato de, ao contrario da ra!n~a da
Espanha, a analista ter pernas, quando eIa mesma 0 enlatIzava
na rudeza de seus chamamentos a ordem do presente?

E claro que tal procedimento nao deixou de ter a vel' corn 0

desfecho benigno do acting out aqui examinado, uma vez que
tambem a analista, alias consciente disso, viu-se permanente-
mente numa intervenc;ao castradora.

Mas, sendo assim, por que atribuir esse papel a mae, da qual
tudo indica, na anamnese dessa observac;ao, que ela sempre
funcionou mais como alcoviteira?

o Edipo faltoso foi compensado, mas semp.re sob ~ forma,
aqui de desconcertante ingenuidade, pOl' uma I~vocac;ao t~tal-
mente forc;ada, senao arbitraria, da pessoa do mando .da ~nalIsta,
no caso favorecida pelo fato de, sendo ele mesmo pSlqulatra, ter
sido ele quem Ihe forneceu esse paciente.

Essa nao e uma circunstancia comum. De qualquer modo,
deve ser recusada como exterior a situac;ao analftica.

Os desvios imperdoaveis do tratamento nao sao em si 0 que
cria reservas quanto a seu desfecho, e 0 humor, provavelmente
nao sem malfcia, dos honorarios surrupiados da ultima sessao
como prec;o pelo estupro, nao e urn au~urio na?a ~nau para 0 fu:u:o.

A questao que podemos levantar e a do lImIte entre a analIse
e a reeducac;ao, quando seu proprio processo e norteado p.or uma
solicitac;ao preponderante de suas incidencias reai~. COI~a que
se ve ao comparar, nessa observac;ao, os dados da bJOgrafla com
as formac;6es transferenciais: a contribuic;ao do deciframento do
inconsciente e real mente mfnima. A ponto de nos perguntarmos
se sua maior parte nao permanece intacta ~o, ~nq~ista~ento do
enigma que, sob 0 rotulo de perversao transltona, e obJeto dessa
instrutiva comunicac;ao.

14. Vale notar que sentir ("eheirar" em franees) tern tambem a aeeP9ao de
"suportar" ou "tolerar" , eomo no eoloquialismo ne pas pouvoir sentir quelqu '£111.

~.~ ,



8. Que 0 lei tor nao analista nao se engane: nada disto e pam
depreciar um trabalho que 0 epfleto virgiliano improbus qualifi '11

com jusleza.
Nao Lemos oUlro desfgnio senao 0 de advertir os analislas

sobre 0 deslizamento sofrido por sua lecnica, quando se desco
nhece 0 verdadeiro lugar em que se produzem seus efeitos.

Incansaveis na tentativa de defini-Ia, nao podemos dizer qu ..
encerrando-se em posic;oes de modestia e ate mesmo guiando-s .
por ficc;oes, a experiencia que eles desenvolvem seja sempr'
infecunda.

As pesquisas geneticas e a observac;ao direta longe estao d'
estar desvinculadas de um animo propriamente analftico. E, pOl'
havermos n6s mesmos relomado, num ano de nosso seminario,
os lemas da relac;ao de objelo, moslramos 0 valor de uma
concepc;ao em que a observac;ao da crianc;a se nutre da mais
precisa reformula<,:ao da func;ao dos cuidados maternos na genes'
do objelo: referimo-nos a no<,:aode objelO lransicional introduzida
por D.W. Winnicoll, ponlo-chave para a explica<,:ao da genes
do fetichismo [27].

A verdade e que as flagranles incertezas da leitura dos gran des
conceilos freudianos sao correlalas as fraquezas que oneram 0
labor pnHico.

Queremos deixar claro que e na medida dos impasses expe-
rimenlados para caplar sua a<,:ao em sua autenticidade que os
pesquisadores, assim como os grupos, acabam por forc;a-Ia no
senlido do exercfcio de um poder.

Esse poder, eles 0 Subsliluem pela rela<,:ao com 0 ser em que
se da essa a<,:ao, fazendo com que seus meios, nomeadamenle
os da fala, decaiam de sua emincncia verfdica. Eis por que c
real mente uma especie de relorno do recalcado, por mais estranho
que seja, que faz com que, das pretensoes menos inclinadas a
se preocupar com a dignidade desses meios, eleve-se a algaravia
do recurso ao ser como a um dado do real, quando 0 discurso
que ali impera rejeita qualquer interrogac;ao que uma estupenda
mediocridade ja nao tenha reconhecido.

I. E muito cedo na hist6ria da analise que aparece a questao do
ser do analista. Que isso se de atraves daquele que foi 0 mais

oIlormentado pelo problema da a<,:ao analftica nao e de nos
',lIrpreender. Com efeito, pode-se dizer que 0 artigo de Ferenczi [613]

Illtilulado "Introjec;ao e transferencia", datado de 1909 [3], e
Iliaugural nesse aspecto e se antecipa de longe a lodos os temas
posleriormente desenvolvidos da t6pica.

Se Ferenczi concebe a transferencia como a introjec;ao da
p 'ssoa do medico na economia subjetiva, ja nao se trata aqui
dcssa pessoa como suporte de uma compulsao repetitiva, de uma
\'onduta inadaptada, ou como figura de uma fantasia. Ele entende
('om isso a absorc;ao, na economia do sujeito, de tudo 0 que 0

psicanalista presenlifica no duo como hic ef nunc de uma
problematica encarnada. Pois nilo chega esse autor ao extrema
de articular que a conclusao da analise s6 pode ser atingida na
dcclara<,:ao que 0 medico faz ao doente do abandono que ele
ll1esmo esta em vias de sofrer?15

2. Sera preciso pagar com esse prec;o em comicidade para que
simplesmente se veja reconhecida a falta-a-ser do sujeito como
() cerne da expericncia analftica, como 0 campo mesmo em que
se exibe a paixao do neur6tico?

Excetuado esse nucleo da escola hungara, de archotes hoje
dispersos e logo lransformados em cinzas, somente os ingleses,
em sua fria objelividade, souberam articular a hiancia que 0

neur6tico atesta ao querer justificar sua existencia, e, com isso,
souberam implicilamente dislinguir da relac;ao inter-human a, de
seu calor e seus engodos, a rela<,:ao com 0 Outro onde 0 ser
cnconlra seu slalus.

Basla-nos citar Ella Sharpe e seus comentarios pertinentes ao
acompanhar as verdadeiras preocupac;oes do neur6tico [24]. A
forc;a deles enconlra-se numa especie de ingenuidade que se
reflete nas asperezas, justi ficadamente celebres, de seu estilo de
lerapeula e escritora. Nao e um trac;o corriqueiro que ela chegue
ate mesmo a ostentac;ao, na exigencia que impoe de uma onis-
ciencia ao analista para ler corretamente as intenc;oes dos dis-
cursos do analisado.

15. RetiFica~ao do texto na antepenultima Frase e na primeira linha do panigraFo
seguinte (1966).



Devemos reconhecer-Ihe 0 merito de colocar em primeiro
lugar nas escolas do praticante uma cultura liteniria, mesmo que
ela nao pare<;a perceber que, na lista de leituras minimas que
Ihes propoe, predominam as obras da imaginaC;ao em que 0 161-11

significante do falo desempenha urn papel central, sob urn veu
transparente. Isso apenas prova que a escolha e tao menos guiada
pela experiencia quanto e feliz a indicaC;ao de princfpio.

mais nada pOl"que a felicidade, como disse Saint-Just, tornou-se
um fator da polftica.

Sejamos justos: 0 progresso human}sta, de Arist6teles a SaG [6151

Francisco (de Sales), nao satisfez as aporias da felicidade ..
Perde-se tempo, como sabemos, procurando a camisa de urn

homem feliz, e aquilo a que se chama uma sombra feliz deve
ser evitado, pelos males que propaga.

E real mente na relaC;ao com 0 ser que 0 analista tern de assumir
seu nivel operat6rio, e as chances que para esse fim Ihe oferece
a analise diditica nao devem ser calculadas apenas em funC;ao
do problema supostamente ja resolvido pelo analista que 0 guia
nela.

Ha desventul"as do ser que a prudencia dos colegios e 0 falso
pudor que garante as dominac;oes nao ousam suprimir deles
mesmos.

Cabe formular uma etica que integre as conquistas freudianas
sobre 0 desejo: para colocar em seu vertice a questao do desejo
do analista.

3. Aut6ctones ou nao, foi ainda pelos ingleses que 0 fim da
analise foi mais categoricamente definido atraves da identificaC;ao
do sujeito com 0 analista. Certamente, varia a opiniao quanta a
ser de seu Eu ou de seu Supereu que se trata. Nao se domina
com tanta facilidade a estrutura que Freud destacou no sujeito,
quando nela nao se distingue 0 simb6lico do imaginario e do
real.

Digamos apenas que nao se fOljam colocac;:oes tao apropriadas
para chocar sem que alguma coisa pressione aqueles que as
formulam. A diaIetica dos objetos fantasisticos promovida na
pnitica pOl' Melanie Klein tende a se traduzir, na teoria, em
term os de identificaC;ao.

E que esses objetos, parciais ou nao, mas seguramente signi-
ficantes - 0 seio, 0 excremento, 0 fa]o -, 0 sujeito decerto os
ganha ou os perde, e destruido por eles ou os preserva, mas,
acima de tudo, ele e esses objetos, conforme 0 lugar em que
eles funcionem em sua fantasia fundamental, e esse modo de
identificaC;ao s6 faz mostrar a patologia da propensao a que e
impelido 0 sujeito num mundo em que suas necessidades SaG
reduzidas a valores de troca, s6 encontrando essa mesma pro-
pensao sua possibilidade radical pela mortificaC;ao que 0 signi-
ficante impoe a sua vida numerando-a.

5. A decadencia que marca a especulaC;ao analitica, especialmente
nessa ordem, nao tern como nao causar impacto, simplesmente
ao sermos sensiveis a ressonfmcia dos trabalhos antigos.

De tanto compreender urn monte de coisas, os analistas em
geral imaginam que compreender e urn fim em si e que s6 pode
ser um happy end. 0 exemplo da ciencia fisica, no entanto, po de
mostrar-Ihes que os mais grandiosos sucessos nao implicam que
se saiba aonde se esta indo.

Muitas vezes, mais vale nao compreender para pensar, e e
possivel percorrer leguas compreendendo sem que disso resulte
o men or pensamento.

Foi justamente esse 0 ponto de partida dos behavioristas:
renunciar a compreender. Mas, na falta de qualquer outro pen-
samento numa materia - a nossa, que e a antiphysis -, eles
tenderam a se servir, sem compreende-Io, daquilo que compreen-
demos: ensejo, para n6s, de urn res gate de orgulho.

Uma amostra do que somos capazes de produzir em materia
de moral e dada pel a noC;ao de oblatividade. Essa e uma fantasia
de obsessivo, em si incompreendida: tudo para 0 outro, meu
semelhante, e 0 que se profere, sem reconhecer nisso a angustia
que 0 Outro (com maiuscula) inspira por nao ser urn semelhante.

4. Ao que parece, 0 psicanalista, simplesmente para ajudar 0

sujeito, deveria estar a salvo dessa patologia, que, como vemos,
nao se insere em nada menos do que uma lei ferrea.

E justamente por isso que se imagina que 0 psicanalista deva
ser urn homem feliz. Nao e a felicidade, alias, que se vai
pedir-Ihe? E como the seria possivel da-Ia se nao tivesse urn
pouco del a, diz 0 born senso?

E fato que nao nos recusamos a prometer a felicidade, numa
epoca em que a questao de sua medida se compli'Cou: antes de



6. Nao pretendemos ensinar aos psicanalistas 0 que e pensar.
Eles 0 sabem. Mas nao e que 0 ten ham compreendido por si.
Aprenderam essa lir;ao com os psicologos. 0 pensamento e uma
tentativa de ar;ao, repetem eles gentilmente. (0 proprio Freutl
cai nessa esparrela, 0 que nao 0 impede de ser um pensador
rigoroso e cuja ar;ao se consuma no pensamento.)

A bem da verdade, 0 pensamento dos analistas e uma ar;ao
que se desfaz. 0 que deixa uma certa esperanr;a de que, se os
fizermos pensar nisso, eles, ao retOlmi-la, acabem repensando-a.

Ouvir nao me forr;a a compreender. 0 que our;o nao deixa de
ser um discurso, mesmo que tao pouco discursivo quanto uma
intetjeir;ao. Pois uma intetjeir;ao e da ordem da linguagem, e
nao do grito expressivo. E uma parte do discurso que nao cede
a nenhuma outra no que tange aos efeitos de sintaxe numa Ifngua
determinada.

Naquilo que our;o, sem duvida, nada tenho a replicar, se nada [617]

compreendo disso ou se, ao compreender algo, tenho ~erteza de
estar enganado. Isso nao me impediria de responder. E 0 que se
faz, fora da analise, em casos similares. Eu me calo. Todos
concordam em que frustro 0 falante, e ele em primeirfssimo
lugar, assim como eu. Por que?

Se eu 0 frustro, e que ele me demanda alguma coisa. Que eu
lhe responda, justamente. Mas ele sabe muito bem que isso
seriam apenas palavras. Tais como as recebe de quem quiser.
Ele nem tern certeza de que me seria grato pel as boas palavras,
muito menos pelas ruins. Essas palavras nao saD 0 que ele me
pede. Ele me pede ... pelo fato de que fala: sua demanda e
intransitiva, nao implica nenhum objeto.

E claro que sua demanda se manifesta no campo de uma
demanda implfcita, aquela pela qual ele esta ali: de ser curado,
de ser revel ado a si mesmo, de ser levado a conhecer a psicanalise,
de ser habilitado como analista. Mas essa demanda, ele sabe,
pode esperar. Sua demanda atual nada tem a ver com isso, nem
sequer e dele, pois, afinal, fui eu que the fiz a ofetta de falar.
(Somente 0 sujeito e transitivo aqui.)

Consegui, em suma, aquilo que se gostaria, no campo do
comercio comum, de poder realizar com a mesma facilidade:
com a oferta, criei a demanda.

7. 0 analista e 0 homem a quem se fala e a quem se fala
Iivremente. Esta ali para isso. E 0 que isso quer dizer?

Tudo 0 que se pode dizer sobre a associar;ao de ideias nao
passa de urn figurino psicologista. Os jogos de palavras induzidos
ja vao longe; alias, a julgar por seu protocolo, nada e menos
livre.

o sujeito convidado a falar na amilise nao mostra naquilo que
diz, para dizer a verdade, uma liberdade muito grande. Nao que
ele seja agrilhoado pelo rigor de suas associar;6es: elas decerto
o oprimem, mas e que, antes, desembocam numa fala livre, numa
fala plena que the seria penosa.

Nada e mais temfvel do que dizer algo que possa ser verda-
deiro. Pois logo se transformaria nisso, se 0 fosse, e Deus sabe
o que acontece quando alguma coisa, por ser verdadeira, ja nao
pode recair na duvida.

Sera esse 0 procedimento da analise, um progresso da verdade?
Ja escuto os coxas-grossas a murmurarem sobre minhas analises
intelectualistas, quando sou 0 primeiro, ao que eu saiba, a
preservar nelas 0 indizfvel.

Que seja para-alem do discurso que se acomoda nossa escuta,
sei disso melhor do que ninguem, quando simplesmente tomo 0

caminho de ouvir, e nao de auscultar. Sim, isso mesmo, nao de
auscultar a resistencia, a tensao, 0 opistotono, a palidez, a
descarga de adrenalina (sic) em que se reconstituiria urn Eu mais
forte (resic): 0 que escuto e por ouvir.16

8. Mas trata-se de uma demanda, por assim dizer, radical.
Sein duvida a sra. Macalpine tem razao em querer buscar na

simples regra analftica 0 motor da transferencia. Mas ainda assim
ela se extravia, ao apontar na ausencia de qualquer objeto a porta
aberta para a regressao infantil [24]. Isso mais seria urn obstaculo,
pois todos sabem, e os psicanalistas de crianr;as em primeiro
lugar, que e preciso um bocado de pequenos objetos para manter
uma relar;ao com a crianr;a.

Por intermedio da demanda, todo 0 passado se entreabre, ate
reconditos da primeira infancia. Demandar: 0 sujeito nunca fez
outra coisa, so pode viver por isso, e nos entramos na sequencia.

16. lIntendemenl, no original, que tern a acep,<uo de "forma discursiva do
pensamento", alem de estar ligado ao verbo e/1/endre (usado logo a seguir), que
significa "ouvir" e tambem "entender, captar, reconhecer'" etc. (N.E.)



E pOl' essa via que a regressao analftica pode se produzir e
que de fato se apresenta. Fala-se dela como se 0 sujeito se
pusesse a bancar a crianc,:a. Sem duvida isso acontece, e essa
momice nao e do melhor augurio. De qualquer modo, ela sai do
que e cornu mente observado no que e tido por regressao. Pois [61HI

a regressao nao mostra outra coisa senao 0 retorno, no presente,
de significantes comuns, em demandas para as quais ha uma
prescric,:ao.

As necessidades subordinam-se as mesmas condic,:6es conven-
cionais que sao pr6prias do significante em seu duplo registro
- sincronico, de oposir;ao entre elementos irredutfveis, e dia-
cronico, de substituic,:ao e combinac,:ao -, pelas quais a lingua-
gem, se certamentenao preenche tudo, estrutura a totalidade da [619]

relac,:ao inter-humana.
Daf a oscilac,:ao que se observa nas colocac,:6es de Freud sobre

as relac,:6es entre 0 Supereu e a realidade. 0 Supereu nao e,
evidentemente, a Fonte da realidade, como ele diz em algum
lugar, mas rastreia suas vias, antes de se encontrar no inconsciente
as primeiras marcas ideais em que as tendencias se constituem
como recalcadas, na substituic,:ao das necessidades pelo signifi-
cante.

9. Voltanto ao ponto de partida, essa situac,:ao explica a transfe-
rencia primaria e 0 amor em que ela as vezes se declara.

Pois, se 0 amor e dar 0 que nao se tern, e verdade que 0

sujeito pode esperar que isso Ihe seja dado, uma vez que 0

psicanalista nada mais tern a Ihe dar. Mas nem mesmo esse nada
ele Ihe da, e e born que seja assim: e e por isso que se paga a
ele por esse nada, e generosamente, de preferencia, para deixar
bem claro que, de outro modo, isso nao valeria grande coisa.

Mas, se na maioria das vezes a transferencia primaria man-
tem-se no estado de sombra, nao e isso que impede essa sombra
de sonhar e de reproduzir sua demanda, quando nao ha mais
nada a demandar. Essa demanda, por ser vazia, sera ainda mais
pura.

Observa-se que 0 analista, no entanto, da sua presenc,:a, mas
creio que a princfpio ela e apenas a implicac,:ao de sua escuta, e
que esta e apenas a condic,:ao da fala. Alias, por que exigi ria a
lecnica que ele a fizesse tao discreta, se assim nao Fosse? E mais
tarde que sua presenc,:a se faz notar.

Alem do mais, 0 sentimento mais agudo de sua presenc,:a esta
ligado a urn momenta em que 0 sujeito s6 po de se calar, isto e,
em que recua ate mesmo ante a sombra da demanda.

Assim, 0 analista e aquele que sustenta a demanda, nao, como
se costuma dizer, para frustrar 0 sujeito, mas para que reaparec,:am
os significantes em que sua frustrac,:ao est a retida.

II. Nao ha qualquer necessidade, portanto, de ir buscar mais
longe a mola da identificac,:ao com 0 analista. Ela pode ser muito
variada, mas sera sempre uma identificac,:ao com significantes.

A medida que se desenvolve uma analise, 0 analista lida
alternadamente com todas as articulac,:6es da demand a do sujeito.
Mas s6 deve, como diremos mais adiante, responder af a partir
da posic,:ao da transferencia.

Quem nao frisa, alem do mais, a importancia do que se poderia
chamar de hip6tese permissiva da analise? Mas nao e preciso
urn regime polftico particular para que 0 que nao e proibido se
tome obrigat6rio.

Os analistas que podemos chamaI' de fascinados pelas seqiielas
da frustrac,:ao atem-se tao-somente a uma postura de sugestao,
que reduz 0 sujeito a repassar sua demanda. Sem duvida e isso
que se entende pOl' reeducac,:ao emocional.

A bondade e decerto mais necessaria ali do que em outros
lugares, mas nao tern como curar 0 mal que engendra. 0 analista
que quer 0 bem do sujeito repete aquilo em que ele foi formado,
e ate, ocasionalmente, deformado. A mais aberrante educac,:ao
nunca teve outro motivo senao 0 bem do sujeito.

Concebe-se uma teoria da analise que, contrariando a delicada
articulac,:ao da analise de Freud, reduz ao medo a mola dos
sintomas. Ela engendra uma prcitica onde se imprime 0 que
alhures chamei de Figura obscena e feroz do Supereu, onde nao
ha outra safda para a neurose de transferencia senao fazer 0

doente sentar para Ihe mostrar pela janela os aspectos risonhos

10. Ora, convem lembrar que e na demanda mais antiga que se
produz a identificac,:ao primaria, aquela que se efetua pela oni-
potencia materna, ou seja, a que nao apenas torna dependente
do aparelho significante a satisfac,:ao das necessidades, mas que
as fragmenta, as filtra e as molda nos desfilamentos da estrutura
do significante.



da natureza, dizendo-lhe: "Va em frente. Agora voce e um
menino comportado" [22].

I. Vm sonho, afinal, 6 apenas um sonho, ouve-se dizer hoje em
dia [22]. Nao significa nada que Freud nele tenha reconhecido
o desejo?

o desejo, nao as tendencias. Pois e preciso IeI' a Traumdeutung
para saber 0 que quer dizer 0 que Freud chama ali de desejo.

E preciso nos determos no vocabulo Wunsch e no Wish que
o traduz em ingles para distingui-los do desejo, quando 0 rufdo
de petardo molhado em que eles se fundem nao evoca nada
men os do que a concupiscencia. Sao votos.

Esses votos podem ser piedosos, nost<ilgicos, incomodos,
brincalh6es. Vma senhora pode tel' um sonho que nao e movido
pOl' outro desejo senao 0 de dar a Freud, que Ihe expos a teoria
de que 0 sonho e um desejo, a prova de que nao e nada disso.
o aspecto a reter em mente e que esse desejo se articula num
discurso muito ardiloso. Porem nao menos importante e perceber
as conseqiiencias de Freud se satisfazer em reconhecer ali 0

desejo do sonho e a confirmaC;ao de sua lei pelo que quer dizer
o desejo em seu pensamento.

Pois ele leva mais longe sua cxcentricidade, uma vez que um
sonho de puniC;ao pode, em sua opiniao, significar 0 desejo
daquilo que a puniC;ao reprime.

Nao nos detenhamos nas etiquetas das gavetas, embora muitos
os confundam com 0 fruto da ciencia. Leiamos os textos; sigamos
o pensamento de Freud nos meandros que ele nos imp6e e aos
quais, nao nos esquec;amos, deplorando-os ele pr6prio frente a
um ideal do discurso cientffico, Freud afirma tel' sido forc;ado
pOl' seu objeto.17

Vemos entao que tal objeto e identico a esses meandros, pois,
na primeira curva de sua estrada, Freud desemboca, no que tange

17. Cf. a Carta 118 (11.09.1899) a Fliess, em At/s den Anfiingen, Londres, Imago.
[Cf. J.M. Masson (org.), A correspondencia completa de Sigmund Freud para
Wilhelm Fliess, 1887-/904, Rio de Janeiro, Imago, 1986. (N.E.)]

ao sonho de uma histerica, no fato de que nele se satisfaz pOl'
deslocamento - aqui, precisamente pOl' alusao ao desejo de uma
outra - um desejo da vespera, que e sustentado em sua posiC;ao
cminente pOl' um desejo de ordem bem diversa, na medida em que
Freud 0 orden a como 0 descjo de tel' um desejo insatisfeito [7].18

Contemos 0 numero de remiss6es exercidas aqui para elevar
o desejo a uma potencia geometricamente crescente. Vm unico
fndice nao bastaria para caracterizar seu grau. E que seria preciso
distinguir duas dimens6es nessas remiss6es: um desejo de desejo,
ou seja, um desejo significado pOl' um desejo (0 desejo da
histerica de tel' um desejo insatisfeito e significado pOl' seu desejo
de caviar: 0 desejo de caviar e seu significante), inscreve-se no
registro diferente de um desejo que substitui um desejo (no
sonho, 0 desejo de salmao defumado pr6prio da amiga vem
substitur 0 desejo de caviar da paciente, 0 que constitui a
substituiC;ao de um significante pOl' um significante).19

2. 0 que assim encontramos nada tem de microsc6pico, tal como
nao ha necessidade de instrumentos especiais para reconhecer
que a folha tem os trac;os de estrutura da planta de que e destacada.
Mesmo nunca tendo visto senao plantas desprovidas de folhas,
perccber-se-ia prontamente que e mais verossfmil que uma folha
seja uma parte da planta do que um pedac;o de pele.

o desejo do sonho da histerica, bem como qualquer coisinha
de nada no Jugal' dele nesse texto de Freud, resume 0 que 0 livro
inteiro explica sobre os chamados mecanismos inconscientes,
condensaC;ao, deslizamento etc., atestando sua estrutura comum,
qual seja, a relaC;ao do desejo com essa marca da linguagem,
que especifica 0 inconsciente freudiano e descentra nossa con-
cepC;ao do sujeito.

18. Eis esse sonho, tal como e consignado, a partir do relate que dele faz a
paciente, na pagina 152 das GW, II-III: "Quero oferecer urn jantar. Mas s6 me
resta urn pouco de salmao defllmado. Tenho a ideia de fazer compras, mas me
lembro que e domingo 11 tarde e que todas as lojas estao fechadas. Digo a mim
mesma que vou telefonar para alguns fornecedores. Mas 0 telefone esta com
defeito. Assim, tenho que renunciar 11 minha vontade de of ere eel' urn jantar."
19. No que Freud motiva a identificayao histerica, esclarecendo que 0 salmao
defumado desempenha para a amiga 0 mesmo papel que 0 caviar desempenha
para a paciente.



Creio que meus alunos apreciarao 0 acesso que propicio aqui
a oposic;ao fundamental entre 0 significante e 0 significado, na
qual Ihes demonstro que comec;am os poderes da linguagem, nao
sem que, ao conceber 0 exercfcio dela, ell Ihes de pano para manga.

Relembro 0 automatismo das leis pelas quais se articulam, na [62 I
cadeia significante:

a) a substituic;ao de um termo pOl' outro para produzir 0 efeito
de metafora;

b) a combinac;ao de um termo com outro para produzir 0

efeito de metonfmia [17].
Apliquemo-Ias aqui e veremos evidenciar-se que enquanto,

no sonho de nossa paciente, 0 salmao defumado, objeto do desejo
de sua amiga, e tudo 0 que ela tem a oferecer, Freud, ao afirmar
que 0 salmao defumado e aqui um substituto do caviar, que alias
ele toma como 0 significante do desejo da paciente, prop6e-nos
o sonho como metafora do desejo.

Mas, que e a metafora senao um efeito de sentido positivo,
isto e, uma certa passagem do sujeito ao senti do do desejo?

Sendo 0 desejo do sujeito apresentado aqui como aquilo que
seu discurso (consciente) implica, isto e, como pre-consciente
- dado que e 6bvio, ja que 0 marido esta disposto a Ihe satisfazer
J desejo, pOl·em a paciente, que 0 convenceu da existencia desse
desejo, faz questao de que ele nao fac;a nada disso, mas dado
que tambem e preciso ser Freud para articular como 0 desejo
de tel' um desejo insatisfeito -, persiste 0 fato de que e preciso
ir mais alem para saber 0 que tal desejo quer dizer no incons-
ciente.

Ora, 0 sonho nao e 0 inconsciente, e sim, como nos diz Freud,
sua via regia. 0 que nos confirma que e pelo efeito da metafora
que ele procede. E esse efeito que 0 sonho desvenda. Para quem?
Voltaremos a isso dentro em pouco.

POl' ora, vejamos que, se 0 desejo e expresso como insatisfeito,
ele 0 e pelo significante "caviar", na medida em que esse
significante 0 simboliza como inacessfvel; mas, a partir do
momenta em que ele desliza como desejo no caviar, 0 desejo
de caviar e sua metonfmia, tornada necessaria pela falta-a-ser a
que ele se atem.

A metonfmia, como Ihes ensino, e 0 efeito possibilitado pOl'
nao haver nenhuma significac;ao que nao remeta a outra signi-
ficac;ao, e no qual se produz 0 denominador mais comum entre

elas, ou seja, 0 pouco de sentido (comumente confundido com
o insignificante), 0 pouco de senti do, digo eu, que se revela no
fundamento do desejo e Ihe confere 0 toque de perversao que e
tentador denunciar na histeria atual.

o verdadeiro dessa aparencia e que 0 desejo e a metonfmia [623]

da falta-a-ser.

3. Voltemos agora ao livro chamado A clencia dos sonhos
(Traumdeutung): sobretudo mantica, ou melhor, significancia.

Freud nao pretende ali, em absoluto, esgotar do sonho os
problemas psicol6gicos. Basta le-lo para con statal' que em pro-
blemas pouco explorados (continuam raras, senao pobres, as
pesquisas sobre 0 espac;o e 0 tempo no sonho, sobre seu estofo
sensorial, sonho em cores ou atonal - e 0 odorffero, 0 saboroso
e a pitada tactil pOl·ventura en tram nele, se 0 vertiginoso, 0

turgido e 0 pesado ali estao?) Freud nao toca. Dizer que a doutrina
freudiana e uma psicologia e um grosseiro equfvoco.

Freud esta longe de alimental' esse equfvoco. Adverte-nos, ao
contrario, de que no sonho s6 Ihe interessa a elaborac;ao. Que
quer dizer isso? Exatamente 0 que traduzimos pOl' sua estrutura
de linguagem. Como teria Freud reparado nela, uma vez que
essa estrutura, pOl' Ferdinand de Saussure, s6 depois foi articu-
lada? Se ela recobre seus pr6prios termos, so faz ser mais
espantoso que Freud a tenha antecipado. Mas, onde foi que ele
a descobriu? Num fluxo significante cujo misterio consiste em
que 0 sujeito nao sabe sequel' fingir que e seu organizador.

Faze-Io reencontrar-se nele como desejante e 0 inverso de
faze-lo reconhecer-se ali como sujeito, pois e como que em
derivac;ao da cadeia significante que corre 0 regato do desejo, e
o sujeito deve aproveitar uma via de confluencia para nela
surpreender seu proprio feedback.

o desejo s6 faz sujeitar 0 que a analise subjetiva.

4. '3 isso nos leva a pergunta deixada em suspenso mais acima:
a quem 0 sonho desvenda seu sentido antes que chegue 0 analista?
Esse senti do preexiste a leitura dele e a ciencia de sua decifrac;ao.

Ambos demonstram que 0 sonho e feito para 0 reconheci-
mento ... mas nos sa voz fraqueja em concluir: do desejo. Pois 0

desejo, se Freud diz a verdade sobre 0 inconsciente e se a analise
e necessaria, so e captado na interpretac;ao.



Mas, retomemos: a elabora~ao do sonho e alimentada pelo
desejo; por que hesita nossa voz em concluir "de reconhecimen-
to" , como se se extinguisse a segunda palavra, que, tendo sido [62'11
ha pouco a primeira, reabsorveu a outra em sua luz? E que,
afinal, nao e dormindo que nos fazemos reconhecer. E 0 sonho,
diz-nos Freud, sem que pare~a ver nisso a menor contradi~ao,
serve antes de mais nada ao desejo de dormir. E retra~ao narcfsica
da libido e desinvestimento da realidade.

Alias, sabe-se por experiencia que, quando meu sonho chega
a alcan~ar minha demanda (nao a realidade, como se diz impro-
priamente, que pode preservar meu sono), ou aqui 10 que mostra
aqui ser-Ihe equivaIente, a demanda do outro, eu desperto.

compreender 0 quc ele entende por desejo do neur6tico, por
recalcado, por inconsciente, por interpretac;ao e pela pr6pria
analise, nem chegar perto de seja la 0 que for de sua tecnica ou
de sua doutrina. Veremos os recursos do pequeno sonho que
pin~amos antes para nosso prop6sito.

Pois 0 desejo de nos sa histerica espirituosa (e Freud que a
qualifica assim) - refiro-me a seu desejo desperto, a seu desejo
de caviar - e um desejo de muIher satisfeita, e que justamente
nao 0 quer estar. Pois seu marido a~ougueiro, em materia das
satisfa~6es de que todo 0 mundo precisa, e bastante competente
em por os pingos nos is, e nao tem papas na Ifngua para dizer
a um pintor que 0 bajula, sabe Deus com que obscuros deslgnios,
a respeito de sua cara interessante: "Que nada! um naco do
traseiro de uma bela rameira, e disso que voce precisa, e se voce
espera que eu Ihe va oferecer, voce pode pendura-lo ondc cstou
pensando."

Al esta um homem de quem uma mulher nao tem do que se
queixar, um carater genital e que, portanto, deve zelar como
convem para que a sua, quando ele a possui, depois ja nao precise
se masturbar. Alias, Freud nao nos disfar~a que ela e muito
apaixonada pelo marido e que 0 provoca incessantemente.

Mas, vejam, ela nao quer ser satisfeita apenas em suas ver-
dadeiras necessidades. Quer outras, gratuitas, e, para ter toda a
certeza de que 0 sao, nao quer satisfaze-Ias. Por isso, a pergunta
"que deseja a espirituosa ac;ougueira?", podemos responder:
caviar. Mas essa resposta nao e promissora, porque caviar e
tambem 0 que eIa nao quer.

5. Vm sonho, afinal de contas, e apenas um sonho. Os que hoje
desdenham de sua instrumentalidade para a analise descobriram,
como vimos, vias mais seguras e mais diretas para reconduzir
o paciente aos bons princfpios e aos desejos normais, aqueles
que satisfazem necessidades verdadeiras. Quais? Ora, as neces-
sidades de todo 0 mundo, meu caro! Se e isso que Ihe da medo,
confie em seu psicanalista e suba na torre Eiffel para ver como
Paris e bonita. Pena que haja os que pulam da baIaustrada logo
no primeiro andar, e justamente aqueles cujas necessidades foram
todas reconduzidas a sua cxata medida. Rea~ao terapeutica
negativa, dirao.

Gra~as a Deus, a recusa nao vai tao longe em todos! 0 sintoma
simplesmentc toma a brotar qual erva daninha, compuIsao de
repeti~ao.

Mas isso, e claro, nao passa de um mal-entendido. Nao se
fica curado porque se rememora. Rememora-se pOl'que se fica
cUl·ado. Desde que se descobriu essa formula, a reprodu~ao dos
sintomas ja nao constitui problema, mas somente a reprodu~ao
dos analistas; ados pacientes esta resolvida.

7. 0 que nao e a totaIidade de seu misterio. Longe de esse
impasse aprisiona-Ia, a mulher encontra nele a liberdade de a~ao,
a chave do camp020 dos desejos de todas as histericas espirituosas,
a~ougueiras ou nao, que existem no mundo.

E isso que Freud apreende num daqueIes relances com que
surpreende 0 verdadeiro, desfazendo, de passagem, as abstra~6es
que os esplritos positivistas gostam de transformar na explica~ao
de todas as coisas: no caso, a imita~ao, tao cara a Tarde. Dev~-se

6. Vm sonho, pOltanto, e apenas um sonho. Pode-se ate ler, na
pena de um psicanalista que se mete a ensinar, que ele e uma
produ~ao do Eu. Isso prova que nao se corre grande perigo ao
querer despertar os homens do sonho: ei-lo que prossegue a luz
do dia, e entre aqueles que nem se comprazem em sonhar.

Mas, mesmo por estes, caso sejam psicanalist,as, Freud, quanto
ao sonho, deve ser lido, pois de outro modo nao e posslvel nem 16 . I

20. Lacan faz aqui urn jogo entre fa clef du champ e a expressao figurada fa
clef de.v champs (a liberdade de ir e vir, a liberdade de a~ao). (N.E.)



empregar no particular a cavilha essencial21 que ele fornece af
da identifica~ao histerica. Se nossa paciente se identifica com
sua amiga, e pOl'esta ser inimitavel no desejo insatisfeito daquele
salmao, que Deus mande para 0 inferno! se nao for Ele a [62111
defuma-Io.

Assim,o sonho da paciente responde a demanda de sua amiga,
que e de ir jantar na casa dela. E nao se sabe 0 que realmente
a impele a isso, salvo que ali se janta bern, se nao e urn fato
que nao escapa a sensibilidade de nossa a~ougueira: e que seu
marido sempre fala da amiga com louvor. Ora, magra do jeito
que e, ela nao e feita para agrada-Io, a ele que s6 gosta de carnes
roli~as.

Nao teria tambem ele urn desejo que the fica atravessado,
quando tudo esta satisfeito? Essa e a mesma mola que, no sonho,
do desejo da amiga faz 0 insucesso de sua demanda.

Pois, pOl'mais precisamente simbolizada que seja a demanda,
atraves do acess6rio do telefone recem-surgido, nao adianta. 0
telefonema da paciente nao da resultado; tinha gra~a vel' a outra
engordar para que seu marido se regalasse com ela.

Mas, como pode uma outra ser amada (nao basta, para que a
paciente pense nisso, que seu marido a considere?) pOl' urn
hornem que nao pode se satisfazer com ela (ele, 0 homem do
naco de traseiro)? Eis a questao esclarecida, que e, em tennos
muito gerais, a da identifica~ao histerica.

Assim interpelados, faz muito tempo que os psicanalistas nao
respondem mais, havendo eles mesmos renunciado a se interrogar
sobre os desejos de seus pacientes: eles os reduzem as demandas
destes, 0 que simplifica a tarefa para converte-los nos seus
pr6prios. Pois se essa e a via do razoavel, ora, eles a adotaram.

Mas acontece que 0 desejo nao se escamoteia com toda essa
facilidade, por ser visfvel demais, plantado bem no meio do palco,
na mesa dos agapes, como aqui, sob a aparencia de urn salmao -
por sorte urn belo peixe, e que e s6 apresentar, como se faz nos [627]

restaurantes, sob uma tela fina, para que a suspensao desse veu se
iguale aquela a que se procedia no fim dos antigos misterios.

Ser 0 falo, nem que seja urn falo meio magrelo. Nao esta af
a identifica~ao ultima com 0 significante do desejo?

Isso nao leva jeito de ser evidente no que concerne a uma
mulher, e ha entre nos quem prefira nao ter mais nada a vel'
com esse logogrifo. Sera que vamos ter que soletrar 0 papel do
significante, s6 para nos vermos as voltas com 0 complexo de
castra~ao e com essa inveja do penis da qual oxa'1a Deus nos
livre, quando Freud, havendo chegado a esse calvario, ja nao
sabia como se arranjar, nao divisando para-alem dele senao 0

deserto da analise?
Sim, mas ele os levou ate ali, e era urn lugar menos infestado

do que a neurose de transferencia, que constrange voces a
expulsar 0 paciente enquanto the rogam que ande devagar para
levar suas moscas.22

8. E nessa q~lestao que se transforma 0 sujeito aqui mesmo. Com
o que a mulher se identifica com 0 homem, e a fatia de salmao
defumado surge no lugar do desejo do Outro.

Nao bastando esse desejo para nada (como receber, com essa
unica fatia de salmao defumado, toda essa gente?), e preciso
mesmo, no fim dos fins (e do sonho), que eu renuncie a meu
desejo de ofereeel' urn jantar (isto e, a minha busca do desejo
do Outro, que e 0 segredo do meu). Deu tudo errado, e 0 senhor
diz que 0 sonho e a realiza~ao de urn desejo. Como e que 0
senhor sai dessa, professor?

9. Articulemos, no entanto, 0 que estrutura 0 desejo.
o desejo e aquilo que se manifesta no intervalo cavado pela

demanda aquem dela mesma, na medida em que 0 sujeito,
articulando a cadeia significante, traz a luz a falta-a-ser com 0
apelo de receber seu complemento do Outro, se 0 Outro, lugar
da fala, e tambem 0 lugar dessa falta.

o que e assim dado ao Outro preencher, e que e propriamente
o que ele nao tern, pois tambem nele 0 ser falta, e aquilo a que
se chama amor, mas sao tambem 0 6dio e a ignorancia.

E tambem isso, paix6es do ser, 0 que toda demanda evoca
para-alem da necessidade que nela se articula, e e disso mesmo

21. Usando nesse trecho a formulac;:iiofaire jouer dans Ie partieulier la eheville
essentielle ... , Lacan alude ao idiomatismo pour un trou y avail' vingt eheville.~
(ter resposla para tudo) e, aU'aves dele, a Gabriel Tarde, soci61ogo frances que
escreveu em 1890 As leis da imitafiio. (N.E.) f

22. MoueM e tambem 0 nome da pinta feita com lapis de maquilagem no rasto,
"sinal postic;:o". ChasseI' les mouehes: pedir para ir embora. (N.E.)



que 0 sujeito fica tao mais propriamente privado quanta mais a
necessidade articulada na demanda e satisfeita. '

Mais ainda, a satisfa~ao da necessidade so aparece af como
o engodo em que a demanda de amor e esmagada, remetendo 0
sujeito ao sono em que ele freqi-ienta os limbos do ser, deixando
que este fale nele. Pois 0 ser da linguagem e 0 nao-ser dos
objetos, e 0 fato de 0 desejo tel' sido descoberto pOI' Freud, em
seu lugar no sonho, desde sempre 0 escandalo de todos os
esfor~os do pensamento de se situar na realidade, basta para nos
instruir.

Ser ou nao ser, dormir, son hal', talvez, os pretensos sonhos mais
simples da crian~a (" simples" como a situa~ao analftica, sem
duvida) mostram, simplesmente, objetos miraculosos ou interditos.

Isso visa a uma fun~ao totalmente diversa daquela da identi-
ficac;:ao primaria anteriormente evocada, pois nao se trata da
assunc;:ao das insfgnias do outro pelo sujeito, mas da situa~ao de
o sujeito tel' que encontrar a estrutura constitutiva de seu desejo
na mesma hiancia aberta pelo efeito dos significantes naqueles
que para ele representam 0 Outro, na medida em que sua demanda
Ihes esta sujeita.

Talvez possamos vislumbrar aqui, de passagem, a razao do
efeito de oculta~ao que nos reteve no reconhecimento do desejo
do sonho. 0 desejo do sonho nao e assumido pelo sujeito que
diz [Eu] em sua fala. Articulado, no entanto, no lugar do Outro,
ele e discurso, discurso cuja gramatica Freud come~ou a enunciar
como tal. Assim e que os votos que ele constitui nao tem flexao
optativa para modificar 0 indicativo de sua formula.

Com 0 que se veria, pOI' uma referencia lingiifstica, que aquilo
a que se chama aspecto verbal e, aqui, 0 do consumado (verda-
deiro senti do da Wunscherfiillung).

E essa ex-sistencia (Entstellung)23 do desejo no sonho que
explica que a significancia do sonho mascare nele 0 desejo,
enquanto sua mola se esvaece, simplesmente pOI' ser problema-
tico.

10. Mas a crian~a nem sempre adormece assim no seio do ser,
sobretudo quando 0 Outro, que tambem tem suas ideias sobre
as necessidades dela, se intromete nisso e, no lugar daquilo que
ele nao tem, empanturra-a com a papinha sufocante daquilo que
ele tem, ou seja, confunde seus cuidados com 0 dom de seu
amor.

E a crian~a alimentada com mais amor que recusa 0 alimento
e usa sua recusa como um desejo (anorexia mental).

Limites em que se apreende, como em nenhum outro lugar,
que 0 odio retribui a moeda do amor, mas onde a ignorancia
nao e perdoada.

Afinal d,' contas, a crian~a, ao se recusar a satisfazer a
demanda da mae, nao exige que a mae tenha um desejo fora
del a, pOl'quanto e essa a via que the falta rumo ao desejo?

II. Com efeilo, um dos princfpios decorrentes dessas premissas
e que:

- se 0 desejo efetivamente esta no sujeito pela condi~ao,
que fhe e imposta pela existencia do discurso, de que ele fa9a.
sua necessidade passar pelos desfilamentos do significante; e

- se, pOI' outro lado, como demos a entender anteriormente,
abrindo a dialetica da transferencia, e preciso fundal' a n09ao do
Outro com maiuscula como sendo 0 lugar de manifesta9ao da
fala (a outra cena, eine andere Schauplatz, de que fala Freud na
Traumdeutung),

- deve-se afirmar que, obra de um animal presa da linguagem,
o desejo do homem e 0 desejo do Outro.

12. 0 desejo se produz no para-alem da demanda, na medida
em que, ao articular a vida do sujeito com suas condi90es, ela
desbasta ali a necessidade, mas tambem ele se cava em seu
para-aquem, visto que, como demanda incondicional da presen~a
e da ausencia, ela evoca a falta-a-ser sob as tres figuras do nada
que constitui a base da demanda de amor, do odio que vem
negar 0 ser do outro e do indizfvel daquilo que e ignorado em
seu pleito. Nessa aporia encarnada - da qual podemos dizer
em imagem que extrai sua alma pesada dos rebentos vivazes da

23. Sobre a qual nao convem esquecer: que esse termo e empregado pela primeira
vez na Trawndeu[ung a prop6sito do sonho, e que esse emprego fornece 0
sentido dele e, ao mesmo tempo, 0 do termo "diston;;ao" que 0 traduz, quando
os ingleses 0 aplicam ao Eu, Observayao que permite julgar 0 usa que se faz
na Franya do termo "distoryao do Eu", pelo qual os amantes do reforyo do Eu,
POLICO alertados a desconfiar dos "falsos amigos" qlle sao as palavras inglesas
(as palavras, nao e mesmo?, tern tao pOllca importancia), entendem simplesmen-
Ie... urn Eu lorcido.



tendencia ferida, e seu corpo sutil, da morte atualizada na
seqUencia significante -, 0 desejo se afirma como condi~ao
absoluta.

Menos ainda que 0 nada que perpassa a ronda das significa~6es
que agitam os homens, ele e 0 rastro inscrito do transcurso e
como que ,a marca do ferro do significante no ombro do sujeito
que fala. E menos paixao pura do significado do que pura a~ao
do significante, que para no momento em que 0 vivente, trans-
formado em signo, a torna insignificante.

Esse momenta de corte e assombrado pela forma de urn farrapo
ensangi.ientado: a libra de carne paga pela vida para fazer dele [6301
o significante dos significantes, como tal impossfvel de ser
restitufdo ao corpo imaginario; e 0 falo perdido de Osfris em-
balsamado.

13. A fun~ao desse significante como tal, na busca do desejo,
realmente e, como a situou Freud, a chave do que e preciso
saber para terminar suas analises: e nenhum artiffcio suprira 0
que falta para alcan~ar esse fim.

Para dar uma ideia disso, descreveremos urn incidente ocolTido
no fim da analise de urn obsessivo, ou seja, apos urn longo trabalho
em que nao se ficou contente em "analisar a agressividade do
sujeito" (em outras palavras, em se lixar para suas agress6es
imagimirias), mas em que se 0 fez reconhecer 0 lugar que ele havia
assumido no jogo da destrui~ao exercida por urn de seus pais sobre
o desejo do outro. Ele adivinha a impotencia em que se encontra
de desejar sem destruir 0 Outro e, com isso, destruir seu proprio
desejo, na medida em que ele e desejo do Outro.

Para chegar a isso, foi-Ihe revelada sua manobra ininterrupta
no intuito de proteger 0 Outro, esgotando no trabalho da trans-
ferencia (Durcharbeitung) todos os artiffcios de uma verbaliza-
~ao que distingue 0 outro do Outro (pequeno e grande) e que,
do camarote reservado ao tedio do Outro (grande), faz com que
ele organize os jogos circenses entre os dois outros (0 pequeno
a e 0 Eu, sua sombra).

Seguramente, nao basta girar em cfrculos nesse canto bem
explorado da neurose obsessiva para leva-Io a esse cruzamento,
nem conhecer este ultimo para conduzi-Io ate la, por urn caminho
que nunca sera 0 mais direto. Para isso, nao e preciso apenas 0

tra~ado de urn labirinto reconstrufdo, nem tampouco urn late de

mapas ja desenhados. E preciso, antes de mais nada, possuir a
combinatoria geral que Ihes rege a variedade, sem duvida, mas
que, de maneira ainda mais sutil, nos da conta dos trompe-l'oeil,
ou melhor, das mudan~as a vista do labirinto. Pois nao faltam
nem uns nem outros nessa neurose obsessiva, arquitetura de
contrastes ainda nao muito acentuados, e que nao basta atribuir
a formas de fachada. No meio de tantas atitudes sedutoras,
insurretas e impassfveis, deve-se captar as angustias ligadas aos
desempenhos, os ressentimentos que nao impedem as generosi-
dades (afirmar que falta oblatividade aos obsessivos!), as incons- [631]

tancias mentais que sustentam fidelidades inquebrantaveis. Tudo
isso se movimenta solidariamente numa analise, nao sem afrontas
pontuais; 0 grande comboio prossegue, no entanto.

Eis portanto nosso sujeito, esgotados todos os seus recursos,
no momenta de tentar nos apanhar em uma rodada de bonneteau24

muito especial, pelo tanto que revela de uma estrutura do desejo.
Digamos que, sendo de idade madura, como se diz comica-

mente, e de espfrito desiludido, ele nos ludibriaria de born grado
com uma menopausa que seria sua para se justificar uma impo-
tencia ocorrida e denunciar a nossa.

De fato, as redistribui~6es da libido nao se dao sem custar a
alguns objetos seu posto, mesmo que ele seja inamovfvel.

Em sfntese, ele e impotente com a amante e, pensando em se
valer de suas descobertas sobre a func;ao do terceiro potencial
no casal, prop6e-Ihe que ela durma com outro homem, para ver
no que da.

Ora, se ela fica no lugar em que a neurose a instalou e se a
analise the diz respeito nesse ponto, e pelo acordo que sem duvida
ela fez ha muito tempo com os desejos do paciente, porem, mais
ainda, com os postulados inconscientes que eles sustentam.

Por isso, nao ha de surpreender que, sem delongas, ou seja,
na mesma noite, ela tenha 0 seguinte sonho, que relata inconti-
nenti a nosso despeitado:

Ela tern urn falo e sente-lhe a forma sob suas roupas, 0 que
nao a impede de ter tambem uma vagina e, acima de tudo, de
desejar que esse falo a penetre.

24. Bonneteau: jogo em que tres cartas de baralho SaD movidas com muita rapidez
para que se adivinhe onde esta a que foi previamente mostrada. (N.E.)



Nosso paciente, ao ouvir isso, recupera no ato seus recursos
e 0 demonstra brilhantemente a sua sagaz companheira:

Que interpretac;ao se indica aqui?
Adivinhamos, peia demanda que nosso paciente fez a sua

amante, que ele nos pede ha muito tempo para ratificar na
homossexualidade recalcada.

Efeito prontamente previsto pOl' Freud a partir de sua desco-
berta do inconsciente: dentre as demandas regressivas, uma de
fabulas estara saciada pelas verdades divulgadas pela analise.
De volta da America, a analise superou suas expectativas.

Mas n6s, penso eu, ficamos antes rabugentos em relac;ao a
esse ponto.

Observemos que a sonhadora ja nao e complacente, uma vez [6321
que seu roteiro afasta qualquer coadjuvante. 0 que guiaria ate
mesmo um novato a se fiar somente no texto, se ele se formou
em nossos princfpios.

Nao analisamos seu sonho, contudo, mas 0 efeito dele em
nosso paciente.

Mudarfamos nossa conduta, fazendo-o IeI' nele a seguinte
verdade, menos difundida pOl' ser, na hist6ria, uma contribuic;ao
nos sa: que a recusa da castrac;ao, se ha algo que com ela se
parec;a, e, antes de mais nada, uma recusa da castrac;ao do Outro
(da mae, em primeiro lugar).

Opiniao verdadeira nao 6 ciencia, e consciencia sem ciencia
nao passa de cumplicidade de ignorancia. Nossa ciencia s6 se
transmite ao articular oportunamente 0 particular.

Aqui, 6 unica a oportunidade para mostrar a figura que
enunciamos nestes termos: que 0 desejo inconsciente 6 0 desejo
do Outro - uma vez que 0 sonho 6 feito para satisfazer 0 desejo
do paciente para-al6m de sua demanda, como 6 sugerido pelo
fato de ele ter sucesso. Nao 6 pOl' nao ser um sonho do paciente
que ele tem menos valor para n6s, se, por nao se dirigir a n6s,
como acontece com 0 analisado, dirige-se tao bem a ele quanto
o poderia fazer 0 analista.

Essa 6 a ocasiao de fazer 0 paciente apreender a func;ao de
significante que 0 falo tem em seu desejo. Pois 6 como tal que 0

falo opera no sonho, para faze-lo recupel~r 0 uso do orgao que
ele representa, como iremos demonstrar atrav6s do lugar visado
pelo sonho na estrutura em que seu desejo esta aprisionado.

AI6m de a mulher ter sonhado, ha 0 faro de ela Ihe falar disso.
Se nesse discurso ela se apresenta como teneto um falo, sera s6

por isso que the e restitufdo seu valor er6tico? Ter um falo, com
efeito, nao basta para Ihe restituir uma posic;ao de objeto que a
aproprie a uma fantasia a partir da qual nosso paciente, como
obsessivo, possa manter seu desejo num impossfvel que preserve
suas condic;6es de metonfmia. Estas regem, em suas escolhas,
um jogo de evasao que a analise perturbou, mas que a mulher
restaura, aqui, por uma astucia cuja rudeza oculta um refinamento
que 6 a conta certa para ilustrar a ciencia inclusa no inconsciente.

Isso pOl'que, para nosso paciente, de nada serve ter esse falo,
ja que seu desejo 6 se-Io. Eo desejo da mulher, aqui, cede-o ao
seu, mostrando-Ihe 0 que ela nao tem.

A observac;ao de todo 0 mundo continuara dando grande [633]

importancia ao anuncio de uma mae castradora, por menos que
a isso se preste a anamnese. E ela se exibe aqui como convem.

Acredita-se, portanto, ter tudo completo. Mas nada temos a
fazer com isso na interpretac;ao, na qual invoca-Ia nao levaria
muito longe, mas recolocaria 0 paciente no exato ponto em que
ele se insinua entre um desejo e 0 seu desprezo por este:
certamente, 0 menosprezo de sua mae recalcitrante, a depreciar
o desejo demasiado ardente cuja imagem seu pai Ihe legou.

Mas isso Ihe ensinaria menos do que 0 que Ihe diz sua amante:
que, em seu sonho, ter esse falo nao fez com que 0 desejasse
menos. Com 0 que, 6 sua pr6pria falta-a-ser que 6 tocada.

Falta que prov6m de um exodo: seu ser esta sempre alhures.
Ele 0 "pas de lado" , por assim dizer. Acaso dizemos isso para
explicar a dificuldade do desejo? - Ou melhor, que 0 desejo
seja de dificuldade.

Nao nos deixemos enganar, portanto, com a garantia que 0

sujeito recebe, pelo fato de a sonhadora ter urn falo, de que ela
nao tera que toma-Io dele - nem que seja para apontar douta-
mente que essa 6 uma garantia forte demais para nao ser fragil.

Pois isso 6 justamente desconhecer que essa garantia nao
exigiria tanto peso se nao tivesse que se imprimir num signo, e
que 6 ao mostrar esse signa como tal, ao faze-Io aparecer ali
on de ele nao pode estar, que ela adquire seu efeito.

A condic;ao do desejo que retem eminentemente 0 obsessivo
6 a pr6pria marca pela qual ele 0 descobre estragado, pela origem
de seu objeto: 0 contrabando.

Singular modo da grac;a de s6 se representar pelo desmentido
da natureza. Nele se esconde urn beneflcio que, em nosso sujeito,
sempre faz antecamara. E 6 ao manda-Io embora que urn dia ele
o deixara entrar.



14. A imporUincia de preservar 0 lugar do desejo na direvao do
tratamento requer que esse lugar seja orientado em relavao aos
efeitos da demanda, os unicos atualmente concebidos como
princfpio do poder da analise.

Que, com efeito, 0 ato genital tenha que encontrar seu lugar
na articulavao inconsciente do desejo, e essa a descoberta da
analise, e foi precisamente pOl' isso que nunca pensamos em [63111
ceder a ilusao do paciente de que facilitar sua demanda em prol
da satisfa<;:ao da necessidade de algum modo seu problema
resolveria. (E muito menos autoriza-lo com 0 classico coitus
normalis dosim repetatur.)

POl' que ha quem pense de maneira diferente, julgando mais
essencial para 0 progresso da analise operar seja la como for
com outras demandas, a pretexto de que estas seriam regressivas?

Tornemos a partir mais uma vez de que, antes de mais nada,
e para 0 sujeito que sua faIa e uma mensagem, pOl'que ela se
produz no lugar do Outro. Que, em virtude disso, sua pr6pria
demanda provenha dele e seja formulada como tal nao significa
apenas que ela esta submetida ao c6digo do Outro. E que e desse
lugar do Outro (ou mesmo de sua epoca) que ela data.

Coisa que se Ie com clareza na fala mais Iivremente proferida
pelo sujeito. Sua mulher ou seu mestre, para que recebam sua
confianva, e com um "tu es ... (uma ou 0 outro)" que ele os
invoca, sem declarar 0 que ele pr6prio e, a nao ser murmurando
contra si mesmo uma ordem de assassinato que 0 equfvoco do
frances torna audfvel.

o desejo, pOl' sempre transparecer na demanda, como se ve
aqui, nem pOl' isso deixa de cstar para-alem. E esta tambem
para-aquem de uma outra demanda em que 0 sujeito, repercutindo
no lugar do outro, menos apagaria sua dependencia pOl' um
acordo de retorno do que fixaria 0 pr6prio ser que ele vem propor
ali.

Isso quer dizer que e de uma fala que suspenda a marca que
o sujeito recebe de seu dito, e apenas dela, que poderia ser
recebida a absolvi<;:ao que 0 devolveria a seu desejo.

Mas 0 desejo nada e senao a impossibilidade dessa fala, que,
pOl' responder a primeira, nao consegue fazer outra coisa senao
reduplicar sua marca, consumando a fenda (Spaltung) que 0

sujeito sofre par s6 ser sujeito na medida e'in que fala.

(E 0 que simboliza a barra oblfqua, de nobre bastardia, com
que assinalamos 0 S do sujeito, para grafa-Io como sendo esse
sujeito: $.)25

A regressao que se coJoca em primeiro plano na analise [635]

(regressao temporal, sem duvida, mas de&de que se esclare<;:a
tratar-se do tempo da rememora<;:ao) refere-se apenas aos signi-
ficantes (orais, anais etc.) da demanda e s6 concerne a pulsao
correspondente atraves deles.

Reduzir essa demanda a seu lugar pode efetuar no desejo uma
aparencia de reduvao, atraves da atenua<;:ao da necessidade.

Mas isso nao pass a, antes, do efeito do peso do analista. Pois,
se os significantes da demanda sustentaram as frustrav6es em
que 0 desejo se fixou (a Fixierung de Freud), e somente no lugar
deles que 0 desejo e sujeitador.

Quer se pretenda frustradora ou gratificante, toda resposta a
demanda na analise conduz a transferencia a sugestao.

Ha entre transferencia e sugestao - essa e a descoberta de
Freud - uma relavao: e que a transferencia tambem e uma
sugestao, porem uma sugestao que s6 se exerce a partir da
demanda de amor, que nao e demanda de nenhuma necessidade.
o fato de essa demanda s6 se constituir como tal na medida em
que 0 sujeito e sujeito do significante, eis 0 que permite utiliza-Ia
mal, reduzindo-a as necessidades das quais esses significantes
sao tornados de emprestimo, coisa que os psicanalistas, como
vemos, nao deixam de fazer.

Mas nao se deve confundir a identificavao com 0 significante
onipotente da demand a, do qual ja falamos, e a identificavao
com 0 objeto da demanda de amor. Esta tambem e uma regressao,
e Freud insiste nisso ao fazer dela a segunda modalidade da
identificavao, que ele distingue em sua segunda t6pica ao escrever
a Psicologia das massas e amilise do eu. Mas trata-se de uma
outra regressao.

Nela esta 0 exit que permite que se saia da sugestao. A
identificavao com 0 objeto como regressao, pOl' partir da demanda

25. Cf. 0 ($OD) e 0 ($Oa) de nosso grafo, aqui retomado na "Subversao do
sujeito" , p.83! 0 sinal registra as rela~6es envo!vimento-desenvo!vimento-con-
jlln~ao-disjun~ao. As liga~6es que ele significa nesses dois parenteses permitem
ler 0 S ban'ado: S como fading no corte da demand a, S como fading diante do
objeto do desejo. Ou seja, nomina!mente, a pu!sao e a fantasia.



de amor, abre a seqUencia da transferencia (abre-a, em vez de
fecha-la), ou seja, a via em que poderao ser denunciadas as
identifica<;6es que, detendo essa regressao, a escandem.

Mas essa regressao depende tao pouco da necessidade na
demanda quanto 0 desejo sadico e explicado pela demanda anal,
pois acreditar que 0 cfbalo e um objeto nocivo em si e somente
um engodo corriqueiro de compreensao. (En tendo compreensao,
aqui, no sentido nefasto cujo quinhao e extrafdo de Jaspers: "Voce
compreende ... " - exordio mediante 0 qual acredita impor-se a
quem nada compreende aquele que nada tem a Ihe dar para
compreender.) Mas a demanda de ser uma merda, eis 0 que torna
preferfvel que nos coloquemos meio de esguelha quando 0 sujeito
se descobre nela. Desgra<;a do ser, evocada mais acima.

Quem nao sabe levar suas analises didaticas ate 0 ponto de
viragem em que se revela, tremulamente, que todas as demandas
que se articularam na analise - e, mais que qualquer outra, a
que esteve em seu princfpio, a de tornar-se analista, que entao
csgota seu prazo - nao passaram de transferencias destinadas
a manter instaurado um desejo instavel ou duvidoso em sua
problematica, este nada sabe do que e preciso obter do sujeito
para poder garantir a dire<;ao de uma analise, ou para simples-
mente fazer nela uma interpreta<;ao com conhecimento de causa.

Essas considera<;6es nos confirmam que e natural analisar a
transferencia. Pois a transferencia em si ja e analise da sugestao,
na medida em que coloca 0 sujeito, com respeito it sua demand a,
numa posi<;ao que ele deriva unicamente de seu desejo.

E somente em prol da manutenvao desse enquadramento da
transferencia que a frustravao deve prevalecer sobre a gratificavao.

A resistencia do sujeito, quando se op6e it sugestao, e apenas
desejo de manter seu desejo. Como tal, conviria incluf-la na
categoria de transferencia positiva, ja que e 0 desejo que mantem
a direvao da analise, fora dos efeitos da demanda.

Estas proposiv6es, como se ve, alteram alguma coisa nas
opini6es admitidas nessa materia. Basta que levem a pensar que
em algum lugar as cartas foram mal dadas e teremos atingido
nossa meta:

Freud, desde seu estudo demonstrativo dos fen6menos subje-
tivos - sonhos, lapsos e chistes -, dos quais nos diz formal-
mente que Ihes saD estruturalmente identicos (mas e claro que
tudo isso, para nossos doutos, esta muito abaixo da experie.ncia
que eles adquiriram - e por que caminhos! - para que sequer
pensem em voltar a esse assunto), Freud, dizfamos, frisou cern
vezes: os sintomas sao sobredeterminados. Para 0 bajulador
empenhado na propaganda cotidiana que nos promete para ama-
nha a reduvao da analise a suas bases biologicas, isso nao traz [63il

nenhuma dificuldade; Ihe e tao como do proferir que ele nem
sequer 0 escuta. Como assim?

Deixemos de lado minhas observav6es de que a sobredeter-
minavao so e estritamente concebfvel na estrutura da linguagem.
Nos sintomas neuroticos, que quer dizer isso?

Quer dizer que, nos efeitos que respondem num sujeito a uma
determinada demanda, vem interferir os de uma posi<;ao em
relavao ao outro (aqui, 0 outro, seu semelhante) que ele sustenta
enquanto sujeito.

"Que ele sustenta enquanto sujeito" significa que a linguagem
lhe permite considerar-se como 0 maquinista ou 0 diretor de
cena da captura imaginaria da qual, de outro modo, ele seria
apenas a marionete viva.

A fantasia e a propria ilustravao dessa possibilidade original.
Eis por que qualquer tentavao de reduzi-la it imagina<;ao, na
impossibilidade de admitir 0 proprio fracasso, e um contra-senso
permanente, um contra-senso do qual a escola kleiniana, que
nisso levou as coisas muito longe, nao sai, por nao poder nem
mesmo entrever a categoria do significante.

Entretanto, uma vez definida como imagem utilizada na es-
trutura significante, a ideia de fantasia inconsciente nao mais
cria dificuldade.

Digamos que a fantasia, em seu uso fundamental, e aquilo
mediante 0 qual 0 sujeito se sustenta no nlvel de seu desejo
evanescente, evanescente porquanto a propria satisfavao da de-
manda the subtrai seu objeto.

Oh! mas os neuroticos, eles sao tao delicados, e como agir?
Eles sao incompreensfveis, essa gente, palavra de pai de famflia.

E justamente 0 que se tem dito ha muito tempo, desde sempre,
e os analistas continuam nessa. 0 pateta chama a isso de 0

irracional, nao haven do sequer percebido que a descoberta de
15. Aqui se colocam alguns comentarios sobre a formavao dos
sintomas.



~reu~ se homologa ao comec;ar tomando pOl' certo, 0 que derruba
1I11edJatamente nosso exegeta, que 0 real e racional, e depois, ao
con statal' que 0 racional e real. Mediante 0 que ele pode articular
q~l~ 0 que se apresenta como pouco razoavel no desejo e um
delto da passagem do racional como real, isto e, da linguagem,
ao re~l, enquanto 0 racional ja trac;ou af sua circunvalac;ao.

POlS 0 paradoxo do desejo nao e privilegio do neur6tico,
tratando-sc, antes, de que ele leva em conta a existencia do
paradoxo em sua maneira de confronta-Io. Isso nao 0 classifica [63KI

nada mal na ordem da dignidade humana e nao honra os analistas
medfocres (isto nao e uma apreciac;ao, mas urn ideal formulado
n~m ~oto formal ~os interessados), que, quanto a esse aspecto,
I~a.oatll1gem essa dlgnidade: surpreendente distancia, que sempre
1"01 notada em palavras encobertas pelos analistas ... outros, sem
que se saiba como distinguir estes ultimos, ja que eles nunca
teriam imaginado faze-Io por si pr6prios, se antes nao tivessem
tido que se opor ao descaminho dos primeiros.

I? E, pois, a posic;ao do neur6tico em relac;ao ao desejo -
dlgamos, para encurtar, a fantasia - que vem marcar com sua
presenc;a a resposta do sujeito a demanda, ou, dito de outra
maneira, a significac;ao de sua necessidade.
. Mas essa fant~sia nada tem a ver com a significac;ao em que
II1terfere. Essa slgnificac;ao, com efeito, provem do Outro, na
medida em que dele depende que a demanda seja atendida. Mas
a fantasia s6 chega a isso pOl' se encontrar na via de retorno de
urn circuito mais amplo, aquele que, levando a demanda aos
limites do ser, faz com que 0 sujeito se interrogue sobre a falta
em ,que ele aparece a si mesmo como desejo.

E i_ncrfvel que, embora desde sempre gritantes, alguns trac;os
da ,a~ao do ,ho.mem como tal nao tenham sido esclarecidos pela
anahse. Ref-enmo-nos aquilo pelo qual essa ac;ao do homem e
a gesticulac;ao que se ap6ia em sua hist6ria rotineira. Essa face
de proeza, de desempenho, de safda estrangulada pelo sfmbolo
- 0 que pOl'tanto a torna simb6lica (masnao no sentido alienante
que esse termo vulgarmente denota) -, aquilo, enfim, pelo qual
se ~ala em passagem ao ato, esse Rubicao cujo desejo pr6prio
esta sempre camuflado na hist6ria em beneffcio de sell' sucesso
tudo aquilo a que a experiencia do que 0 analista chama d~
acting out the da urn acesso quase experimental, ja que herda

disso todo 0 artiffcio, tudo isso, na melhor das hip6teses, 0

analista 0 rebaixa a uma recafda do sujeito, e na pi or, a uma
falha do terapeuta.

Ficamos estupefatos com esse falso pudor do analista diante
da ac;ao, em que por certo se dissimula uma vergonha verdadeira:
a que ele tern de uma ac;ao, a sua, uma dentre as mais elevadas,
quando ela cai na abjec;ao.

Pois, afinal, que acontece senao isso, quando 0 analista se [639]

interp6e de modo a degradar a mensagem de transferencia, que
ele esta ali para interpretar, numa significac;ao falaciosa do real
que nao passa de mistificac;ao?

Porque 0 ponto em que 0 analista de hoje pretende captar a
transferencia e a distancia que ele define entre a fantasia e a
chamada resposta adaptada. Adaptada a que, senao a demanda
do Outro, e em que teria essa demanda maior ou men or consis-
tencia do que a resposta obtida, se ele nao se julgasse autorizado
a denegar qualquer valor a fantasia pelo padrao que retira de
sua pr6pria realidade?

Aqui, 0 pr6prio caminho pelo qual ele avanc;a 0 trai, quando
Ihe e preciso, por essa via, introduzir-se na fantasia e se oferecer
como h6stia imaginaria a ficc;6es em que prolifera urn desejo
embrutecido, Ulisses inesperado que se oferece como pasto para
que prospere 0 chiqueiro de Circe.

E nao venham dizer que estou aqui difamando quem quer que
seja, pois esse e 0 ponto exato em que aqueles mesmos que nao
conseguem articular de outro modQ sua pratica se preocupam e
se interrogam: as fantasias, nao sera nelas que fornecemos ao
sujeito a gratificac;ao por onde soc;obra a analise? Eis a pergunta
que eles se repetem, com a insistencia sem safda de urn tormento
do inconsciente.

17. Assim e que, quando muito, 0 analista de hoje deixa seu
paciente no ponto de identificac;ao puramente imaginario do qual
o histerico permanece cativo, pOl'quanto sua fantasia implica seu
visgo.

Isto e, no ponto exato do qual Freud, em toda a primeira parte
de sua carreira, quis arranca-Io com demasiada pressa, forc;ando
o apelo do amor no objeto da identificac;ao (no tocante a Elisabeth
yon R., 0 cunhado [5]; quanto a Dora, 0 Sr. K.; no tocante it
jovem homossexual do caso de homossexualidade feminina, ele



enxergou melhor, mas tropec;ou ao se considerar visado no real
pela transferencia negativa).

Foi preciso 0 capitulo da Psicologia das massas e analise do
eu sobre "a identi ficac;ao" paJ'a que Freud distinguisse claramente
esse terceiro modo de identifieac;ao, eondicionado por sua func;ao
de sustentac;ao do desejo e especificado, pOl·tanto, pela indife-
renc;a de seu objeto.

Mas nossos psicanalistas insistem: esse objeto indiferente e
a substaneia do objeto, eomei meu eorpo, bebei meu sangue (a
evocac;ao profanatoria e da Iavra deles). 0 misterio da redenc;ao
do analisado esta nessa efusao imaginaria, da qual 0 analista e [6401
a oferenda.

Como e que 0 Eu de que eles pretendem se valer aqui nao
sueumbiria, de fato, it alienac;ao forc;ada a que eles induzem 0

sujeito? Os psieologos sempre souberam, desde antes de Freud,
ainda que nao 0 tenham dito nesses termos, que, se 0 desejo e
a metonimia da falta-a-ser, 0 Eu e a metonimia do desejo.

E assim que se opera a identifieac;ao final de que os analistas
se vangloriam.

Se e do Eu ou do Supereu do paeiente que se trata, eles
hesitam, ou antes, diriamos, nao estao preoeupados com isso,
mas aquilo com que 0 paeiente se identifiea e com 0 Eu forte
deles.

Freud previu muito bem esse resultado no artigo citado ha
poueo, mostrando 0 papel de ideal que 0 mais insignifieante
objeto pode assumir na genese do lider.

Nao e it toa que a psieologia analftiea orienta-se cada vez
mais para a psicologia de grupo, ou ate para a psieoterapia do
mesmo nome.

Observemos os efeitos disso no proprio grupo analitico. Nao
e verdade que os analisados a titulo did<itieo se eonformem it
imagem de seus analistas, nao importa em que nivel se queira
apreende-Ia. Antes, e entre si que os analisados de urn mesmo
analista se ligam, por urn trac;o que po de ser totalmente secun-
dario na eeonomia de eada urn, mas no qual se assinala a
insufieieneia do analista com respeito a seu trabalho.

E desse modo que aquele para quem 0 problema do desejo
reduz-se a suspensao do veu do medo deixa envoltos nessa
mortalha todos aqueles a quem eonduziu. '

18. Eis-nos, pois, no princfpio malig~1026 desse poder sempre
passive I de urn direeionamento eego. E 0 poder de fazer 0 bem
_ nenhum poder tern outro fim, e e por isso que 0 poder nao
tern fim. Mas aqui, trata-se de outra coisa, trata-se da verdade,
da unica, da verdade sobre os efeitos da verdade. Desde que
Edipo enveredou por esse caminho, ele ja renunciou ao poder.

Para onde vai, pOitanto, a direc;ao do tratamento? Talvez baste
interrogar seus meios para defini-Ia em sua retidao.

Observe-se: [641]

I. Que a fala tern aqui todos os poderes, os poderes especiais
do tratamento;

2. Que estamos muito longe, pela regra, de dirigir 0 sujeito
para a fala plena ou para 0 diseurso coerente, mas que 0 deixamos
livre para se experimentar nisso;

3. Que essa liberdade e 0 que ele tern mais dificuldade de
tolerar;

4. Que a demanda e propriamente aquilo que se eoloca entre
parenteses na analise, estando excluida a hipotese de que 0

analista satisfac;a a qualquer uma;
5. Que, nao sendo colocado nenhum obstaculo it declaraC;ao

do desejo, e para la que 0 sujeito e dirigido e ate canalizado;
6. Que a resisteneia a essa declarac;ao, em ultima instancia,

nao po de ater-se aqui a nada alem da ineompatibilidade do desejo
com a fala.

Proposic;6es com que talvez ainda haja alguns, mesmo em minha
audiencia costumeira, que se espantem por encontrar em meu
discurso.

Percebe-se aqui a ardente tentac;ao que deve ser, para 0

analista, responder, nem que seja urn pouco a demanda.
Mais ainda, como impedir 0 sujeito de the atribuir essa resposta,

sob a forma da demanda de eurar, e de conformidade com 0

horizonte de urn discurso que ele Ihe imputa com tao maior direito
quanto nossa autoridade 0 tern assumido a tres por dois?

Quem nos livrara, doravante, desse manto de Nesso que para
nos mesmos tecemos: pOl'ventura a analise atende a todos os

26. Malin, que tambem pode significar "malicioso" , "caustico" , "ardiloso" etc.
(N.E.)



desiderata da demanda, e pOl' nOl'mas difundidas? Quem varren'i
esse estrume descomunaI dos estabuIos de Augias, a literatura
analftica?

A que siIencio deve agora obrigar-se 0 analista para evidenciar,
acima desse pfll1tano, 0 dedo erguido do Sao loao de Leonardo,
para que a interpreta~ao reencontre 0 horizonte desabitado do
ser em que deve se desdobrar sua virtude alusiva?

19, Ja que se trata de tomar 0 desejo e que ele so pode ser
tornado ao pe da letra, pOl'quanto sac as redes da letra que
determinam, que sobredeterminam seu lugar de passaro celeste,
como nao exigir do passarinheiro que ele seja, antes de mais
nada, urn letrado?

Da parte" literaria" da obra de Freud, como urn professor de
literatura em Zurique que come~ou a soletra-la, quem dentre nos
tentou articular a importancia?

Isso e apenas uma indica~ao. Vamos adiante. Questionemos
o que deve acontecer com 0 analista (com 0 "ser" do analista)
quanto a seu proprio desejo.

Quem ten'i ainda a ingenuidade de se ater, no tocante a Freud,
a imagem de burgues bem situado de Viena que espantou seu
visitante Andre Breton, por nao se aureolar de nenhum convfvio
com as Menades? Agora que ja nao temos senao sua obra, acaso
nao reconheceremos nela urn rio de fogo que nada deve ao dacho
artificial de Fran~ois Mauriac?

Quem soube melhor que ele, declarando seus sonhos, desfiar
a corda em que desliza 0 anel que nos une ao ser, e fazer luzir
entre as maos fechadas que 0 passam de umas as outras, no
jogo-do-anel da paixao humana, seu breve fulgor?

Quem trovejou como esse homem de gabinete contra 0 a~am-
barcamento do gozo por aqueles que amontoam sobre os ombros
dos outros os fardos da necessidade?

Quem, tao intrepidamente quanto esse clfnico apegado ao
terra-a-terra do sofrimento, interrogou a vida em seu sentido, e
nao para dizer que ela nao 0 tern - maneira comoda de lavar
as maos - mas para dizer que tern apenas urn, onde 0 desejo
e carregado pela morte?

Homem de desejo, de urn desejo que ele acompanhou a
contragosto pelos caminhos onde ele se mira no sentir, no
dominar e no saber, mas do qual soube desvendar, somente ele,
qual urn iniciado nos antigos misterios, 0 sighificante fmpar:

esse falo 0 qual recebe-lo e da-lo sac iguaImente impossfveis
para 0 neurotico, quer ele saiba que 0 Outro nao 0 tern ou que
o tern, pois, em ambos os casos, seu desejo esta alhures - em
se-lo -, e pOl'que e precise que 0 homem, macho ou femea,
aceite te-lo e nao te-lo, a partir da descoberta de que nao 0 e.

Aqui se inscreve a Spaltung derradeira pela qual 0 sujeito se
articula com 0 Logos, e sobre a qual Freud come~ando a escrever
[12] nos ia dando, na ultima aurora de uma obra com as dimens6e~
do ser, a solu~ao da analise" infinita", quando sua morte ah
veio apor a palavra Nada.

Este relatorio e uma seleta de nosso ensino. Nosso discurso no Congresso e as
respostas que ele recebeu substituiram-no em sua seqUencia.

Nessa seqUencia articulamos urn grafo que articula com precisao as dire~6es
aqui propostas para 0 campo da analise e para sua manobra.

Damos aqui, classificadas por ordem alfabetica de autores, as referencias a
que nosso texto remete atraves dos numeros colocados entre colchetes.

Usamos as seguintes abreviaturas:
GW: Ge.wl1unelte Wake, de Freud, edi~ao da Imago Publishing de Londres.

o numero romano subseqUente indica 0 volume.
SE: Standard Edition, tradu~ao inglesa dessas obras, editada pela Hogarth

Press de Londres. Mesma observa~ao. [ESB para a edi~ao em portugues.]
UP: International Journal of Psychoanalysis.
The PQ: The Psychoanalytic Quarterly.
La PDA: livro intitulado La psychanalyse d' aujourd'hui, publicado peta PUF,

ao qual nos referimos unicamente pela simplicidade ingenua com que nele se
apresenta a tendencia a degradar, na psicanalise, a dire~ao da analise e os
principios de seu poder. Obra de difusao para 0 exterior, sem duvida, mas
tambem, no interior, de obstru~ao. Assim, nao citaremos seus autores, que nao
intervem aqui por nenhuma contribui~ao propriamente cientifica.

II] Abraham, Karl, "Die psychosexuellen Differenzen der Hysterie und der
Dementia praecox" (I Congresso Internacional de Psicanalise, Salzburgo, 26 de
abril de 1908), Zentralblall fiir Nervenheilkunde und Psychiatrie, 2Q cad, de
julho de 1908, Neue Folge, vo1.l9, p.521-33, e in Klinische Beitrdge zur
IJsychoanalyse (Int. Psych, Verlag, Leipzig-Viena-Zurique, 1921): "The Psy-



cho-sexual Differences between Hysteria and Dementia Praecox", Selected

Papers, Hogarth Press, p.64-79.
[2] Devereux, Georges, "Some Criteria for the Timing of Confrontations and
Interpretations", abril de 1950, UP, XXXII, I Uaneiro de 1951), p.19-24.
[3] Fercnczi, Sandor, "Introjektion und Obertragung", 1909, Jarbuch IiiI' psy-

choanalylische Forschungen, I, p.422-57; "Introjection and Transference", Sex

in Psychoanalysis, Nova York, Basic Books, p.35-93.
[4] Freud, Anna, "Das Ich und die Abwehrmechanismen", 1936, in cap.lV,
"Die Abwehrmechanismen". Cf. "Versuch einer Chronologie", p.60-3 (Intern.

psychoanal. Verlag, Viena, 1936). [0 ego e os mecanismos de defesa, Rio de
Janeiro, Civilizar;:iioBrasileira, 6ll ed., 1982.]
[5] Freud, Sigmund, SlUdien iiber Hysterie, 1895, GW, I, Fall Elisabeth von R.,
p.196-251, especialmente p.125-7; Srudies on Hy.Heria, SE, II, p.158-60 [Esrudo.\·

sobre a hi.l"leria, ESB, II, 2ll ed. rev., 1987].
[6] Freud, Sigmund, Die TraumdeUlung, GW, IT-III. Cf. cap.IV, "Die Traument-
stellung" , p.152-6, p.157 e p.163-8. "Kern unseres Wesens", p.609. The hHe/pre-

tationofDreams, SE, IV, cap.IV, "Distortion in Dreams", p.146-50, p.151, p.157-62
e p.603 [A interprelafiio dos sonhos, ESB, IV-V, 2ll ed. rev., 1987].
[7] Freud, Sigmund, Bruchstiick einer Hysterie-Analyse (Dora), concluido em [6441

24 de Janeiro de 1901 (cr. carta 140 de Aus den Anfiingen, correspondencia com
Fliess publicada em Londres): GW, V, p.194-5; A Case ()f Hysteria, SE, vol.
VII, p.35-6 ["Fragmento da amilise de urn caso de histeria", ESB, VII, 2ll ed.
rev., 1987].
[8] Freud, Sigmund, Bemerkungen iiber einen Fall von Zwangsneurose, 1909,

GW, VII. Cf. l.d) Die Einfiihrung ins Verstandnis del' Km (Introdur;:iio ao
entendimento da analise), p.402-4, e nota das p.404-5; vel' tambem If) Die
Krankheitsveranlassung, ou seja, a decisiva interpretar;:iio de Freud sobre 0 que
traduziriamos pOI' "0 sujeito da doenr;:a", e l.g) Del' Vaterkomplex und die
Losung del' Rattenidee, p.417-38. Notes upon a Case of Obsessional Neurosis,

SE, X; cf. I.d) Initiation into the Nature of the Treatment, p. [78-81 e nota da
p.181; depois, II> The Precipitating Cause of the Illness, e g) The Father Complex
and the Solution of the Rat Idea, p.195-220 [" Notas sobre urn caso de neurose
obsessiva", ESB, X, IIIed.].
[9] Freud, Sigmund, Jenseits des Lustprinzips, 1920, GW, XIII: cf., se ainda
houver necessidade, as p.II-4 do capitulo II; Beyond the Pleasure Principle,
SE, XVIII, p. 14-6 ["Alem do principio de prazer", ESB, XVIII, IIIed.].
[10] Freud, Sigmund, Massenpsychologie und fch-Analyse, 1921, GW, XIII. Vel'
cap.VII, "Die Identifizierung", esp. p.116-8. Group Psychology and the Analysis
()f the Ego, SE, XVIII, p.106-8 [" Psicologia de grupo e a analise do ego" , ESB,
XVIII, IIIed.].

[II] Freud, Sigmund, Die endliche ulld die unendliche Analyse, 1937, GW, XVI,
p.59-99, traduzido com 0 titulo de "Analyse terminee (!) et analyse interminable
O!)" - nossos pontos de exclamar;:ao visam aos padroes praticados na tradur;:iio
das obras de Freud para 0 frances. Apontamos esta pot'que, para a edir;:iiodas GW,
voI.XVI, publicado em 1950, ela niio existe, cf. p.280; in Rev. Iranf· Psychan., XI,
1939, I, p.3-38 [" Analise terminavel e interminavel", ESB, XXIII, Ia ed.].
[12] Freud, Sigmund, Die fchspaltung im Abwehrvorgang, GW, XVII, Schriften
aus dem Nachlass, p.58-62. Data do manuscrito: 2 de Janeiro de 1938 (inacabado).
Splilling of the Ego in the Defensive Process, Collected Papers, V, 32, p.372-5
[" A divisao do ego no processo de defesa", ESB, XXIII, Ia ed.].
[13] Glover, Edward, "The Therapeutic Effect of Inexact Interpretation: A
Contribution to the Theory of Suggestion", /JP, XII, 4 (outubro de 1931),
p.399-411.
[14] Hartmann, Kris e Loewenstein, suas publicar;:oes em equipe em The

Psychoanalytic Srudy (~f the Child, a partir de 1946.
[15] Kris, Ernst, "Ego psychology and interpretation in psychoanalytic therapy",
The PQ, XX, I, Janeiro de 1951, p.21-5.
[16] Lacan, Jacques, nosso relat6rio de Roma, 26-27 de setembro de 1953:
Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, in La psycha-

naLyse, voU, PUF. Cf., neste volume, p.238.
[17] Lacan, Jacques, L'fnslance de la lellre dans L'inconscient ou La raison
depuis Freud, 9 de maio de 1957, in La psychanalyse, voU, p. 47-81, PUF.
Cr., neste volume, p.496.
[18] Lagache, Daniel, "Le probleme du transfert" (Relat6rio da XIV Conferencia
dos Psicanalistas de Lingua Francesa, III de novembro de 1951), Rev. franr;.

Psychan., XVI, 1952, nlll-2, p.5-115.
[19] Leclaire, Serge, "A la recherche des principes d'une psychotherapie des
psychoses" (Congresso de Bonneval, 15 de abril de 1957), L'Evolution Psy-

chiatrique, 1958, fasc. 2, p.377-419.
[20] Macalpine, Ida, "The Development of the Transference", The PW, XIX,
4, outubro de 1950, p.500-39, especial mente p.502-8 e 522-8.
[21] La PDA, p.51-2 (sobre "pre-genitais" e" genitais"), passim (sobre 0 reforr;:o
do Eu e seu metodo), p.102 (sobre a distancia do objeto, principio do metoda
de uma analise).
[22] La PDA, cf. sucessivamente p.133 (reeducar;:iioemocional), p.133 (oposir;:ao
da PDA a Freud quanto 11 importancia primordial da relar;:ao a dois), p.l32 (a
cura "por dentro"), p.135 (0 importante ... niio e tanto 0 que 0 analista diz ou
faz, mas 0 que ele e), e p.136 etc., passim, e ainda p.162 (sobre a despedida do
rim do tratamcnto) e p.149 (sobre 0 sonho).
123] R.L., "Perversion sexuelle transitoire au coms d'un traitement psychana-
Iytique", Bulletin d'Activites de l'Association des PsychanaLystes de Belgique,

25, p.I-17; 118, rue Froissart, Bruxelas.



[24] Sharpe, Ella, "Technique of Psychoanalysis" , Coli. Papers, Hogarth Press.
Cr. p.81 (sobre a necessidade de justificar sua existencia); p.12-4 (sobre os
conhecimentos e tecnicas exigfveis do analista).
[25] Schmideberg, Melitta, "Intellektuelle Hemmung und Ess-sttirung", Zeit-
schrijt fiir psa. Piidagogik, VIII, 1934.
[26] Williams, J.D., The Complete Strategist, The Rand Series, McGraw-Hill
Book Company, Inc., Nova York, Toronto, Londres.
[27] Winnicott, D.W., "Transitional Objects and Transitional Phenomena", 15
de junho de 1951, in UP, XXXIV, 1953, p.ll, p.29-97. Traduzido em La
Psychanalyse, vol.5, p.2l-4l, PUP.

Observac;iio sobre 0

relat6rio de Daniel Lagache:
"Psicanalise e estrutura da personalidade"

Este texto foi redigido com base na grava~iio de uma interven~iio
que uma falha no funcionamento inicial do aparelho privou de
seu exordio. Foi desse acidente que tiramos proveito para
reformular nosso discurso, de um modo que modifica sensivel-
mente sua improvisa~iio. Mas resta ainda indicar a inten~iio
disso, que e condensar em sua articula~iio da epoca uma posi~iio
que permanece essencial para nos.

[sso nos levou a suprimir ainda mais do discurso: precisa-
mente aquilo que, no calor de uma atualiza~iio, antecipa-se ao
que so seria desenvolvido mais tarde. Assim e que, deixando de
lado nossa predile~iio de autor, niio retomamos 0 apologo do
pote de mostarda, cuja lembran~a, no entanto, niio e anedotica,
ja que desde entiio the demos pleno impulso.\

Exceto por the garantirmos aqui sua certidiio de nascimento,
com seu tema nos agapes que no-lo forneceram ao menos
aparentemente, deixamos a nosso auditorio a tarefa de reencon-
trar nas entrelinhas 0 pote de mostarda, em figuras mais aces-
sfveis ao leitor e menos submetidas aos significantes da presen~a.

Alem do mais, um texto que niio foi comunicado antes sob
nenhuma forma documental so e atestavel a partir do momenta
de sua reda~iio definitiva, ou seja, aqui, na Pascoa de 1960.

o Lermoestrutura, que dani ao relat6rio de Daniel Lagache2 sua
palavra-chave, e, com efeito, enunciado como principio de muitas

I. Especialmente em nosso semimirio do ano de 1959-1960, sobre a etica da
psicamllise.
. "Hoje a antropologia e estruturalista. Urn de seus trayos principais e a

promoyao da categoria de conjunto, de unitas multiplex. (.:.) Partimos da ideia
dc que nao lidamos com elementos isolados nem com somas de elementos, mas
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tendencias contemporaneas da investiga~ao sobre 0 homem, se
e esse 0 sentido amplo que Lagache confere, pensamos, ao termo
antropologia. A referencia it sociologia se nos afiguraria melhor,
atualmente, para situar 0 estruturalismo.

Pois ele e objeto de urn debate tao acalorado que nem Claude
Levi-Strauss escapa aos ataques que os estruturalistas desferem
uns contra os outros, parecendo que a no~ao de estrutura que
urn deles tern nao e mais que uma aberra~ao para outro.

Como n6s mesmos fazemos do termo estrutura urn emprego
que cremos poder pautar no de Claude Levi-Strauss, e para n6s
uma razao pessoal, cabe dize-Io aqui, nao tomar esse emprego
como genericamente confuso. 0 que s6 nos deixa mais interes-
sados em submete-Io ao teste da elabora~ao que Daniel Lagache
organiza.

A categoria do conjunto, para introduzi-Ia, obtem nossa con-
cordancia, uma vez que evita as implica~oes da totalidade ou as
depura. Mas isso nao quer dizer que seus elementos nao sejam
isolados nem somaveis, pelo menos se buscarmos na no~ao de
conjunto alguma garantia do rigor que ela tern na teoria mate-
matica. "Que suas pr6prias partes estejam estruturadas" sign i-
ficara, por conseguinte, que elas mesmas sao passfveis de sim-
bolizar todas as rela~oes definfveis para 0 conjulllo, as quais vao
bastante para-alem de sua distin~ac e sua reuniao, ainda que
inaugurais. De fato, os elementos se definemali pela possibili-
dade de serem colocados, na fun~ao de subconjuntos, como
recobrindo uma rela~ao qualquer definida para 0 conjunto, tendo
essa possibilidade como tra~o essencial 0 nao estar limitada pOl'
nenhuma hierarquia natural.

Eis por que 0 termo "parte" nos parece ter que ser descartado
de safda, e, com mais razao ainda, qualquer dado de campo que
inclua inc6gnitas tao temfveis quanto urn organismo, pOl'quanto,
ja ao organizar 0 cfrculo de rela~oes (com a famosa "situa~ao"
que esta sempre a nos espreitar), tal campo introduz em toda

com conjuntos cujas pr6prias partes estao estruturadas." D. Lagache, La psy-
chanalyse etLa structure de Lapersonnalite (relat6rio do Col6quio de Royallmont,
10-13 de julho de 1958), coligido em La PsychanaLyse, nll(5,Paris, PUF, 1961,
p.5.

l'onsidera~ao estrutural esta limita~ao mfnima que Daniel Laga-
'he logo discerne, pertinentemente: ser geometrico.3

Ora, a estrutura nao e a forma, como insistimos noutro [6491

l'ontexto,4 e a questao e justamente abrir 0 pensamento para uma
lopologia, exigida pela simples estrutura.

Sustentamos que a estetica transcendental esta por ser refeita,
dcsde 0 momento em que a linglifstica introduziu na ciencia seu
~tatus incontestavel: com a estrutura definida pela articula~ao
significante como tal.

POl'tanto, quando Daniel Lagache parte da escolha que nos
propoe, entre uma estrutura como que aparente (que implicaria
II crftica daquilo que 0 carater descritivo comporta de natural)
t' uma estrutura que ele pode declarar distante da experiencia
(in que se trata do "modelo te6rico" que ele reconhece na
Illctapsicologia analftica), essa antinomia desconhece urn modo
lIa estrutura que, por scr terceiro, nao deve ser exclufdo, ou seja,
tiS efeitos que a combinat6ria pura e simples do significante
II '\ermina na realidade em que se produz. Pois, e ou nao 0

('siruturalismo aquilo que nos permite situar nossa experiencia
t omo 0 campo em que isso fala? Em caso afirmativo, "a distancia
1111 experiencia" da estrutura desaparece, ja que opera nela nao
t ()mo modelo te6rico, mas como a maquina original que nela
IHle em cena 0 sujeito.

o que Daniel Lagache atribui ao ponto de vista econ6mico-
lIinamico, ou seja, a seu ver, 0 material e sua interpreta~ao, e
JlI ccisamente aquilo em que vemos a incidencia da estrutura
III'spontar em nossa experiencia, e e disso que uma pesquisa
I sl ruturalista deve buscar os efeitos, ilustrando-se 0 alcance
1'l'OIH3mico-dinamico destes pOl' uma compara~ao que equivale
,I Slia razao: a saber, aquilo que uma turbina, isto e, uma maquina
1I11111tadasegundo uma cadeia de equa~oes, introduz numa cascata
natllral para a realiza~ao da energia.

\ .. () call/po psicoLogico e 0 conjllnto das rela;;;6es do organismo com 0 meio.
( ) Nao ha organismo que nao esteja sitllado, nem tampouco situa;;;ao senao
1'111 JI 1I111 organismo. Necessidade, em ultima instancia, geometrica (...)." Idem,

I'
I NIIlI1simp6sio sobre a estrutura, realizado sob os auspfcios do sr. Bastide.



Como nos surpreendermos, pOl'tanto, ante 0 fato de 0 criterio
genetico haver resultado em fracasso na verifica<,:ao das topicas
freudianas, na medida mesma em que os sistemas delas SaD
estrutul'ais?

Quanto ao criterio de adapta<,:ao, talvez seja preciso rejeitar
seu emprego ate nova ordem, a nova ordem que a propria
psicamilise tent instaurado: a menos que enveredemos pelo
chamado impasse do problema pos-revolucionario.

Os sistemas, com efeito, dos quais Daniel Lagache sabe
valorizar tao delicadamente as rela<,:6es de interdependencia
(proporfamos: paranomias) em cada uma das duas topic as de
Freud, distinguindo-os de suas fun<,:6es, nem pOl' isso SaD a
estrutura no senti do estrito: como se ve pela especie de quiasmo
que ele nao explica, segundo 0 qual e pela identidade dos
pensamentos que 0 processo primario (como procedente do
inconsciente) encontra sua regra, e e na identidade das percep<,:6es
que 0 processo secundario (como ordenador do primeiro com a
realidade) encontra seu criterio - ao pas so que a percep<,:ao e
mais primaria na estrutura, no sentido como Lagache a entende,
e mais proxima do princfpio do prazer com que se assegura 0

imperio do pl"imario do que tudo aquilo que, pOl' ser pensamento,
parece haver repercutido a partir de uma consciencia esclarecida.

POI' isso, nao e inutil lembrar que Freud recusou na origem,
a todo sistema de qualquer de suas topicas, a menor realidade
como apiirelho diferenciado no organismo. Pois ha quem esque<,:a
de extrair disso este corolario: 0 de que ao mesmo tempo ele
nos recusa 0 direito de for<,:ar algum desses sistemas a ingressar
na realidade fantasiada de qualquer "totalidade" do organismo.
Em sum a, a estrutura de que falamos nada tem a vel' com a ideia
de "estrutura do organismo" , tal como sustentada pel as consta-
ta<,:6es mais bem fundamentadas da Gestalt. Nao que a estrutura
propriamente dita nao tire proveito das hiancias da Gestalt
organica para servir-se deIa. Mas, a partir das conjun<,:6es de
ambas, que revelariam ser de fissao ou de fissuras, afirma-se
uma heterogeneidade entre duas ordens, que procuraremos mas-
carar menos para captar seu princfpio. Assim e que, sendo menos
desconhecida, a distribui<,:ao topica da consciencia, tao impres-
sionante em sua dispersao que se poderia dize-la estilha<,:ada,
leva-nos a considerar este fato que Daniel Lagache tcm razao
de nos relembrar: que quase nao avan<,:amos no problcma cia

natureza da consciencia, desde que, na revisao desta que ele
havia tornado necessaria, Freud so voltava ao assunto para
lamentar terse quedado af. . .

Seja como for, nao constitui dificuldade que 0 orgamsmo seJa
"depenado" , au, dito de outra maneira, que ceda este ou aquele
dc seus tentaculos mais ou menos amovfveis como penhor de
uma dad a estrutura - a de proibi<,:ao social, pOl' exemplo - em
que, como indivfduo, possa ser apanhado. .

Para entrar no am ago do ass unto com Damel Lagache,. ~en-
damo-lhe gra<,:as por denunciar de passagem a simples falslflca-
,'ao que Heinz Hartmann tenta impor a historia, ao.desconhecer
quc, na epoca da Introdu<;iioao narcisismo, Freud mtere~sou-~e
I'ealmente pela instancia do Eu, a unica e mesma .que contmuana
a promover. Quanto a advertencia com que 0 dlto. autor e seus
IIc6litos Kris e Loewenstein, creem dever prevemr-nos contra
lllna ch'amada concep<,:ao antropomorfica da segunda topic~,
sustentaremos, com Daniel Lagache, que seu objeto nao e malS
l'onsistente do que a parvofce de puro fingimento que eles sup6em
l'lll nos. Mas isso nao equivale a aceitar a impertinencia da ?utra
qlle eles nos imputam, bastante real, contando com nossa valdade
de scrmos daqueles que nao se deixam enganar, para nos empurrar
IlII'tivamente a carta marcada5 de uma chamada concep<,:ao causal

6

do Eu. E pOl'ventura ainda negara Lagache a influencia nefasta
da antinomia de Jaspers, nesse truque de baralho com que
prl'tcndem of uscar-nos a visao, acenando promis~ora~ent~ com
II I>riIho da fisiologia na porta do deposito de qumqUllh~nas ~e
llilde nos tiram, para explicar 0 Eu de Freud, 0 ~Aan~qulIl~ cUJ,a
II'ki<,:ao e a descoberta da p6lvora de toda expenencl~ pSlcolo-
I'ica, csse sujeito verbal apontado como suporte da. smtese das
IlIllis hcter6clitas fun<,:6es? Daniel Lagache mostra amda melhor
II quc C esse bezerro de nao sei quantas patas,? esse monstro

1.111::111usa carte jorcee, expressao que denola a carta que 0 ilusionista nos
"IIIII~II 1Icscolher, deixando-nos uma aparencia de liberdade de escolha. (N.E.)
I, /I 1I1:rcditar nesses autores, Freud teria, no segundo modelo, "tomado como
11111110a r/lI1~-(io dos sistemas ou subestruturas no conflito, e 0 modelo qu: 0
III plill { l:isio16gico; 0 papel dos conceitos estruturais e favorecer as .exphc~"oes
I 1111Ills. '. sc eles se encontram entre nossos lIlstrumentos mats vahosos, e par

I 111111''111num contexto genetico".
1,111'1111cscrcve veau a trel1le-six pattes, onde, pelas mudanc;:as que introduz



cujas soldas, representadas, evocariam uma colagem desprovida
de arte, mas que combina com 0 gabinete de curiosidades onde
o charlatao nao detona. Mas, afinal, que tern essa concepyao
barroca a vel' com a psicanalise, a nao ser pOl' degradar Sua
lecnica a explorayao dos mais obscuros preconceitos?

A verdade e que, como assinala com vigor Daniel Lagache,
a propria existencia de "enclaves animistas" , e ate de alterniincias
vividas como pessoais em nosso assentimento, nao atrapalha em
nada a compreensao da segunda topica como urn modelo teorico,
o importante nao sendo, com efeito, "que se possa diferenciar
os sistemas POl' suas funyoes" , mas que se reconher;:a, como faz
ele, "que 0 conceito de funyao nao e urn conceito exclusivamentefisiologico" .

o que introduzimos nesse debate facilitani acreditarem que a [65
nos so vel' seria impossfvel falar de maneira mais excelente.

Ve-se, no en tanto, com que objeyoes ira deparar, de nossa
parte, a tentativa de Daniel Lagache, na medida em que e a Sua
fonnar;:ao na intersubjetividade que ele tenciona referir aquilo a
que chama estruturayao da personalidade (0 que e 0 proprio
tftulo de seu cap.IV). Em nossa opiniao, seu metodo nao e
suficientemente radical, e diremos em que.

Nao e, pOl' ora, em viltude de nao consentirmos na estocada
que ele desfere contra 0 idealismo exorbitante que andam exer-
cendo, ao pretender fazer deri val' da consciencia pessoal a genese
do mundo pessoal, ou seja, contra a moderna Yoga de uma
psicanalise que ja nao quereria fundamentar-se senao na obser-
vayao da crianya. Mas e que ele tambem nos parece otimista ao
nos considerar livres desse preconceito: porventura estaria es-
quecido de que 0 sr. Piaget nos habitua a interrogar na consciencia
pessoal a genese do mundo comum, a ponto de incluir nela as
categorias do pensamento cientffico?

Nao menos encantados ficamos com sua observayao de que,
"antes de existir em si, pOl' si e para si, a crianya existe para e

no coloquialismo mouton cl cinq paUes - carneiro de cinco patas, designativo
de uma pessoa que se afigura um fenomeno, ou de alguem ou algo raro ou
absurdo -, parece aludir ao bezerro de ouro da adora~iio bfblica e, atraves do
(ren(e-six, frisar a caracterfstica do disparate. Na linguagem coloquial, 0 36 e
usado na Fran~a para designar uma quantidade grande e indeterminada qualquer.(N.E.)

., , 610 de expeclalivas, projetos e atrib~tos" .
1"

11
llulrcm; Ja e urn PI' t. I'smo se ele nao enfatlzasse' en as formu al urn IU , ,

I\I,I~ isso sena ap t' e proJ'etos se fazem sentlr' I I tantas expecta Ivas , ,
II 111l'IO pe 0 qua, do ela vem ao mundo, Ja que
1111 inconsciente da, cnanr;:a ~uan bastante insolito em tal
11.10 e pOl' tais atnbutos, ,tel,mo ~su:' no con"er de sua Frase no

' - como que 1I1S1l1Ual-
'IJ
H1s1

c;ao, vem .. Atributos' detenho-me nesseue ela se encell a. . I
IIHIIl1Cnloem q , 1 L he Esperava ele que e a mede Dallle agac ,
I!t'l!ucno termo '. ao Ihe conferir ele mesmo
l'~l'apasse? Nao sendo aS~lm'dPOl, qt.~Ibeu~os eis 0 que e 0 sujeito

. ~, ? Urn polo e all,
',11:1 IInportancla. I _ 'a sob 0 acumulo destes que

cimento (e ta vez seJ . ,
,lIltes de seu nas D t .'b tos isto e de siglllficantest sufocar) e a 11 u" b
11'11 claramen e '., ... 0 sera preciso nos lem rar-' ligados num dISCli, s ,
IIll1lSou menos d e tratar da estrutura do Isso.
ItlOS dentro em pouco, qU,aDn0, s I Lagache professando a mesma

M 'a nao estara allle
as, por 01 , d defino 0 inconsciente como 0' ue ensino quan 0 -

(Olsa que 0 q .' e Daniel Lagache possa, com
discurso do Outro? POl~, par~, qu 'POl' si e para si" , conferir

' ~ .a da cnanr;:a em Sl, . [651]hase na extstencl . "senao a precedenCla, ao .. ~ , pOl' e para outlem , "
a "essa eXlstencla . . I ao inteiramente futurassao logic a sua Ie ay
menos uma prece , a espera e que a destin a ao
com 0 cfrculo de semelhant~St qU~eles nao e suficiente. E que,
lugar que ela ocupa nos proJe o,sse Inanifesta essa relac;ao de

-' inaria que al ,
na dimensao Imag , 0 nao nascido permanece. ~ , ,. "sa na medlda em que .
eXlstencla e 1I1vel , , . _ d I' Mas 0 lugar que a cnanc;a. f chadD a visao e a.
haslcamente e rao das relar;:oes de paren-I· h m segundo a conven.... ~
ocupa na 111age . , identifica com 0 avo, os
lCSCO, 0 prenome, .talvez: .iue

~: oaque nela denotani seu sexo,
runcionarios do reglstro CIVI e a , . co com 0 que ela e em
' 'I ue se preocupa multo pou ,

aI esta a go q h . afrodita para verso!
si: pois ela que aparer;:a ~lm. : longe tao longe quanto

abe Val mUlto mats, . .,
Isso, como se s, 'dade a fala' sua existencla Ja. b a linguagem e a vel ,. d

a lei a range. ' I d tes que ela venha ao mun 0,
e sustentada, 1I10cente ou cu pa _a, an

de
fazer com que ela ja nao

e 0 tenue fio d~ sua verdad~ "na~p~or isso mesmo que havera,
co sture um tecldo de mentna. 'to e quanto aos meritos dos

d m erro de pessoa, IS , dgrosso 1110 0, U e no velho processo e
pais, em seu Ide~1 do E~, ~ pas~o n~~~ homenzinho retomani
justificar;:ao no tnbunal e ~u.s, b a forma do Supereu deles.
urn dossie antenor a seus avo~. dSO . Daniel Lagache, e onde
Observac;ao de Freud, relembla a pOl



s6 e preciso buscar 0 efeito e 0 carn .
Corn os nfveis 6tirnos que d.' po da lala e da linguagem il
t I,· po ellamos apontar nopo oglco vendo de q b' um esquema, , ue Ia, que eles s6 pas . .
para a realidade. ' sam estatlstlcamente

Ainda rnais profundamente repercut . .
a experiencia segura, 0 desejo dos . e aqul, COIS~de q~e temos
a quesUio que n6s mesmos d p.als. Mas essa e preClsamente
d escortmamos COI b

os presentes, da determinac;ao d d . ' no. sa em alguns
do significante. 0 eseJo pelos efeltos, no sujeito,

Se 0 pr6prio Daniel Lagache n- ,.
promoc;ao do Verbo teria I' ao IJzesse ressoar ali minha

~ . ' e e tanta certeza de b ' .referencla a encarnarao d .. ' . , que sua ehsslma
" :.- se UZllla seu audltorio d'

no curso da existencia pre-natal 0 .'. ' ao Izer que,
e se enriquece pela encarnar-"; sel pala outrem se modifica

S. " :.-ao .
IIn, oserparaoutrem"'elena d'- .

"mais ou menos em meados' d 0 I_Z~ ser em Sl. e prossegue:
" ." . a gestac;ao . Nao sera p .
. suas pllmeJras manlfestac;oes de atividade '" olque, por
fazer com que se fale d _I ? S· ' 0 feto comec;a a
d . e e. 1m, com que se fal d I .

efme aquilo a que Daniel L h e e e, elS 0 que
agac e chama aqu' " .

momentos de uma existencia" (n6s d'." I, e.ss:s pnmeiros
maneira ainda milis im ressi IIla~os ex-sIstencia), e de [654J
de "autonoma". p onante na medlda ern que a qualifica

Por que, nesse caso nao articula' '.
com 0 discurso do OUtl:O I I a a~tenondade da relac;ao

com qua quer diF. . - ,na qual Lagache d . " 'Jerenclafao prtnuiria,8
a mite que 0 sUJelto fu' "

como estrutura cognitiva"? S t- I' h nClOna sem existir
afirma que" se nega a 'd~ e e m as antes, no entanto, ele

, eVI enCla ao alegar q , .
nao tem experiencia consciente . ue 0 recem-nascido
e a vigflia". Bastara essa vi f1;aem:ol~ ~Ie alterne entre 0 sono
"a existencia de um sUJ'eit g 0 sel vavel para Ihe assegurar

o sem estrutura cognitiva"?

8 "A - ., no~ao de dlferencia~ao primaria e _ , . "
demonstrada pela exislencia de aparelhos plefenvel a de rndlferencia~ao. (...) E
de autonomia: aparelhos da perce ao que }aranlem ao sujeito urn mfnimo
descargas das necessidades e dos S~tos' da motl JCldade, da memoria, Iimiares de
o sUJelto funciona e se atuall'za ' . (...) Sem eXlstu como estrutura cognitiva

. sucessJVamente n' ,e 0 motlvam. (...) A verdade ' as necessldades que 0 despertam
. e que essas relar-oes d b' f . ,estr uturadas no sentido de . . ¥ e 0 Jeto unClOnalSnao estao

L ' que 0 sUJelto e 0 ob' t - - ,agache, La psychanalyre et I _ Je 0 nao sao dlferenciados." D. .a st/Ucture ...• p.15-6. .

Para n6s, a realidade da diferenciac;ao primaria deixa em
1I"(l'I1S0 seu uso propriamente significante, do qual depende 0

IlelV\'l1l0do sujeito. Para defini-la em si, dirfamos que ela e uma
II Ilu;ao de objeto no real, com isso pensando comprovar 0 carateI'
IllllllSl0, em sua simplicidade, das divisoes de que nos servimos
1'1111siluar nossa experiencia entre simb6lico, imaginario e real.

1\ preciso que a necessidade que sustenta essa diferenciac;ao
JlllllIaria venha somar-se a demanda, para que 0 sujeito (antes
ell' C1ualquer "estrutura cognitiva") fac;a sua entrada no real,
I IIquanlo a necessidade transforma-se em pulsao, uma vez que
,1111realidade se oblitera ao se tornar sfmbolo de uma satisfac;ao
IlIllll'OSa.

Essas exigencias conceituais, que nos permitam registni-lo,
II III, entre outras, a vantagem de relegar metMoras detestaveis,
I 111110a da participarilo simbi6tica da crianc;a na mae (sera que
I I IS formam um Ifquen?), de nos deixar descontentes com uma
Il'l 'rCllcia desenvolta "ao funcionamento conjunto da maturac;ao
I cia aprendizagem" para explicar "uma identificac;ao no conflito
IIItl'rsubjeti'-'o" , mesmo tomando por certo que" a predominancia
ell' sua passividade faz com que ela receba da situac;ao seu
1'1'1sllnagem temporario" , e de nao nos livrarmos da diferenciac;ao [655]

I III1" 0 corpo e os objetos conotando-a como sincretica, pois
I',ll C deixar de lado a dissimetria essencial entre projec;:ao e
lilirojec;:ao.

Quanto a isso, Daniel Lagache continua classico. Mas pare-
I I' IlOSque ele nao pode acentuar, como fez aqui, a prematurac;:ao
'1lIlh6lica pela qual a crianc;:a se inscreve no ser para outrem
((lllra n6s, 0 discurso do Outro), e tomar 0 retardo formal
ll'/·islrado pOl' sua aprendizagem da sintaxe (0 momenta em que
I l'I'ianc;:a fala de si tal como os outros Ihe falam) como decisivo
~I'j;1 I<.ido que for "na conjunc;:ao que se opera entre 0 ser para
1IIIIr'rn e 0 ser para si". E que, longe de esse instante ser
Il'preselltativo disso, dirfamos que, uma vez que se trata de
dlsl'urso, essa conjunc;:ao sempre existiu, considerando que 0 dis-
I \lrso esteve ali desde 0 comec;:o, nem que Fosse em sua presenc;:a
IllIp'ssoal.

() drama do sujeito no verbo e que ele experimenta ali sua
I,dla-a-ser, e e disso que 0 psicanalista Faria bem em esclarecer
.dglillS rnomentos, pois, quanta ao psic6Iogo. ele nao tem ne-
IIIIlIl11apossibilidade, com seus testes e ate com suas gravac;:oes,



onde el~~ nao aparecerao tao cedo, esses momentos, nao antes
que. um tlime tenha captado a estrutura da falha como constitutiva
do Jogo de xadrez.

, E p~r .?roteger desse momento de falta que uma imagem chega
a c~ndlc;;.ao,~e sustentar todo 0 valor do desejo: projec;;ao, func;;ao
do Imaglllano.

Inv~rsame~te,. vem in~tala~-se no corac;;ao do ser, para apontar
urn fUIO, urn IIldlcador: IIItroJec;;ao, relac;;ao com 0 simbolico.

as progressos observados da objetivac;;ao, em seus estadios
precoces, real.mente parecem nao tel' outro interesse, como da a
~ntende.r Damel Laga~he~ senao 0 de mascarar de nos os tempos
IIlCOnSClentes das prOJec;;oes e das introjec;;6es na sequencia d
seu desenvolvimento. e

. Deter-nos-emos no mesmo ponto que Daniel Lagache, para
air f~zer 0 balanc;;o de nossa divergencia. Ela se acha na propria
func;;ao que ele confere a intersubjetividade. Pois esta se define
p.ar~ ~Ie, numa. re,I~c;;ao com 0 outro do semelhante, relac;;a~
~Il~etllca em pnnCl?IO, Como se ve pelo fato de Daniel Lagache
tOllnul~r que, atraves do outro, 0 sujeito aprende a se tratar como
u.m .o?Jeto. Para nos, 0 sujeito tern que surgir do dado dos
slgnlflcantes que 0 abarcam num Outro que e 0 fugal' transcen-
dental destes, atraves do que ele se constitui numa existencia
e~ q~e e posslvel ~~vet.or manifestamente constitutivo do campo
fleudl~no da expenencla: ou seja, aquilo a que se chama desejo.
. A~~lm, long~ de ser pre~iso que 0 Eu-sujeito se esforce pOl'
le~elll ~ ~u-obJeto _par~ se f"azer "transcendente" a ele, 0 sujeito
veldadellO, para .nao dlzer 0 born sujeito, 0 sujeito do desejo.,
tant~ no e~clareclmento da fantasia quanto em seu refugio fora
d~ dlscer~llIne?t~, nao e nada alem da Coisa,9 que e dele 0 que
ha ge m~IS proxllno, embora mais Ihe escape.

E pOl' ISSOmesmo que os que me acompanham saberao tambem
que 0 e~u~voco da noese pelo qual Daniel Lagache faz com que
o Eu-suJelt~ desaparec;;a, pOl' pensarmos nele, nao cOlTesponde
ao que designo como jading do sujeito, pois esse jading se

9. A Cois.a ~das Ding) acha-se antedatada aqui, 56 se havendo produzido em
nosso seJ~Jnano do ano de 1959-1960. Mas foi nisso que 0 emprego do pote
de mostmda nos ofereceu todas as garantias de incompreensao de que precisa-
vamos para que ttvesse lugar essa explica~ao. <

IlIlldlil. na suspensao do desejo, pOl' eclipsar-se 0 sujeito no
Il'lIi l"icanle da demanda - e na fixac;;ao da fantasia, pOl' tornar-se

II pl()prio sujeito 0 corte que faz brilhar 0 objeto parcial de sua
1tIClldvei vacilac;;ao.

I' 'construc;;ao que Daniel Lagache leva a cabo, no entanto,
tlI'W ser acompanhada, sem prejufzo das objec;;6es precedentes;
pillS, se 0 vemos guiar-se nela pOl' seu postulado da estrutura
p,'ssoal, esse postulado, como de costume, so se esclarecera pOl'

"II lISO .

Esse uso, a primeira vista, e heurfstico, com Daniel Lagache
I tll110 que pedindo a cada urn dos sistemas (0 termo e dele),
1M), Eu e Supereu, explicac;;6es sobre 0 que Ihe falta para ser
11111:1pessoa. Quanto a isso so nos resta observar que a denomi-
Ilili;:lOde instancia e afastada? muito embora, solidaria a formu-
!l1I;UOrreudiana dessa topica, chamada segunda, parec;;a favorecer
tl qlle Daniel Lagache denomina de seu estilo personalista.

!\Iraves desse metodo vem compor-se ante nossos olhos, de
IlI'll"ronomias limitadas a autonomias relativas (sugerirfamos: em
11:1paranomia), esses sistemas, sem que nada de preconcebido

Illl's imponha formarem, todos juntos, uma pessoa completa, ja
qill', alem disso - e pOl' que nao, se e essa sua finalidade? -,
I 11:1tccnica que a investigac;;ao desemboca, e e ao destaque ativo
tll' lIm desses sistemas, 0 Eu, que compete evidenciar uma
IIllidade do ser, sem duvida, mas numa idealidade pr<itica, que
pill 'nlemente se declm'a mais seletiva do que estrutural. Assim
tl poslulado parece cair numa seduc;;ao dialetica, com a qual
1',tlSlarfamos de saber ate que ponto 0 autor concorda.

() capftulo em que Daniel Lagache interroga a estrutura do
I~so nao nos deixa decepcionados, e subscreverlamos textual-
1II'Ille muitas de suas formulac;;6es. Ele nos parece sobressair
I'Sp 'cialmente em seu esforc;;o de ali situar 0 sujeito em sua
I'Slrlllura.

Ousarei eu assinalar a que prec;;o ele poderia tel' evitado 0
IlIlpasse com que se choca tao briIhantemente em suas formulas
I.tlhre a estrutura em si, no que eIa seria a do Isso? - Seria nao
II'j 'ilando 0 pleno ac;;oite dos paradoxos peIos quais Freud, aqui
I tlmo lantas vezes, mostra-nos 0 caminho.



E preciso conservar juntos tres ditos ja pouco afinados entre
si, ao que parece, e conseguir faze-Io a partir do pr6prio escandalo
que cada urn constitui em si mesmo.

o primeiro e que 0 Isso e nao organizado, s6 podendo 0

assombro dele deter-nos no advento, no Es alemao, dessa ins-
tancia, caso ela tenha que reunir em sua perspectiva a indestru-
ti~ilidade inicialmente afirmada (e mantida) do recalcado que
ah se encontra e 0 automatismo, ulteriormente questionado, da
repeti<;;ao que daf deve decorrer (conceito de Wiederholungs-
zwang, postulado no limiar do Atem do princfpio do prazer).

A esse dito liga-se outro, constantemente reiterado por Freud
em sua epoca. Ele concerne aos pr6prios elementos cujas leis
ele articulou inicialmente no inconsciente, para mais tarde com-
pOI' nas puls6es sua estrutura propriamente dita: ou seja, que
eles nao abrangem a nega<;;ao.

Sem duvida essa foraclusao foi corrigida, desde A ciencia dos
sonhos, pela analise dos desvios que sustentariam seu equiva-
lente: 0 adiamento temporal, a inibi<;;ao e a representa<;;ao pelo
contrario. Mas, seguindo os textos de Freud, constata-se que ela
se mantem na formula<;;ao mais concisa de que nao ha, entre as [65HI
puls6es que habitam 0 Isso, nenhuma contradi<;;ao que tenha
valor, isto e, que assuma 0 efeito da exclusao 16gica.

o terceiro comentario destaca-se dos aforismos em cuja pe-
numbra conclui-se 0 estudo sobre 0 Eu e 0 Isso (Das Ich und
das Es), surgindo sob a denomina<;;ao do silencio que as puls6es
de morte fariam imperar no Isso.

Toda tentativa de relacionar com uma diferencia<;;ao qualquer
das necessidades primarias no organismo uma estrutura assim
descrita s6 pode multiplicar suas discordancias aparentes, au-
mentando cada vez mais seu peso. Foi justamente ao que Daniel
Lagache nao pode escapar nesse caminho.

Quanto a n6s, parece-nos que as dificuJdades mesmas em que
todos esbarram nesse ponto nos confirmam na impossibilidade
em que estamos de prescindir da fun<;;ao do significante.

Quer se tome 0 significante, muito simplesmente, por seu
aspecto de materialidade irredutfvel que a estrutura comporta,
por ser a dele, quer se 0 evoque sob a forma de uma loteria,
evidencia-se que no mundo somente 0 significante tern 0 poder
de suportar uma coexistencia - constitufda pela desordem (na
sincronia) - de elementos em que subsiste a ordem mais

III(kslrutfvel que se manifesta (na diacronia), fundamentando-se
I ',W rigor associativo de que ele e capaz, na segunda dimensao,
1111 prt>pria comutatividade que ele exibe, pOI' ser intercambiavel
I1IIprimeira.

Sua subsistencia de conota<;;ao nao pode ser suspensa por Ihe
,I'!t'm ligados signos contradit6rios, s6 podendo se exercer uma
I l'lusao proveniente desses signos enquanto tais como condi<;;ao
ill' l'onsistencia numa cadeia a ser constitufda; acrescentemos
IIII!' a dimensao em que se controla essa condi<;;ao e apenas a
IloIduc,:aode que tal cadeia e capaz.

I) ·tenhamo-nos pOI' mais urn instante nessa loteria: para
I IIlIsiderar que e a nao organiza<;;ao real pela qual seus elementos
I' ll1isturam no ordinal, ao acaso, que, por ocasiao de sua

I IIa~ao, nos faz tirar a sorte, ao passo que e sua organiza<;;ao
I ~lllItural que, permitindo-Ihes ao sabor do jogo serem lidos
1111110urn oraculo, deixa que, prosseguindo sua extra<;;ao, eu possa
1I11l'lnarque faltam alguns no cardinal.

I'~mesmo para 0 suporte do significante, pOl"tanto, que somos [659]
illI igidos pelas proposi<;;6es de Freud, e desde a primeira. Sera
1'111 ventura preciso sublinhar que os volteios em que se enreda
I M'gLinda marcam, pelos referenciais sempre gramaticais que
h('lid da a suas retomadas, que de fato se trata de uma ordem
dl'.l'lIrsiva?

A partir daf, nao deixaremos de ficar impressionados com a
1I11Iir'ren<;;acombinat6ria, que se demonstra, efetivamente, pela
ill slllontagem da pulsao segundo sua fonte, sua dire<;;ao, seu alvo
I ,l'lI objeto. Querera isso dizer que tudo nela e significante?
( '('II:lITIente, nao, mas e estrutura. Por isso, deixemos agora de
Illdo sell status energetico.

Mas isso basta para que possamos responder, de acordo com
II I Iitcrio de Lagache, atraves do mero aspecto geometrico com
till!' 'Ie tenciona dispo-Io.

A imagem confusa do Isso como "reservat6rio das puls6es",
till(' desagrada Lagache justamente pelo assentimento que recebe
iii' III1l organicismo grosseiro, se reapruma, com efeito, pelo
,I IIlido que recebe em nossa perspectiva.

1'l'llsemos na caixa de correio, na cavidade interna de urn
flli do haalita, pensemos na bocca di leone que, por combina-Ias,
11'\ l"Ilia em Veneza sua temfvel fun<;;ao. Urn reservat6rio, sim,
I' IlIliscrmos, eis 0 que e 0 Isso, e ate mesmo uma reserva, mas



o que nele se produz de prece ou de denuncia remetidas the vem
de fora e, se ele as acumula em si, e para dormir sobre elas.
Dissipa-se aqui a opacidade do texto que enuncia sobre 0 Isso
que 0 silencio impera nele: pOI'quanto nao se trata de uma
metMora, mas de uma antftese a ser buscada na rela<;ao do sujeito
com 0 significante, que nos e expressamente designada como a
pulsao de morte.

Mas, reencontremos Daniel Lagache no eixo da questao sobre
a pessoa, para Ihe admitir que, se Freud afirma que nao ha no
sistema do inconsciente "nem nega<;ao, nem duvida, nem grau
de certeza", nao e para nos fazer imaginar que ele comport a
uma certeza irrestrita, nem tampouco 0 grau zero de certeza.
Como agirfamos de outro modo, se ha muito tempo formulamos
que e somente a a<;ao que gera a certeza no sujeito?

Mas cremos que 0 erro de Lagache, aqui, e confundir afir-
ma<;ao com certeza. Com 0 que, tendo esvaziado a segunda, ele
acredita livrar-se da primeira pelo mesmo processo, embora de
fama duvidosa, a que se liga a imagem do bebe desesperado no
escoamento da banheira.

Entretanto, como haveria de ser assim, se entre afirma<;ao e
certeza se estabelece aquele vfnculo, senao de precedencia, ao
menos de precessao l6gica, no qual tern lugar justamente as
incertezas geradas pela a<;ao em sua trilha de verifica<;ao?

E nao seria isso dar pouca importancia ao cuidado, como de
habito incrfvel pela presen<;a de espfrito de que da provas, com
que Freud pas os pingos nos is nesse ponto, articulando expres-
samente a Bejahung como primeiro tempo da enuncia<;ac in-
consciente, aquele que pressup6e sua manuten<;ao no tempo
segundo da Verneinung, de cuja discussao ouvimos 0 brilho que
foi dado no come<;o de nosso seminario?

Voltamos a mergulhar a mao no saco de nossa loteria. 58 ...
Esse numero sorteado tern em si seu peso de afirma<;ao, eu diria
ate provocadora. E nao me venham objetar que e preciso a
vigilancia de urn sujeito, pois este se encontra ali, pelo simples
haver-se introduzido nesse numero atraves da presen<;a decimal
que totaliza em duas colunas 0 que e apenas sua cifra, ao passo
que 0 numero the permanece indiferente, por ser, entre outras
coisas, 0 dobro de urn numero primo.

Alias, para apreciar 0 que essa cifra pode efetivamente veicular
do sujeito, basta consultar, sobre, a fun<;ao explorat6ria, em

psicanalise, dos numeros escolhid~s ao a~aso, u~ .capftulo por
demais esquecido da Psicopafologw da vIda cofldrana.

Esse e 0 exemplo, tido como 0 menos favoravel, por sua
abstra<;ao, com que tencionamos mostrar que e numa duplicidade
rundadora do significante que 0 sujeito encontra desde logo 0

regato secreta por onde flui antes de brotar, veremos por qual

renda.
Mas, se nos permitirem recorrer, inversamente, it calorosa

anima<;ao do Witz, n6s 0 ilustraremos em sua maxima opac~dade
pelo talento que guiou Jarry na descoberta da condensa<;ao de
urn simples fonema suplementar na interjei<;ao ilustre: merdra.
Banalidade requintada de lapso, de devaneio e de poem a, uma
Ictra bastou para dar ao mais vulgar dardejamento [jaculation]
'm Frances 0 valor joculat6rio, 10 que atinge 0 sublime, do lugar
que ela ocupa na epopeia de Ubu: 0 da Palavra anterior ao

wme<;o. .
Onde nao chegarfamos com duas letras, ja que a grafIa

"Meirdre" nos forneceria, por intermedio da gematria, tudo 0

que de promessa 0 homem jamais ouvira em sua hist6ria, .e ja
que "Mairdre" e 0 anagram a do verbo em que se basela 0

ndmiravel?ll
Que nao se veja nessa pequena extravagancia na seriedad~ de

Ilossa exposi<;ao senao nossa preocupa<;ao de lembrar que f~1 ao
JIW!, oh! Shakespeare!, tanto na vida quanto nas letras, que flcou
Il'servada a sina de manter disponfvel, atraves dos seculos, 0

Illgar da verdade que Freud iria trazer it luz. .
Lembremo-nos agora das dificuldades suscitadas para 0 1111-

!'llista pelo caso da Frase interrogativa, para aquilata~ tudo.o que
I laniel Lagache destaca atraves da simples formula<;ao, catlvante
Iwla relicidade de expressao que nao 0 abandon a e_m todo,e~se
Il' to, "dessa interroga<;ao que p6e 0 Eu em questao, e ate na
qlll'stao"'. Fica-me clara a sutileza pela qual e "a inquieta<;ao
pilisional que representa a pulsao no Eu" , que ele encarrega de

III iI,ql1fvocoa partir dos term os em latim jaculator ejaculator, (N.E.)
II Nn 'ahala pratica, 0 processo da gematria exp6e 0 valor numer!co das palavras
III Il,"iclls somando os valores atribufdos as tetras que as compoem. Quanto ao

111111 I quc Lacan se refere, ele e admirer, admirar. (N.E.)



ser 0 tormento deste. Aprovo ainda mais sua prudencia, na
medida em que a pergunta nao pode partir do Isso, mas responde
a ele. A inquieta<;ao mais caracterfstica do Eu, sabemos, no
entanto, desde Hemmung, Symptom und Angst, e apenas 0 sinal
de aIeI"ta que faz entrarem em jogo as defesas ... contra a afirma<;ao
do Isso, e nao sua pergunta.

Na verdade, Daniel Lagache tem to do esse trabalho aqui pOI'
querer que a fun<;ao do jufw seja privilegio do Eu.

Posso eu dizer-Ihe que ao meu ver todo 0 movimento da
experiencia freudiana inscreve-se contra isso, e quando hei de
po deI', de texto na mao, demonstrar-Ihe que 0 famoso Entwurj,
dedicado a Fliess, tem pOI' obje.tivo nao acess6rio deixar claro
que, no nfvel do sistema das facilita<;6es primeiras do prazer, ja
se constitui uma forma fundamental do jufzo, 12 que ele designa
apropriadamente pela cxpressao juizo prinuirio?

Nao podemos, de nossa parte, entender de outro modo a
f6rmula a que Daniel Lagache confia 0 extrema de seu latim: a
de que as puls6es existem.

Nao e como pura perda, de fato, que ninguem jamais deixa
o gato Ihe comer a Ifngua quando se trata de uma Ifngua viva.
Que as puls6es, por sua vez, ex-sistem, talvez tudo 0 que importa
resida nisso: que elas nao estao em seu lugar, em que se prop6em
nessa Entstel!ung, nessa de-posi<;ao, dirfamos, ou, se preferirmos,
nessa multidao de pessoas deslocadas. Nao estara tambem nisso,
para 0 sujeito, sua chance de um dia existir? Nesse momento,
contudo, essa chance parece no mfnimo comprometida. Pois, do
modo como vao as coisas, sabemo-Jo ate demais, quando a
Iinguagem se intromete na hist6ria, as puls6es tem mais e 'que
proliferar, e a pergunta (sc houvesse alguem para formula-Ia)
seria, antes, saber como 0 sujeito ha de encontrar nela um lugar
qualquer.

Felizmente, a resposta vem, antes de mais nada, no furo que
ele cava para si na Iinguagem.

E certamente de uma retomada - a ser concatenada com a
experiencia lingi.ifstica - daquilo que Freud descortinou em seu
artigo sobre a denega<;ao que devemos esperar 0 progresso de

12. Foi dessa questiio que quisemos fazer partir nosso exame da etica da
psicam'ilise, no ano de 1959-1960.

11111 I I,ova crftica do jufzo, que consideramos instaurada nesse
II 111 1\160 momento, a parte a publica<;ao do dialogo do qual
II I 1I10S0 relato, essa iniciativa, como acontece em mais de urn

I II, Ilcnericiou-se tao pouco de outro tipo de comentario quanto
" Iralasse de uma embriaguez de Noe.

t\dll1ite-se relevar que 0 pai Freud se contentasse com 0 jufzo
ill llrihui<;ao e com 0 jufzo de existencia, e ate desse ao primeiro
I v IIllagem de uma antecedencia 16gica em ~ela<;ao a. neg,a~ao
III '1IIC se basearia 0 segundo. Nao somos nos, na pSlcanahse,

11111"ircmos nos oferecer a chacota dos 16gicos, nem tampouco
1111', arriscarmos no ensino de Brentano, 0 qual, no entanto,

i11l'1l10Sque brilhava em Viena e que ate Freud 0 freqi.ientou.
() jufzo de atribui<;ao, ele 0 concebe, pois, como instaurando-se

I" II simples Bejahung, com sua cadeia dese~;olvendo. uma
!,lllll -ira condensa<;ao ou sincretismo em que Ja se mamfesta
IIll1ilcstrutura combinat6ria que n6s mesmos ilustramos.13 Com
I •t' tipo de afirma<;ao de justaposi<;ao, 0 que refutar em algum
1I1l1111nto, a nao ser por efeito de obstruc;ao? .

1\ aqui que se deveria retomar 0 problema ?a onge.m ~a
1II'!'lIyao, caso nao se entenda por isso nenhuma genese pSlcolo-
1'1l1l pueril, mas um problema da estrutura, a ser abordado no
111,11 -rial da estrutura,

('omo se sabe, as partfculas muito diferenciadas que em todas
II Ifnguas matizam a negac;ao of ere cern a 16gica formal ~P?rtu-
IIldlldes fmpares (oddities) que comprovam que elas partl~lpam
d,' IIma distorc;ao essencial, ou seja, de uma outra traduc;~o da
','/If.l'fellung, que e valida se a relacionarmos com a topologla do
,"i ,ito na estrutura significante.

A prova disso aparece quando a 16gi~a .formal, ~or ter que
Illlllper seus vfnculos com fOl'mas gramatlCaIS que velculam essa
dlslorc;ao, esquiva-se ao mesmo tempo da lingi.ifstica e de uma
11111'a<;a feita a parcialidade em que ela se sustenta, e a qual, no
l'lItanto, s6 pode ser referida a urn campo de linguagem, que se
deve distinguir como campo do enunciado. .

A partir daf, compreende-se uma das raz6es pelas .quals .0

,'sludo dessas partfculas nao po de ser genetico,ja que a pSlcologla
It'vela restituir-lhes sempre a mesma 16gica, seja ela de c1asse



ou de relac;ao, que seria 0 caso de superar. Isso ainda nos sera
mostrado pelo exemplo daquilo que e preciso mobilizar para que
uma pesquisa propriamente estrutural se sustente em seu nfvel,
quando virmos 0 obstaculo com que ela depara numa dificulda-
dezinha tao pequena quanta 0 ne cujo emprego em frances, em
"je crains qu'il ne vienne" [eu receio que ele venha], e quali-
ficado pelos gramaticos de ne expressivo, sem que nunca nin-
guem, arm ado dos mais aperfeic;oados oculos, tenha sabido
desvendar de que ele pode ser expressivo. Mediante 0 que
gramaticos muito informados e muito prevenidos contra qualquer
outra autoridade que nao a do uso, como os srs. Brunot e Bruneau,
em seu Precis de grammaire historique (Masson, 1933, p.587),
consideram a trabalheira que a todos tem dado esse ne como
sendo de "palido interesse", a pretexto de "que as regras
estabelecidas para ele sao variaveis e contraditorias" .

Gostarfamos que se trac;asse um grafico das zonas em que
essas partfculas subsistem como que em suspensao. Promovemos
este ana um que e de nossa lavra,14 onde cremos poder designar
o leito em que elas oscilam entre uma cadeia da enunciac;ao, na
medida em que ela marca 0 lugar em que 0 sujeito esta implfcito
no puro discurso (imperativo, voz em eco, epitalamio, grito de
"fogo!"), e uma cadeia do enunciado, na medida em que 0

sujeito e nela designado pelos shifters (ou seja, [Eu], todas as
partfculas e f1ex6es que indicam sua presenc;a como sujeito do
discurso e, com esta, 0 presente da cronologia).

Em "Ie crains qu'il ne vienne" ["eu receio que ele venha"],
a infiincia da arte analftica sabe sentir 0 desejo constitutivo da
ambivalencia propria do inconsciente (que uma certa especie de
abjec;ao que causa estragos na comunidade analftica confunde
com a ambivalencia dos sentimentos em que ela costuma se
embolorar). Sera que 0 sujeito desse desejo e designado pelo
[eu] do discurso? Claro que nao, ja que este e apenas 0 sujeito
do enunciado, 0 qual articula apenas 0 receio e seu objeto, sendo
o [eu] que ali aparece, evidentemente, 0 indicador da presenc;a
que 0 enuncia hic ef nunc, isto e, na posic;ao de shifter. 0 sujeito
da enunciac;ao, no que seu desejo transparece, nao esta noutro

14. Cf .•• Subversao do sujeito e dialetica do desejo no inconsciente freudiano",
p.SO?

1111'II S 'Ilao no ne, cujo valor deve ser buscado numa precipitac;ao
1111IlllI<'>gica- e assim que chamaremos a func;ao a que se
1111lid . seu emprego em "avant qu' iI ne vienne" [" antes que ele
I IIl1a" I. A dita estrutura nao deixa de ter um correlato energe-

I 10, Ila rnedida em que 0 que poderemos definir como" a fadiga
do suj<.:ito" manifesta-se na neurose como distinta da fadiga
1IIIIH'uiar.

I\voca-se aqui um bedelhudo, a objetar que isso nao pode ser
II IIIt'ollsciente, ja que, como todos sabem, este desconhece 0

II IllpO, Ele que retorne as aulas de gramatica para distinguir 0

II IIlpO da cronologia, para distinguir as "formas de aspecto",
'IIII' t'ol1sideram na enunciac;ao aquilo que acontece com 0 sujeito,
dllqllclas que situam 0 enunciado na linha dos acontecimentos.
I IIt:lo ele nao confundira 0 sujeito do consumado com a presenc;a
till passado. Despertara, sem duvida, para 0 entendimento de que
II 11'llsao comporta tempo e de que a identificac;ao se faz no ritmo
dl lima escansao.

Mas esse ne, em sua caducidade incerta, sugere a ideia de
11111rastro que se apaga no caminho de uma migrac;ao, ou, mais
I Illamente, de uma poc;a que faz aparecer seu desenho. Nao
plldl' () significante primitivo da negac;ao ter sido a elisao do
11',lliricante, e pOl'ventura nao esta seu vestfgio numa censura

IIlIIl'matica da qual, como de habito, e em Freud que encontramos
111'X'mplo memoravel, na Espe ([W]espe) do Homem dos Lobos,
III IS ua qual ha muitas outras formas lingiifsticas a serem reunidas
11.1 t:xperiencia, a comec;ar pela elisao da primeira sflaba do
Ilhl' 'nome de famflia em que se perpetua, em russo, a nobre [665]

11,1~lardia,ou em que se origina uma Iinhagem, ou seja, precisa-
1I11'lll<.:nas estruturas sociolingiifsticas sob cujo regime nasceu 0

1IIlll1em dos Lobos?
Sugestao de trabalho: nao fazem os prefixos de negac;ao senao

Illdi 'ar, reocupando-o, 0 lugar dessa ablac;ao significante?
I\ssim, 0 silenciado [tu] do nao-dito mostraria, na homofonia

dll ('ranees, escavar sua forma no tu [tu] da invocac;ao, sob 0

'111i11() sujeito envia a si mesmo suas proprias intimac;6es.
I\rriscamos muito aqui, num campo em que nao nos intimida

1II'II11urncompromisso de especialista. Fazemo-lo em plena cons-
I 11'11'ia, pois e para tornar audfvel uma estrutura em que nao
1111is 'amos nada, porque ela e assunto da seriedade de nossa



experiencia. Trata-se, em outras palavras, da articula<;ao da defesa
com a pulsao.

Do carrossel enlouquecido em que os autores batem cabe<;a
uns com os outros, ou ate nadegas, correndo atras de seus
impulsos, Daniel Lagache aponta precisamente a penosa caco-
fonia. Somente os psicanalistas podem apreciar a experiencia
que sustenta essa literatura: e que possamos buscar a aresta que
se marca realmente em tal impasse desse discurso. 0 que Daniel
Lagache sublinha da contradi<;ao que ha em atribuir a uma defesa
seu sucesso deixa em suspenso a questao de em que ela po de
tel' hito.

Distinguir as rela<;6es do sujeito com a estrutura, concebida
como estrutura do significante, e restabelecer a propria possibi-
lidade dos efeitos da defesa. Ha quem nos impute sustentar 0

poder magico da linguagem. Muito pelo contrario, professamos
que esse poder se obscurece ao ser remetido a uma suposta
aberra<;ao primaria do psiquismo, e que e aCllmpliciar-se com
ele 0 conferir-Ihe, assim, a consistencia de um fato impensavel.
Nao ha maior traiq~o de sua propria praxis do que aquela em
que aqui cai 0 analista.

Dizemos, pois, que nenhuma supressao do significante, seja
qual for 0 efeito de deslocamento que efetue, e mesmo que
produza a sublima<;ao que 0 Aujhebung traduz em alemao, po de
fazer mais do que libertar da pulsao uma reaiidade que, por
mfsero que seja seu peso de necessidade, so fara ser mais
resistente por ser um resto.

o efeito da defesa procede pOl' outra via, modificando l1ao a
tendencia, mas 0 sujeito. 0 modo original de elisao significante
que aqui tentamos conceber como a matriz da Verneinung afirma III

o sujeito sob 0 aspecto do negativo, instalando 0 vazio em que
ele encontra seu lugar. Propriamente, isso nao passa da amplia<;ao
do corte em que se po de dizer que ele reside na cadeia signifi-
cante, uma vez que e seu elemento mais radical em sua seqUencia
descontfnua e, como tal, 0 lugar de onde 0 sujeito garante sua
subsistencia de cadeia.

Nao nos basta que Daniel Lagache nos diga que 0 sujeito
"nao se distingue da pulsao, do alvo e do objeto". Ele tem que
fazer uma escolha naquilo que distingue, ao nao querer distin-
gui-Io do sujeito, e a prova e que logo nos diz estar esse sujeito
"disperso entre essas diferentes rela<;6es de objeto ou grupos

1,/,/,". Nos c que 0 sublinhamos aqui, para distinguir tambem
III IHISsihilidade de uma multiplicidade sem agrupamento: puro

II I I, xo 'ambiante de Todo-Uns, os quais, apesar de cada um
Ihlllil/;l'r uma alternancia, nem pOl' isso estao engastados em

1111111\1111 Icque.
;"liI como for, essa uniao do sujeito com 0 objeto, como

1111111 flIPS reconhece-Ia, e 0 ideal evocado desde sempre como
I 11111 pio de uma teoria classica do conhecimento, fundamentada
11'1 Ililaiuralidade pela qual 0 conhecedor, ern seu processo, vem
I I II IIl1Sccrl5 no conhecido. Como nao ver que e precisamente

I 11111111 isso que se ergue toda a experiencia psicanalftica, na
II I lllll'nla<;ao que ela revela ser original na combinatoria do
1111 IllIscicnle e estruturante na decomposi<;ao da pulsao?

Joifl suma, quando Daniel Lagache mais se aproxima de dizer
'1111 ",'ssa ausencia do sujeito coerente e 0 que melhor caracteriza
I Illplll1i/.a<;ao do Isso", dirfamos que essa ausencia do sujeito,

'1111 1111 Isso nao organizado produz-se em algum lugar, e a defesa
I Ipll' podemos chamar natural, por mais marcado pelo artiffcio
tlill wjil esse cfrculo queimado na mata das puls6es, por ela
1111 II I I'f as outras instancias 0 lugar em que acampar para
1111 1I111.aros seus.

I' W Jugar e justamente aquele a que toda coisa e chamada
1111.1 WI' lavada da falha, que ele possibilita por ser 0 lugar de
11111 I Il1lsGncia: e que nem toda coisa po de existir. Por essa matriz
1IIII'IISsima da primeira contradi<;ao, ser ou nao ser, nao basta
1111 LilaI' que 0 jufzo de existencia funda a realidade, mas e

IIII I I) arlicular que ele so po de faze-Io ao resgata-Ia do suporte
II I!IVI,I em que a recebe de um jufzo da atribui<;ao que ja se [667]
1IIIIIIlIIl.

I' ,I 'slrutura desse lugar que exige que 0 nada esteja no
1'11111 Ipio da cria<;ao e que, promovendo como essencial em nossa

III Ill"lIcia a ignorancia em que se acha 0 sujeito, pelo real do
II' Ii liT 'he sua condi<;ao, imp6e ao pensamento psicanalftico
I I I 1llll'ionisla, ou seja, nao se contentar corn nenhuma re(erencia

Idlll IOllisla. Pois a experiencia do desejo em que the e preciso
1Illlllkstar-sc e justamente a da falta-a-ser pela qua] to do ente
I" II Ii 11/1 ni'io ser ou ser outro, ou, em outras palavras, e criada



como existente. Cren<;a que se pode demonstrar que esta no
princfpio do desenvolvimento galileano da ciencia.

Digamos apenas que esse lugar nao invoca nenhum ser su-
premo, ja que, lugar de Mais-Ninguem, so pode ser de alhures
que se faz ouvir 0 e do impessoal, do qual, no devido tempo,16
nos mesmos articulamos a questao quanto ao Isso. Ela nao depara,
essa questao cujo significante 0 sujeito pontua, com outro eco
senao 0 silencio da pulsao de morte, que foi preciso que entrasse
em jogo para provocar 0 fundo de depressao reconstitufdo pela
sra. Melanie Klein no talento que a guia ao longo das fantasias.

Ou entao ela se reitera no susto da resposta de urn Ulisses
mais esperto que 0 da fabula: aquele, divino, que faz de bobo
urn outro Polifemo, beta nome para 0 inconsciente, com urn
escarnio superior, fazendo-o protestar que nao e ninguem ao
mesmo tempo em que c1ama ser uma pessoa, antes de cega-Io
ao Ihe dar urn olho.

11111'1I1anto, ele sabe que so se produz no encontro do sUJelto
'"111 II imagem narcfsica, e acrescento, a luz do que acabo de
11111I1l1t1/.ir:quando 0 sujeito depara com essa imagem em con-
.Iii III'S que Ihe evidenciam que ela usurpa seu lugar.

Nil princfpio das verdadeiras resistencias com que se lida nos
tli "tillS do que f10resce de teorico sobre 0 Eu na psicanalise,
I I II' a simples recusa a admitir que 0 Eu seja ali, por direito,
III'll III que revela ser na experiencia: uma fun<;ao de desconhe-

111111'1110.

I",sa rcsistencia apoia-se no fato de que e preciso conhecermos
iii'll tla realidade para subsistir nela, e de que e obviamente
1'1ilil II que a experiencia acumulada no Eu, especialmente no
I'll Illilsciente, nos forne<;a os referenciais que nela se revelem
11111Sl' 'uros. So que se esquece, e nao convem nos surpreen-
.I, 1IIIIlS por serem os psicanalistas que 0 esquecem, que esse
II '1Il1ll'nto fracassa quando se trata ... dos efeitos do inconsciente.
I II I, l'sses efeitos estendem sua domina<;ao sobre 0 proprio Eu:
11111I1(I\lsive para afirma-Io expressamente que Freud introduziu
1111Il'mia das rela<;6es entre 0 Eu eo Isso - logo, para ampliar

II I IIUlpll de nossa ignorancia, e nao de nosso saber; e revalidar
II IlIltll'!' do Eu, como ele fez em seguida, responde a uma outra
'1"1 Illll total mente diversa.

( \1I11efeito, e pOl'que e na medida em que 0 Eu vem servir
III III)'.al"deixado vago para 0 sujeito que ele so pode introduzir
II II distor<;ao que, por traduzir para 0 ingles a Entstellung
1'11111Ipial em qualquer pulsao, tornou-se agora 0 esteio, em nosso
III IIIHII~I"io,de urn outro erro: 0 de crer que 0 problema da

I' I 11I:lIiseestaria em corrigir sabe-se la qual curvatura do Eu,
I II t. uilO C da espessura mais ou menos grossa da lente que
Iii 1'1IIdi'lll as deforma<;6es que nos impressionam. Sempre ha de
I I I I IIllla, de fato, ja que, de qualquer modo, 0 olho nu a
1I11'1llllla. E porque a lente vem no lugar de onde 0 sujeito

11111111111 olhar, e ali se coloca na lamina de microscopio que de
11111IIIl' 'sta ajustada, quando 0 sujeito olha de alhures, que ele

IIl1Il'ill1prime, pois, para grande azar do conjunto, no que
1",,11111 vir a ser avistado ali.

11111.1V'z que e do destino exemplar dos esquemas, na medida
III 11'11'('I 's sac geometricos, digamos, prestar-se as intui<;6es

,I., I I1II jllstamente do Eu, partamos daquilo que sustenta de
III 1111hl'll vel a imprudente figura<;ao, a qual Freud deu curso,

o Eu, eis esse oIho, dirfamos nos, para apressar agora os rodeios
de nossa marcha, ao contrario das perplexidades que Daniel
Lagache decanta admiravelmente em seu texto com respeito a
autonomia do Eu, intra-sistemica, em suas palavras, que nunca
se evidencia tanto quanta ao servir a lei de urn outro, muito [61,NI

exatamente sofrendo-a pOl' se defender dela, a partir de desco-
nhece-Ia.

E nesse labirinto que desde sempre ten to ajudar os nossos
com urn plano de vao.

Digamos que, gra<;as as sugest6es de Daniel Lagache, eu Ihe
tenha acrescentado alguma coisa.

Pois essa distin<;ao entre 0 lugar preparado para 0 sujeito sem
que ele 0 ocupe e 0 Eu que ali vem se alojar traz a resolu<;ao
da maior parte das aporias detalhadas pOl' Daniel Lagache - e
ate a explica<;ao de alguns equfvocos, como, por exemplo, da
estranheza que Daniel Lagache atribui ao inconsciente e a qual,

16. Num discurso em mem6ria ao centenario de Freud, coligido sob 0 tftulo "A
coisa freudiana", cf. p.402.



das relac;;6es do Eu com 0 Isso, 17 a qual chamaremos ovo-no-olho.
Figura celebre a encller as cacholas, onde e privilegiada pOl'
condensar num significante sugestivo de sabe-se la que dopagem
lecitfnica da nutric;;ao a metcifora da mancha embrionaria, na
protuberancia mesma que se sup6e representar ali a diferenciac;;ao
- "superficial", ha quem se rejubile com isso - que the e
trazida do mundo externo. No que se lisonjeia, pelas vias da
surpresa (em todos os sentidos da palavra) proprias do incons-
ciente, um geneticismo em que se prolongam num uso de primata
os antigos engodos do conhecimento amoroso.

Nao e que desses engodos devamos desdenhar, por menos
que eles sejam. sustentaveis numa ciencia rigorosa. Afinal, eles
preservam todo 0 seu valor no plano do artesanato, e do folclore,
pOl' assim dizer. Podem ate ser de valia bastante apreciavel na
cama. Mas cabe nisso 0 esclarecimento, do qual a tecnica pouco
permite esperar, de um acesso que Ihes seria natural: af est a a
pastoral de Longol8 para nos mostrar um pouco disso, bem como
as aprendizagens em geral em que se formam os famosos habitus
da psicologia escolastica.

Mas acertemos as contas com 0 ovo ciclope. Ele nao passa
de uma concha, da qual, alias, a dupla barra que se rami fica
sobre sua curva indica com clareza 0 vazio, com a imagem da
fenda que a remete ao cofrinho com que a identificamos antes.
Quanto a perola,19 evocadora de uma tumescencia lavateriana,
digamos que ela passeia quase sempre pelo interior, fazendo as 16/11
vezes de guizo, 0 que nao deixa de oferecer recursos para um
uso musical, geralmente ilustrado pelo desenvolvimento historic'o
da psicologia, tanto literaria quanto cientffica. Faltam-lhe apenas

17. Encontra-se essa imagem na pagina 252 do vol.XIII dos Cw. Examinando-a
bem, ela confirma 0 alcance que damos aos objetivos de Freud, no interesse
que ele confere ao eu em sua segunda t6rica.
18. Ou L6ggos, romancista grego do seculo 1IIou IV a quem se atribui 0 romance
pastoral Dafne e Cloe. (N.E.)
19. Lacan usa loupe, que tanto denota a perola bruta ou a pedra preciosa com
urn defeito que prejudica sua transparencia, quanto um cisto sebaceo, um n6 da
madeira ou 0 instrumento 6rtico chamado lupa. E na acep'ruo de cisto (ou
tllmesccncia) que 0 termo evoca Johann Lavater (174 I-180 I), escritor e pensador
sui~o de lingua alemu cuja Arle de estudar a .fisionomia, deduzindo 0 caniter
pelos tra~os do rosto, esteve em grande yoga no seculo XIX. (N.E.)

111111'lIg;lstc c alguns berloques para que nos vejamos providos
.III \ Ilm:alho dos doidos varridos, antfdoto do humanismo e
II I !lllil 'cido desde Erasmo como Ihe dando seu sabor.

I. da pr6pria rotina de nosso ensino fazer a distin~ao entre 0

'1111 il rllnC;;aodo Eu imp6e ao mundo em suas projec;;6es imagi-
II IIhi l: os cfeitos de defesa que elas retiram de mobiliar 0 lugar
1I1111t'S' produz 0 jufzo.

I', arinal, nao e tudo isso sabido e rebatido desde sempre? E
11111!III' prccisa Freud acrescentar a sua indica~ao que um jufzo
.\1 '\' vir no lugar do recalque, senao porque 0 recalque ja esta
1111IIIp,al'do jufzo? E, quando contestam a func;;ao que definimos,
I 1'IIIIdo Freud, como sendo a da Verwerfung (foraclusao), acaso

I II , III rcf'utar-nos ao observar que 0 verba do qual esta e a forma
1II1I1IIIIai<5aplicado pOl' mais de um texto ao jufzo? Somente 0

11I}'I1il'strutural em que se produz a exclusao de um significante
111,1 l'ntrc os processos de uma judicatura unificada pela expe-

,If III Iil analftica. Aqui, e na propria sfnfise do codigo com 0
iii ' II do Outro que jaz a falta de existencia que nem a totalidade
.Ill III I.OS de realidade em que se desenvolve a psicose conseguira
I'll "lll'her.

I h'slacamos aqui 0 carater oportuno da revisao feita pOl' Daniel
I 1}'Ilrhe das relac;;6es do inconsciente com 0 pre-consciente,
'III lias para relembrar, aos que pretendem argumentar contra
1111('om a ligac;;ao que Freud estabelece entre 0 sistema pre-
11111('i 'nlc e as lembranc;;as verbais, que nao se deve confundir
I II Illillisccncia dos enunciados com as estruturas da enuncia~ao,
II 111',ac,:6esde Gestalt, mesmo fortalecidas, com as tramas da
II III"1ll0rac;;ao - enfim, que, se as condic;;6es de repre-
I IIlllllilidade fazem infletir 0 inconsciente segundo suas formas
III IPIII:ll'ias, e preciso LIma estrutura comum para que urn sim-

11I1I1~lIlO,pOl' mais primitivo que se 0 suponha no inconsciente,
1"I,',a, C esse e seu trac;;o essencial, ser traduzido num discurso
I'll ,ol1sciente (cf. a carta 52 a Fliess, pOl' nos sempre lembrada).

( 'ollv6m, enfim, concentrarmos nossas observac;;6es na distin-
I 1111Ill:! ,jstral que Daniel Lagache introduz entre as fLlnc;;6esdo
I II Ideal e do Ideal do Eu.20 Nao e pOl' af que se deve julgar a

'II "( ) 1I anlinomia do Eu Ideal e do SlIpcreu-ldeal do Ell, da identifica'ruo
lilli' I 1t'1I com a onipotcncia e da submissuo com a onipotcncia (...)". Idem, p.46.



solidez de fundamento da tese pela qual seu estudo se conduz
numa via personalista?

Se, com efeito, a psicanalise nao trouxesse para 0 problema
da pessoa alguma transforma~ao, por que tentar enquadrar seus
dados numa perspectiva que, no fim das contas, quase nao se
comprovou neste seculo?

Cabe lembrar aqui que a persona e uma mascara nao urn
simples jogo da etimologia; isso equivale a evocar a ambigi.iidade
do processo pelo qual essa no~ao veio a ganhar valor, pOI'
encarnar uma unidade que se afirmaria no ser.

.~ra, 0 pri~eiro dado de nossa experiencia e mostrar-nos que
a fJgura da mascara, embora se divida ao meio, nao e simetrica
-'para d~ze-Io numa imagem, que ela conjugue dois perfis cuja
umdade so se sustenta pelo fato de a mascara permanecer fechada
mas c,om sua discrepancia indicando que e preciso abri-Ia. Mas:
que dlzer do ser, se por tras dele nao ha nada? E, se ha ali apenas
urn rosto, que dizer da persona?

Observemos aqui que, para diferenciar 0 Eu Ideal do Ideal
do Eu ~omo fun~ao, senao como estrutura, Daniel Lagache toma
~ camln~o" que havia inicialmente repelido, de uma descri~ao

do que e dlretamente observavel" numa analise clfnica. Cremos
manter-nos fieis a sua letra, de finura sumamente cativante assim
a parafraseando: na relavao do sujeito com 0 outro da auto;'idade
o Ideal do Eu, seguindo a lei de agradar, leva 0 sujeito a s~
desagradar ao sabor da ordem; 0 Eu Ideal, com 0 risco de
desagradar, so triunfa ao agradar a despeito da ordem.

Aqui, esperamos de Daniel Lagache que ele retorne a sua
coloca~ao de uma estrutura "distante da experiencia". Pois, nao
s~ sustentando em parte alguma no fenomeno, nao e maior 0

nsco de se confiar em miragens, ja que se pode dizer que, ao
men os sob um aspecto, essas instancias se dao como tais na
vivencia, 0 Ideal de Eu como modelo, 0 eu ideal como aspira~ao [67 I
- e como! -, para nao dizer, antes, como sonho. E 0 caso de
recorrer ao que a experimenta~ao analftica nos permite construir
de metapsicologia.

o fato de Freud distinguir os dois termos da maneira mais
segura, uma vez que se trata de uma interversao que se produz
num mesmo texto, ainda que nem assim consigamos distinguir-
Ihes 0 emprego nesse texto, mais deveria causar inquieta~ao _
posta que 0 uso do significante em Freud, ao que saibamos, nao

I 1Il'Ill urn pouco viscoso. Ou sera que cabe entender que sua
'"1'11'11nao e personalista?

Ikixo de lado 0 que os vislumbres de Nunberg, de urn lado,
I III' "ramm, do outro, tern de mais ou menos estrutural ou
1'11',ollalisLa, bem como a arbitragem de Fenichel, neles encon-
11,llIdo, como e comum nesses debates, muita desenvoltura,
ill l1lasiada para meu gosto, como se sabe.

I- vou me expor a mostrar minha propria insuficiencia, infor-
IIII1ldo a Daniel Lagache sobre 0 que 0 excesso de nossas
III IIP:Il;OCS0 deixou ignorar, ou seja, sobre 0 "modelo" propria-
1111Ilk diLO em que eu mesmo tentei, no primeiro ana de meu
• 11I11l{triono Sainte-Anne, por em funcionamento, na estrutura,
I II'l1Ic;oes do Eu Ideal com 0 Ideal do Eu.

)'1ala-se de urn modelo optico, ao qual sem duvida 0 exemplo
I. Fll'ud me autoriza, nao sem se motivar, para mim, numa
d 1IIIIIadecom os efeitos de refra~ao condicionados pela clivagem

I lilli' 0 simbolico e 0 imaginario.
';1111 'mos primeiramente 0 aparelho urn tanto complexo pelo

'III d, como e regra em casos similares, a analogia ira fundamentar
II ',dm de uso como modelo.

';,,11'mos que urn espelho esferico pode produzir, de urn objeto
111I"d()no ponto de seu centro de curvatura, uma imagem que

1111I simcLrica, mas sobre a qual 0 importante e que ela e uma
I,,"IIIl'lll real. Em certas condi~6es - como as de uma daquelas
, III Illllcias que so tinham valor pOI' urn inter:sse a!n~a inocen~e
I" IIIdomfnio do fenomeno, relegadas que estao hOJe a categona
.I I 1l'.Il·a de entretenimento -, essa imagem pode ser fitada pelo
1111111('Ill sua realidade, sem 0 medium comumente empregado
.I. 1I111atela. E 0 caso da chamada ilusao do buque invertido,
'1"1 I IIconLraremos descrita, para Ihe dar u~a refer~ncia seria,
• III I '(}fJ1ique et photomerrie dites geometnques (els de novo
1111 ,I gL:ometria), de Bouasse, personagem alias curioso da
III 1IIIIa do ensino, e obra a ser consultada na pagina 86, para 0

11'11i11/. rcspeito a nosso objeto, restando nas outras alguns
I \111',11 ivos que, apesar de menos inuteis, seriam .igu~lmente
1II1'i III illS ao pensamento (4a. ed., Delagrave, 1947). ?I.S a ,lmagem
II 1"IIIII/,ida da pagina 87, da qua,l, como coment~no Int~gral,
dll' IIII1Sque 0 buque real, escondido dentro da calxa S, para
lilli' dillir", como escreve Bouasse, "para 0 efeito surpresa",

1111'II' •lll' 'iI', para 0 olho acomodado no vasa V que fica sobre



a caixa, precisamente do gargalo A' do citado vaso, on de a
imagem B' se realiza nitidamente, a despeito de uma certa
defonnas;ao que a forma irregular do objeto deve tornar baslante
toleniveI.

Contudo, e precise ter em mente que a ilusao, para se produzir,
exige que 0 olho se situe no interior do cone B', formado por
uma geratriz que une cada um dos pontos da imagem B' ao
contorno do cspelho esferico, e que, sendo muito pequeno para
cad a um dos pontos da imagem 0 cone de raios convergentes
apreendido pelo olho, daf resulta que a imagem sera tao mais
nitidamente situada em sua posis;ao quanto maior for sua distancia
do olho, dando essa distancia ao olho um campo maior para 0

deslocamento linear que, mais ainda do que a acomodas;ao, Ihe
permite situar essa posis;ao, desde que a imagem nao vacile em
demasia com 0 deslocamento.

o cuidado que temos com a apresentas;ao de sse aparelho tem
por finalidade dar consistencia a monlagem com que iremos
completa-Io, para Ihe permitir funcionar como modelo te6rico.

Nao fazemos nesse modelo, inclusi ve em sua natureza 6ptica,
senao seguir 0 exemplo de Freud, exceto que ele se'quer nos
oferece material, entre n6s, para prevenir uma possfvel confusao
com algum esquema de uma via de condus;ao anat6mica.

E que as ligas;6es que ali irao aparecer, a maneira anal6gica,
relacionam-se claramente, como veremos, com estruturas (intra-)
subjetivas como tais, representando a relas;ao com 0 outro e
permitindo distinguir nela a dupla incidencia do imaginario e do

Illilll,lll'O, Dislins;ao cuja importancia ensinamos para a cons-
11II1III do sujcilo, a partir do momenta el~ que e pre.ciso pen-

1111111\() sujcilo como 0 sujeito em que I~SO po~e ta~ar, sem
I'll I'll- nada saiba a respeito (e do. qual ate convem dlzer que

II Iii I 'llil' a seu respeito enquanto tala). .
1'.11,1isso, 6 preciso imaginar, em conformidade com .a flgura
( I") que 0 vasa esta no interior da caixa e qu~ sua Image~

I II Will a circundar com seu gargalo 0 buque de flores Ja
1I11111111doacima dele - 0 qual desempenhara, para um olho

111111:11,0 papel de suporte de acomodas;ao que ~ca~amos d~
11\1111,II 'omo necessaria para que se produza a liusao, a sel
1lIllIv:lIllc designada como a do vasa invertido; (2Q) ~ue um

.,11 I I vallor situado em algum lugar dentro do aparelho, d,lgamos,
1111":IS pr6prias flores, ou, a bem da c1areza da exposls;ao, na

111111111do cspelho esferico - de qualquer modo~ f~ra de alcance
I' IIIi tlisccrnir a imagem real (razao ~or ~ue el~ nao e rep:esentada
II I Ilgura 2) -, busca realizar sua lIusao na Ima~em virtual que
11111,','pclho plano, situado em A, pode dar da Imagem real, 0

11'11t' 'oncebfvel sem fors;ar as leis da 6ptica.
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lIi1slara, para que 0 sujeito 51) veja essa imagem no espelho A,
'jll\' sua propria imagem (no espas;o virtual gerado pelo espelho,
I ',"III que por isso eIe seja obrigado ave-la, por menos que se



el~contre fora de urn campo ortogonal a superffcie do espelho,
c~. ,a figura 2 e a linha pontilhada SS), que sua propria imagem,
dlzlamos, venha, no espac;o real (ao qual corresponde ponto a
ponto 0 espac;o virtual gerado por urn espelho plano), situar-se
no interior do cone que delimita a possibilidade da ilusao (campo
x'y' na figura 2).

o funcionamento desse modelo, de urn lado, abarca a func;ao
?e desconhecimento que nossa concepc;ao do estadio do espelho
Jnstaura como principio da formac;ao do Eu. Ele permite enun-
cia-Ia de uma forma que se pode dizer generalizada, ligando
m~lhor a estrutura os efeitos da assunc;ao da imagem especular,
tals como Supusemos poder interpreta-Ios no momenta jubilatorio
em que ela e eletivamente observada, do 62 ao 182 mes, basean-
do-os numa prematurac;ao perceptiva inscrita numa discordancia
do desenvolvimento neurologico.

As relac;oes entre as imagens i'(a) e i(a), em nosso modelo,
nao devem ser tomadas a letra de sua subordinac;ao optica, mas
como sustentando uma subordinac;ao imaginaria analoga.

Em i'(a), com efeito, nao ha somente 0 que 0 sujeito do
modelo espera dela, porem ja uma forma do outro que sua
pregnancia, nao men os do que 0 jogo das relac;oes de imponencia
que af se iniciam, introduz como urn princfpio de falso domfnio
e de alienac;ao intrfnseca, numa sfntese que requer uma adequac;ao
bem diferente.

Foi para representar as condic;oes desta, em sua anterioridade
de princfpio, que pusemos a ilusao da imagem i(a) no comec;o
de nosso modelo.

Se essa imagem decorre de uma subjetivac;ao, com efeito, e
primeiramente pelas vias da autoconduc;ao, figuradas no modelo It.
pelo reflexo no espelho esferico (que podemos tomar, grosso
modo, como representando numa imagem alguma func;ao global
do cortex). E 0 que 0 modelo tambem indica, pelo vaso oculto
na caixa, e 0 pouco acesso que 0 sujeito tern a realidade desse
corpo, perdida pOl' ele em seu interior, no limite em que redobi'a
de camadas coalescentes a seu involucro, e vindo costurar-se
neste em tomo dos aneis orificiais, ele 0 imagina como uma
luva que po de ser virada peJo avesso. Existem tecnicas corporais
em que 0 sujeito tenta despertar em sua consciencia uma con-
figurac;ao dessa obscura intimidade. POl' estar longe de tel' a vel'
com elas, 0 processo analftico, como se sabe, escande 0 progresso

111,111111111'()Ill cnfases colocadas no corpo como continente e em
II t 1I11'( ·ios.

II III disso, a analise contemporanea, mais especial mente,
I 1 I IIlnlllraC;ao desse progresso a algo que ela designa como
I III 1111d ' objeto, e e disso que acentuamos a func;ao nOl:teadora,
Ill. 1'lIlando-a pelas f10res a de nosso modelo, ou seJa, .pelos

'''III IllS ohjetos em que se apoia a acomodac;ao que permlte ao
1'1' IIII pcrccber a imagem i(a).

I\I,~ Ilno sem que tal modelo zele pOl' nos poupar dos pre-
1111I It liS para os· quais pendem as concepc;oes mais correntes

II I I ·Iac;ao. Pois, ao adquirir urn efeito de parabola, ele nos
I 1111111'apontar a pouca naturalidade implfcita na influencia de
11111'''I'alo, ainda pOl' cima imaginario, sobre elemento~ -_os

IIdl cujo feixe, total mente indeterminado em sua IIgac;ao,
II I" \I " Illcnos em sua diversidade,

I lI"l', do mesmo modo, a no<;ao de ~bjeto parcial, parece-nos
I 1I1J1ll'a analise descobriu aqui de maiS exato, porem ao prec;o

I 1111[lIlados sobre uma totalizac;ao ideal desse objeto na qual
ill Ipa 0 beneffcio dessa descoberta.

1111,nao nos parece evidente que a fragmentac;ao d~s
11111I1'~dc relac;ao, que articulamos como primordial no estadlO
I 'I 111'1110,seja 0 garante de que a sfntese ira aumentando na

11111\110<.Iastendencias. A fabula de Menenius Agrippa sempre
1110 P II'(' 'CLIatestar, qualquer que tenha sido 0 sucesso de .sua

dol I 'III' a pretensa harmonia organica, para ordenar os deseJos,
1111111'ClliSOUum certo rebulic;o. E nao cremos que Freud tenha

II" 1111IIOSSOSolhos para a sexualidade e seus fins para que a
11\ill,' vi 'sse somal' suas proprias monices aos esforc;os seculares
I. 111I11':i1istasno sentido de reduzir os desejos do homem as [6771

1001111I'. d' suas necessidades.
" 1,\ I'0ll10 for, a antinomia das imagens i(a) e i'(a).' .p~r se

111111poI!'a 0 sujeito no imaginario, resolve-se num. transltlvl~mo
1111111111l'.Assim se produz esse Eu-Ideal-Eu cUJas frontelras,

"' I IIlldo como as entende Fedem, devem ser tomadas como
IllIdll slIporle a incerteza e permitindo a retifica<;ao, como
I" 'I" 1IIlIndo 0 equfvoco de circunscric;oes diferentes conforme

11 1.i1I1S,C ale como admitindo em seu complexo zonas francas
I, IId'IS 'ncravados.
I I '1IIl' nos retem e que uma psicanalise, que funcion~ no

Iidllllll'O - 0 que nao e contestavel, caso seu processo seJa de



conquista do inconsciente, de avento da historia e de reconstrw;:ao
do significante, se nao denegannos simplesmente que seu meio
seja de fa/a -, que uma psicanalise seja capaz de refonnular
um Eu assim constitufdo em seu status imaginario,

Aqui, se 0 fenomeno do esvaecimento, dirfamos de fading,
do qual Lagache dota 0 Eu-sujeito, nos parece efetivamente
notavel, nao e para nos contentarmos com ele por encontrar nisso
a dires:ao de uma noese abstrata, mas para conota-Io com 0 efeito
estrutural em que tentamos constituir 0 lugar do sujeito numa
elisao do significante.

o Ideal do Eu e uma formas:ao que surge nesse lugar simbolico,
E e nisso que ele se prende as coordenadas inconscientes do Eu,
Para dize-lo, Freud escreveu sua segunda topica, e, tendo-o dito,
como ao le-Io fica perfeitamente claro, nem por isso ele 0 fez
para franquear 0 retorno do eu autonomo.

Pois a questao que ele inaugura na Psicologia das massas e
analise do Eu e a de como um objeto, reduzido a sua realidade
mais estupida, porem colocado POI' um certo numero de sujeitos
numa funs:ao de denominador comum, que confirma 0 que
diremos de sua funs:ao de insfgnia, e capaz de precipitar a
identificas:ao com 0 Eu Ideal, inclusive no debil poder do
infortunio que no fundo ele revela ser. Sera preciso lembrarmos,
para tornar inteligfvel a importancia dessa questao, a figura do
FUhrer e os fenomenos coletivos que deram a esse texto seu
peso de videncia no cerne da civilizas:ao? _ Sim, sem duvida,
ja que, por uma comica inversao daquilo que Freud quis trazer
de remedio para 0 mal-estar dela, foi na comunidade a qual ele /6/

legou 0 cuidado com este, que a sfntese de um Eu forte se
enunciou como palavra de ordem, no cerne de uma tecnica em
que 0 praticante se concebe como surtindo efeito por encarnar,
ele mesmo, esse Ideal.

Como quer que seja, esses dois exemplos nao se prestam para
relegar a funs:ao da fala aos determinantes que buscamos como
a mola superior da sUbjetivas:ao,

Sabemos que essa mol a da fala, em nossa topologia, nos a
designamos pelo Dutro, conotado com um A maiusculo, e e a
esse lugar que corresponde, em nosso modelo, 0 espas:o real ao
qual se superp6em as imagens virtuais "por tras do espelho" A
(quer nossa convens:ao fas:a 0 sujeito tel' acesso a ele pOI'
deslocamento livre, ou pOI' ser q espelho sem as:o, e portanto,

h· mo que ajustando sua posis:ao pOI'II Illsparente a seu 01 ai, co

\1111I qualquer). '. . Dutro maiusculo do discurso
Snia um erro acredltallnos qdu~t~ .a tomada pelo sujeito em

te de alguma IS anCI,Iliissa cstar ausen _ ele como 0 pequeno
- 0 outro que se opoe a ,

111\rclas:ao com , , ' inaria E se a tradus:ao personahsta
1111110,por ser 0 da dlade Imf~g. "da' segunda topica de Freud) . I L gache quer 01 necel f'
'1
111

I al1le a _ der ser exaustiva, ela Icad alquer modo, nao po
IIIlSparece, ~ qu elo fato de 0 autor se contentar com
lillda menos a altura desta p " . meio da intersub-
\ llislancia entre· dais termos r~clp,I~COS, pOl

. ' pnnclplO.
II Ilvitlade da qual extlal seu

d
. . se situa, sempre latente na

E que 0 Dutro em que 0 Iscd~ltS,?cl'a nao 0 e a tal ponto queI - consagra essa IS an ,
1II00IIgUas:ao que , na rela .10 especular em seu momenta
11111sc cxponha ate mesmo I s: ians:a diante do espelho,
III lis puro: no gesto pelo qua a .cr apela com 0 olhar para 0

11I1:lndo-se para aquele que a segf~la" 10 0 reconhecimento da
d anta pOI' con lrma- ,

" Il'll1unho que ec , . " e pOI' certo ela ja estava.d .10 J'ubilatona em qu
1llIllg'm, a assuns: , 0 que concerne a estrutura. ' ., nao nos deve enganal n _ d

Mas ISSOJa d tel'ceiro' ela nao eve' qui evoca a como ,d,1 prcsens:a que ea.
agem que a encal na,

IIllda it anedota do person I ' cujo ad vento so e apreen-
Nao subsiste nela senao aque e sel t'a 0 tempo mais ambfguo

- . is Tal como 0 encon I
dldll :to nao sel ma , f" A quele que se designa como. I ' do verbo em lances, a
dl Illllrio ogla , ontem a mesma duplicidade em que
1IIIIwrrcito, Ele est~va la c 'Jois a bomba explodia, onde, na
I" I sllspenso £1m~!s~ante dedIdu'zir se 0 acontecimento sucedeuI 11101do contexto, nao se po de e

1111 II:tO, m a anterioridade de limite [679], oloca no entanto, co
hsc ser se c '. la reserva de atributos em que

'1\11 II discurso Ihe assegUla, naque , I'
. . que fOl]llr urn ugaI,

dl "1I10Sque 0 sUJelto tem, d hecem com essa dimensao,
. '" !lassos analistas de hOJe escon , d 0 encontrarem

. de Freud a ponto e s
I, P 'ricncia que retlram : que so pode ser sempre

. 'enovar um genetlsmo .
III1.\prctcxto pala 1 f Ih se denuncia pelo sImples. , e urn erro sua a a
II III,'SIl10,Ja que '., d velhos estigmas, como a. t em suas teollas, e ,
II ·.lIr'lmeno, . I afaltadopontotercelro. . stesia onde se assll1a a
I 1I11,ISISSlInacene , , . d ue urn recurso canhestrof' al nunca e mals 0 q .
111'I"do que, a 111 , d d sinar-Ihes cOlsa alguma,M duvida na a po e en
I lilli'S', as, sem, golpe que sua ideia doI sequer aCllsam 0II qlll' Ces nem



desenvolvimento recebe das chamadas realidades do hospitalis-
mo, onde, no entanto, os cuidados prestados aos bebes nao
conseguem revelar outra carencia senao 0 anonimato em que
eles se distribuem.

Mas, esse lugar do sujeito original, como haveria este de
encontni-Io na elisao que 0 constitui como ausencia? Como
reconheceria ele esse vazio como a Coisa mais proxima, mesmo
escavando-o de novo no seio do Outro, por nele fazer ressoar
seu grito? Antes, ele se comprazeni em encontrar ali as marcas
de resposta que tiveram 0 poder de fazer de seu grito urn apelo.
Assim ficam circunscritas na realidade, pelo trac;o do significante,
as marcas onde se inscreve a onipotencia da resposta. Nao e a
toa que essas realidades sao chamadas de insfgnias. 0 termo,
aqui, e nominativo. E a constelac;ao dessas insfgnias que constitui
para 0 sujeito 0 Ideal do Eu.

Nosso modelo mostra que e ao se situar nela como I que ele
fita 0 espelho A, para obter, entre outros efeitos, uma dad a
miragem do Eu Ideal.

E justamente essa manobra do Outro que 0 neurotico efetua,
para renovar incessantemente aqueles esboc;os de identificac;ao
na transferencia selvagem que legitima nosso emprego do termo
neuroses de transferencia.

Nao esta nisso, diremos por que, toda a mola subjetiva do
neurotico. Mas podemos tirar partido de nosso modelo para
interroga-Io sobre 0 que advem dessa manobra do Outro na
propria psicanalise.

Sem nos iludirmos quanto ao alcance de urn exercfcio que so
ganha importancia por uma analogi a grosseira com os fen6menos
que permite evocar, propomos, na Figura 3, uma ideia do que I(IHI
se passa em virtude de 0 Outro ser entao 0 analista, pelo fato
de 0 sujeito fazer dele 0 Jugar de sua fala.

Uma vez que a analise se sustenta no que 0 sujeito ganha por
assumir como de sua lavra seu discurso inconsciente, seu trajeto
se transp6e para 0 modelo numa translac;ao do ~ para os signi-
ficantes do espac;o "atras do espelho" . Assim, a func;ao do modelo
e dar uma imagem de como a relac;ao com 0 espelho, isto e, de
como a relac;ao imaginaria com 0 outro e a captura do Eu Ideal
servem para arras tar 0 sujeito para 0 campo em que ele se
hipostasia no Ideal do Eu.

• I III 'nlrar num detalhe cujo recur so pareceria forc;ado, po-
I. 111mdi:t.cr que, ao se apagar progressivamente ate uma posic;ao
I 'H)" d' sua partida, 0 Outro, como espelho em A, pode I~v~r
, 111"110dc ~l a ocupar, por uma rotac;ao quase dupla, a poslc;ao

I III I, dc onde ele so tinha urn acesso virtual a ilusao do vasa
III I Illdo na Figura 2; so que, nesse percurso, a ilusao esta fadada
I I 1111aqucccr com a busca que ela guia: onde se confirma que
I ,'kiloS de despersonalizac;ao constatados na analise, sob
I I" , IllS diversamente distintos, devem ser considerados menos
111\111sinais de limite do que como sinais de travessia.

1',IlS () modelo demonstra ainda que, quando 0 olho ~ atinge [681]

I I'" 'i<;ao I, de onde percebe diretamente a ilusao do vasa
III "llldo, nem por isso ele ve refazer-se no espelho A, agora
11,'il/olllal, uma imagem virtual i'(a) do mesmo vaso, invertendo
1111dill 'nlc, por assim dizer, a imagem real, e se opondo a ela,
I 1111como a arvore seu reflexo numa agua, morta ou viva, da

I II I'!, dc sonho.
11111H:adeirasda margem com a onda, note-se, com as quais

, I Ill'anlOU, desde Tristao 0 Eremita ate Cyrano, 0 maneirismo
1"1 llassico, nao sem motivac;ao inconsciente, ja que nisso a
1"11." 01 nuo fez senao antecipar-se a revoluc;ao do SUJelto, q~e se
I 11I11I1i1na filosofia por levar a existencia a func;ao de atnbuto



primordial, nao sem extrair seus efeitos de uma ciencia, uma
polftica e uma sociedade novas.

Acaso nao se explicam as complacencias da arte que a
acompanha pelo valor dado, na mesma epoca, aos artiffcios da
anamorfose? Pelo divorcio existencial em que 0 corpo se esvaece
na espacialidade, artiffcios estes que instalam no proprio suporte
da perspectiva uma imagem oculta, reevocando a substancia que
nela se perdeu? Assim, poderfamos divertir-nos em nos so mo-
delo, se ele Fosse realizavel, com 0 fato de 0 vaso real em sua
caixa, em cujo lugar surge a reflexo do espelho A, conteI' as
flores a' imaginarias, ao passe que, por ser feita de uma imagem
mais real, e a ilusao do vaso invertido que contem as flores a
verdadei ras.

Aquilo de que ele produz a imagem, pOltanto, e 0 mesmo
estado que Michael Balint descreve como a efusao narcfsica em
que se assinala, em sua opiniao, 0 fim da analise. Sua descric;;ao
seria melhor, com efeito, se ele notasse af urn entrecruzamento
analogo, onde a propria presenc;;a, especular, do indivfduo no
outro, ainda que encubra sua realidade, desvela sua ilusao do eu
com respeito a uma consciencia do corpo como que congelada,
enquanto 0 poder do objeto a, que, ao cabo de toda a maquinac;;ao,
centra essa consciencia, faz com que entre na categoria das
vaidades seu reflexo nos objetos a' da concorrencia onivalente.

a paciente, no estado de elac;;ao que daf resulta, cre, no dizer
de Michael Balint, haver trocado seu eu pelo do analista. Au-
guremos-Ihe que naa seja nada disso.

Pois, mesmo que seja esse seu termino, nao esta nisso 0 fim
da analise, e, ainda que vejamos af 0 fim dos meio:; que a analise
empregou, nao se trata dos meios de seu fim.

Isso quer dizer que nosso modele destacoll-se numa fase [(,M
preliminar de nosso ensino em que nos era preciso desentulhar
o imaginario como demasiadamente valorizado na tecnica. Ja
passamos desse ponto.

Chamamos atenc;;ao para 0 desejo, sobre 0 gual se costuma
esguecer que, muito mais autenticamente do que uma busca de
ideal, e ele que regula a repetic;;ao significante do neurotico e
sua metonfmia. Nao e nesta observac;;ao que diremos como Ihe
e preciso sustentar esse desejo como insatisfeito (e eis a histerica)
ou como impossfvel (e eis 0 obsess~vo).

I lilli' 110SS0modele nao torna mais clara a posic;;ao d~ objeto
, 1'111, pm dar imagem a urn jogo de imagen.s, e~e. nao po de
I, I II'V('I' a runC;;aogue esse objeto recebe do slmbohco.

11I'.lalllcl1lc aguela gue Ihe confere seu uso com~ arma no
ti" IiI ilval1c,:ado fobico, contra a ameac;;a do desaparecllnenl~ ~o
I, I II). (' como fetiche na estrutura perversa. como condlc;;ao
ill 1111/111do desejo. .

(I II, objClo do desejo, no ponto de partida ~m que 0 slt.ua
11'1 II II/odelo, e, tao logo funciona nele ... , 0 obJeto do deseJo.
I II 111/('1'dizer que; como objeto parcial, ele ~1~0e ~penas parte
'II III ,a desvinculada do dispositivo q~e agUl Imagll1a. 0 c~rpo,

III I I'll-menlO da estrutura desde a orIgem e, por asslm dlzer,"I dl~lribuic;;ao das cartas da partida que se jog.a. ~~ medida ~m
I II I ~c1ecionado nos apendices do corpo como .lI1dlCIOdo dese]o,
I j.l ( 0 expoente de uma func;;ao que o. subhma antes m:s~o

1111 1'1\' a exerc;;a - a do indicador ergUldo para uma, ausencla
II '1111110 sera? nada tern a dizer, a nao ser que ela e de on de
I II lilla.

I pOI' isso mesmo que, retletido no espelho, ele nao fomece
1111 I/.IS {/" 0 padrao da troca, a ~.o~da pela qual 0 desejo d~
tlllill ('l1lra no circuito dos transltivismos do Eu Ideal. Ele.e

I 11I11[doao campo do Outro na func;;ao de expositor do deseJo
1111 (11111'0.

I lSSO que Ihe permite assumir, no ver?adeir~ ter~ino da
III i1Lw, seu valor eletivo, figurar na fantaSia aquIlo dlante do
IIliil II sujeito se ve abolir-se, real~zando-se com? desej~. _

I',IIa leI' acesso a esse ponto, sltuado para-alem da leduc;;.ao
!III IIk'ais da pessoa, e como objeto a do desej.o, como aqUllo
'1111 \'1' roi para 0 Outro em sua erec;ao de vlvente, c~~o ~
1I111/11't! ou 0 unwanted de sua vinda ao mundo, que 0 sUJelto ~
I 1IIIIIIIIdoa renascer para saber se quer aguilo que deseja ... E
I I II lipo de verdade que, com a invenc;ao da analise, Freud
111111(' ; luz.

I" ,T C urn campo em que 0 sujeito, com sua pessoa, tern que
1'11'11/sobretudo pelo resgate de seu desejo. E e nisso que a
II Ii .I11{tliseorden a uma revisao da et.ica.. .,

I' visfvcl, ao contrario, que, para fugll' dessa tarefa, ha quem
I pll'Slc a lodos os abandonos, inclusive a tratar, como ~gora
I IIIIISIluma obediencia freudiana, os problemas da assunc;ao do
I II ('111lennos de papel!



A func;:ao <I>do significante perdido, ao qual 0 sujeito sacrifica
seu falo, as formas <I> (a) do desejo masculino e A(<p) do desejo
da mulher levam-nos ao final da analise, cuja aporia Freud nos
legou na castrac;:ao. Que Daniel Lagache deixe seu efeito fora
de seu campo e 0 bastante para nos mostrar os limites do que,
do sujeito do inconsciente, e posslveI compreender em termos
personalistas.21

() III 'smo acontece com a lei moral, e pela mesma razao que
1111Iill. caminhar da linguagem para a fala. E descobrir que 0

Iqll'lt'lI, em seu imperativo Intimo, e de fato "a voz da cons-
, II III la", isto e, antes de mais nada uma voz, bastante vocal, e
I III Ilwior autoridade senao a de ser uma voz grossa: a voz
,dill' iI qual pelo menos urn texto da Blblia n.os .diz_que ela se

I, llilvir pelo povo aglomerado em torno do SlI1aI, nao sem que
I IIrtirfcio sugira que, em sua enunciac;:ao, ela Ihe d:v.olveu

'II I!l'Ilprio rumor, nem por isso sendo menos necessanas as
I hlillS da Lei para ·conhecer seu enunciado. ,

( )1a, nessas tabuas, para quem sabe ler, nada se escreveu a
1'1111' as leis da propria Fala. 0 quequer dizerque com aper-sona
, 1I111l\'ade fato a pessoa, mas, onde fica a personalidad~? Vma
, Iii ,I S' anuncia, convertida ao silencio, nao pelo camll1ho do
1"lvm, mas do desejo: e a questao e saber como a via de con versa
till I'Xperiencia analftica conduz a ela.

( 'i1lar-nos-emos aqui sobre sua direc;:ao pratica.
Mas, teoricamente, sera mesmo 0 desprendimento do Eu que

I \lode dar-lhe como objetivo? E que esperar di~so, se suas
1111~Ihilidades, para nos servirmos do tenno de .Dan~el. Lagac~e,
II I V('n.lade so of ere cern ao sujeito a indetermll1adlSSlma salda
'1111 l) afasta de urn caminho arduo demais, ~quele do qual se
1111111'pcnsar que 0 segredo polftico dos m01:ahstas semp.re con-

1111'm incitar 0 sujeito a tirar alguma COlsa, com efelto: seu
I IIIpo fora do jogo do desejo? 0 humanismo, nesse jogo, nada
111111'. C que uma profissao diletante. .. ...

rasO noscit - ele sabe - traz a flgura de uma ehsao de
/I IItI.I'l'if, cuja etimologia mostra que ela tern apenas urn .falso
I'll IIXO, que alias nao quer dizer urn nao-saber, mas slm 0

, 1 Jill' 'imento que consuma 0 perdao?
Nt'sse caso, sera que nescit, modificando-Ihe apenas uma letra,

11.1 II 'ixaria a suspeitar que contem apenas uma negac;:ao fingida
I Illl~tt'riori (nachtrdglich)? Pouco importa, ja que, si.~.ilarmente
1Ij1II'lascuja constancia fez sorrir nos objet~s ~etaflslcos, essa
III !,,,,'ao c tao-somente uma mascara: das pnmelras pessoas.

Reservei, para concluir, a estrutura do Supereu. E que so se pode
falar dela visualizando mais do alto a descoberta freudiana ou
seja, do ponto de vista da existencia; e reconhecendo nela' ate
que ponto 0 advento do sujeito que fala relega 0 sujeito do
conhecimento, aquele cuja noc;:ao de intelecto agente basta para
lembrar que nao e de ontem que ele e question ado em sua
dignidade de pessoa. Nao sou eu, cabe-me observar, que sou
responsavel aqui por reconduzir seja quem for a encruzilhada
da razao pratica.

Se al se confirma a proposic;:ao de Kant de que ha apenas
duas instancias em que 0 sujeito pode ver figurada a heteronomia
de seu ser, por menos que ele as contemple "com assombro e
respeito" - e saD elas "a estrada estrelada acima dele e a lei
moral em seu interior" -, mudaram, no entanto, as condic;:6es
de onde essa contemplac;:ao e posslvel.

Os espac;:os infinitos empalideceram por tras das letrinhas,
mais seguras para sustentar a equac;:ao do universo, e a unica
voz abalizada que podemos admitir ali, excetuados os nossos
doutos, e a de outros habitantes que possam nos enderec;:ar sinais
de inteligencia - no que 0 silencio desses espac;:os nada mais [6H II
tern de assustador.

Por isso, alias, comec;:amos por esvaziar ali nossas latas de
lixo, ou seja, por fazer deles 0 fosso de dejetos que e 0 estigma
da "hominizac;:ao" no planeta desde a pre-historia - oh!, pa-
leol1tologo Teilhard, te-lo-eis esquecido?



A signijicar;iio do Jalo
Die Bedeutung des Phallus

I '\11 aporia nao e a unica, mas foi a primeira que a experiencia [686]

I" 1lililll1a e a metapsicologia dela resultante introduziram em
III , 'xperiencia do homem. Ela e insoluvel por qualquer
• dlll,l\O a dados biologicos: a simples nece~sidade do mito
,11'1111\'l1tea estrutura<;ao do complexo de Edipo demonstra
III 111\'nte isso.

Nllo passa de urn artiffcio invocar, nessa ocasiao, urn legado
1llllil'SI'0 heredit<'irio, nao so pot'que este e em si discutfvel, mas
1"'1'III\' deixa intacto 0 problema: qual 0 vfnculo entre 0 assas-
111111)do pai e 0 pacto da lei primordial, se nele esta implfcito

jll I casLra<;:aoconsiste na puni<;ao pelo incesto?
I' ol11ente com base em fatos clfnicos que a discussao pode

I I il'cunda. Estes demonstram uma rela<;:ao do sujeito com 0

I d.\ que se estabelece desconsiderando a diferen<;a anat6mica
11111os sexos e que, por essa razao, e de interpreta<;ao especial-

11111111'L'spinhosa na mulher e em rela<;ao a mulher, nomeadamente
1111qualm topicos seguintes:

I I por que a propria menina se considera, nem que seja por
1111IUOl11ento,castrada, na acep<;ao de privada de falo, e castrada

I" II lip 'ra<;ao de alguem, que primeiro e sua mae, ponto impor-
11111, (. em seguida seu pai, mas de tal maneira que temos de
I III1 Ill'eer nisso uma transferencia no senti do analftico do termo;

\" pm que, em ambos os sexos, a mae, mais primordialmente,
I lillsiderada como provida do falo, como mae falica;

\" por que, correlativamente, a significa<;:ao da castra<;ao so
111'11111('de fato (clinicamente manifesta) seu alcance eficiente

II I 1lIllllac,:ao dos sintomas, a partir de sua descoberta como
I II 1\':iOda mae;

I" l'SSes tres problemas culminam na questao da razao, no
I. I Ilvolvimento, da fase falica. Sabemos que Freud especifica
11111I'SS' Lermo a primeira matura<;:ao genital - como aquilo

11111\' 'aracterizaria, por urn lado, pela dominancia imaginaria
1" III j 1)lILOfal ico e pelo gozo masturbatorio -, e que, por outro

111111,Im'aliza esse gozo da mulher no clitoris, assim promovido
1111111\0do falo, e com isso parece excluir, nos, dois sexos, ate

, II 11111110dessa fase, isto e, ate 0 declfnio do Edipo, qualquer [687]

"" 1I111i1\'aoinstintiva da vagina como lugar da penetra<;ao genital.
I ','oil ignorancia e bastante suspeita de desconhecimento, no

I 11111111tl-L'nico do termo, ainda mais que as vezes ela e forjada.
I III I laria cia apenas de acordo com a fabula em que Longo

Fornecemos aqui, sem modificar,:ao de texto, a conferencia que
proferimos em alemao, em 9 de maio de 1958, no Instituto
Max Planck de Munique, onde 0 professor Paul Matussek nos
havia convidado a falar.

Nela avaliaremos, sob a condir,:ao de dispormos de alguns
referenciais sobre os mod os mentais que, na epoca, regiam
meios nao muito desinformados, a maneira como os term os
que fomos os primeiros a extrair de Freud, como "a outra
cena", para tomar urn que e aqui citado, puderam repercutir
entao.

Caso 0 a posteriori (Nachtrag), para retomar outro desses
termos da esfera bem pensante em que hoje circulam, tome
tal esforr,:o impraticavel, aprendamos com isso: eles eram ali
inauditos.

Sabemos que 0 complexo de castra<;ao inconsciente tern uma
fun<;:ao de no:

IQ. na estrutura<;:ao dinamica dos sintomas, no senti do analftico
do termo, quer dizer, daquilo que e analisavel nas neuroses, nas
perversoes e nas psicoses;

2Q
• numa regula<;ao do desenvolvimento que da a esse primeiro

~apel s~a ratio, ou seja, a instala<;ao, no sujeito, de uma posi<;ao
Inconsclente sem a qual ele nao poderia identificar-se com 0

tipo ideal de seu sexo, nem tampouco responder, sem graves
incidentes, as necessidades de seu parceiro na rela<;:ao sexual,
ou ate mesmo acolher com justeza as da crian<;:a daf procriada,

Existe af uma antinomia interna na assun<;:ao de seu sexo pelo
homem (Mensch): por que deve ele assumir-Ihe os atributos
apenas atraves de uma amea<;a, ou ate mesmo sob 0 aspecto de
uma priva<;ao? Sabemos que Freud, em 0 mal-estar na cultura,
chegou a sugerir urn desconserto nao contingente, pot'em essen-
cia!, na sexua!idade humana, e que urn de seus ultimos artigos
referiu-se a irredutibilidade, em qualquer analise finita (endliche),
das sequelas que resultam do comp!exo de castra<;ao no incons-
ciente masculino e do Penisneid no inconsciente da mulher.



nos mostt'a a iniciac,:ao de Dafne e Cloe subordinada aos escla-
recimentos de uma velha senhora?

Assim e que certos autores foram levados a considerar a fase
fiilica como efeito de um recalque, e a func,:ao que 0 objeto falico
assume nela como um sintoma. A dificuldade comec,:a quando
se trata de saber qual sintoma: fobia, diz um, perversao, diz 0

outro, e as vezes 0 mesmo. Neste ultimo caso, depreende-se que
nada mais funciona: nao que nao se apresentem transmutac,:6es
interessantes do objeto de uma fobia em fetiche, mas, precisa-
mente, se elas sao interessantes, e pel a diferenc,:a de seu lugar
na estrutura. Pedir aos autores que formulem essa diferenc,:a
dentro das perspectivas presentemente favorecidas sob 0 tftulo
de relac,:ao de objeto, seria uma va pretensao. Va nessa materia,
pOI' falta de outra referencia que nao seja a noc,:ao aproximativa
de objeto parcial, jamais criticada desde que Karl Abraham a
introduziu - lamentavelmente, visto 0 comodismo que ela
oferece a nossa epoca.

A verdade e que a discussao atualmente abandonada quanto
a fase falica, ao relermos os textos remanescentes dos anos de
1928-32, revigora-nos pOI' seu exemplo de paixao doutrinal, a
qual a degradac,:ao da psicanalise, consecutiva a sua transplan-
tac,:ao norte-americana, acrescenta um valor de nostalgia.

Se resumfssemos esse debate, so farfamos alterar a autentica
diversidade das posic,:6es adotadas pOI' uma Helene Deutsch, uma
Karen Horney e um Ernest Jones, para nos limitar aos mais
eminentes.

A sucessao dos tres artigos que este ultimo consagrou ao
assunto e especialmente sugestiva, nem que seja pela visada
primordial sobre a qual elaborou, e que marca 0 termo aphanisis
pOI'ele fOljado. Pois, ao formular com muita precisao 0 problema
da relac,:ao da castrac,:ao com 0 desejo, ele deixou patente sua
incapacidade de reconhecer aquilo que, no entanto, ele tao de
perto circunscreveu que 0 termo com que logo nos daria sua
soluc,:ao pareceu surgir de sua propria deficiencia.

Divertimo-nos sobretudo com seu exito em articular, pautado
na propria letra de Freud, uma posic,:ao que Ihe e estritamente I(,H I
oposta: um verdadeiro modelo num genero diffcil.

Mas nem pOI' isso 0 peixe se deixa fisgar, parecendo ridicu-
larizar, em Jones, seu pleito pelo restabelecimento da igualdade
dos direitos naturais (pois nao e isso que 0 leva a encerra-lo

111111II "E Deus os criou homem e mulher", da Bfblia?). Na
I 111.1l1 " 0 que ganhou ele ao normalizar a func,:ao do falo como

IIlljl'lo parcial, se teve de invocar sua presenc,:a no corpo da mae
'IIIIll objcto interno - expressao que e func,:ao das fantasias

I' I latlas pOI' Melanie Klein -, e se tampouco pode separar-se
II I dllllirina desta ultima, relacionando essas fantasias com a
1'llllIrncia da formac,:ao edipiana ate os limites da primeira
lid I\ria'!

~Ltll nos enganaremos se retomarmos a questao indagando-nos
" 'I1ll' I 'ria imposto a Freud 0 evidente paradoxo de sua posic,:ao.
\'11' somos forc,:ados a admitir que ele era mais bem guiado do
I'li qllHlquer um em seu reconhecimento da ordem dos fenome-
1111Illconscientes de que foi 0 inventor, e que, na falta de uma
Illillll:lc,:ao suficiente da natureza desses fenomenos, seus segui-
Iotll", cstavam fadados a ficaI', menos ou mais, af perdidos.

!<IIi II partir dessa aposta - que colocamos no princfpio de
11111I llll1cntario da obra de Freud em que trabalhamos ha sete
11111 que fomos levados a certos resultados: em primeiro
IIII' II, promover, como necessaria a qualquer articulac,:ao do
I. III IlIl'no analftico, a no~ao de significante, como oposta a de

IlIlIlClldo na analise lingUfstica moderna. Com esta, nascida
I, IIIIIS de Freud, ele nao podia contar, mas sustentamos que a
10 I \,herta freudiana ganha relevo justamente porter tido que
111111Ipar suas formulas, partindo de um campo onde nao era
I'" wi csperar que se reconhecesse seu domfnio. Inversamente,

I dl'Sl'Dberta de Freud que confere a oposi~ao entre significante
I~,"iI'i 'ado 0 alcance efetivo em que convem entende-la, ou

III, qll' 0 significante tem func,:ao ativa na determinac,:ao dos
II IIIIS em que 0 significavel aparece como sofrendo sua marca,

111111IIIdll-SC, atraves dessa paixao, significado.
I' Sit paixao do significante, pOl' conseguinte, torna-se uma

1111 II dill1cnsao da condi~ao humana, na medida em que nao
IIll1l'lIk () homem fala, mas em que, no homem e atraves do

1111111'111,isso rala, em que sua natureza torna-se tecida pOl' efeitos
IIl1dl s(' 'ncontra a estrutura da linguagem em cuja materia ele [689]
• 1lllllslorma, e em que por isso ressoa nele, para-alem de tudo

"'1111 II psicologia das ideias po de conceber, a relac,:ao da palavra.
I I ('01110podemos dizer que as conseqUencias da descoberta

II" IlIlllllscicnte ainda nem sequer foram vislumbradas na teoria,.



em bora seu impacto ja se far;a sentiI' na praxis mais do que
chegamos a avalia-Io, mesmo traduzido como efeitos de recuo.

Precisemos que essa promor;ao da relar;ao do homem com 0

significante como tal nada tem a vel' com uma posir;ao "cultu-
ralista" no sentido corrente do termo, aquela em que sucedeu a
Karen Horney, pOl' exemplo, antecipar-se na querela do falo pOl'
sua posir;ao, qualificada pOl' Freud de feminista. Nao se trata da
relar;ao do homem com a linguagem como fen6meno social, e
nem mesmo de Unla questao de algo que se parer;a com a
psicogenese ideologica que conhecemos e que nao e superada
pelo recurso peremptorio a nor;ao totalmente metaffsica, pOl' sua
pctir;ao de princfpio de apelo ao concreto, que e derrisoriamente
veiculada sob 0 nome de afeto.

Trata-se de encontrar, nas leis que regem essa outra cena (eine
andere Schauplatz) que Freud, a proposito dos sonhos, designa
como sendo a do inconsciente, os efeitos que se descobrem no
nfveI aa cadeia de elementos materialmente instaveis que cons-
titui a linguagem: efeitos determinados pelo duplo jogo da
combinar;ao e da substituir;ao no significante, segundo as duas
vertentes geradoras de significado constitufdas pela metonfmia
e pela metafora; efeitos determinantes para a instituir;ao do
sujeito. Nessa experiencia aparece uma topologia, no sentido
matematico do termo, sem a qual logo nos apercebemos de que
e impossfvel sequel' notal' a estrutura de um sintoma, no sentido
analftico do termo.

Isso fala no Outro, dizemos, designando pOl' Outro 0 proprio
lugar evocado pelo recurso a palavra, em qualquer relar;ao em
que este intervem. Se isso fala no Outro, quer 0 sujeito 0 our;a
ou nao com seu ouvido, e porque e ali que 0 sujeito, pOl' uma
anterioridade logica a qualquer despertar do significado, encontra
seu lugar significante. A descoberta do que ele articula nesse
lugar, isto e, no inconsciente, permite-nos apreender ao prer;o
de que fenda (Spaltung) ele assim se constituiu.

o falo e aqui esclarecido pOl' sua funr;ao. Na doutrina freu- 110'/

diana, 0 falo nao e uma fantasia, caso se deva entender pOl' isso
urn efeito imaginario. Tampouco e, como tal, urn objeto (parcial,
interno, bom, mau etc.), na medida em que esse termo tende a
prezar a realidade implicada numa relar;ao. E e menos ainda 0

orgao, penis ou clitoris, que ele'simboliza. E nao foi sem razao

'I"' ':'l'ud cxtraiu-Ihe a referencia do simulacro que ele era para
IlIligos.

l'llls 0 ralo e urn significante, um significante cuja funr;ao, na
, lIll1l1l1iaintra-subjetiva da analise, levanta, quem sabe, 0 veu
1IIIIII'Ia quc ele mantinha en volta em misterios. Pois ele e 0

1111111 'ante destinado a design aI', em seu conjunto, os efeitos de
I 11111icado, na medida em que 0 significante os condiciona pOl'
, I I'I'l'scnr;a de significante.

hal11inemos, portanto, os efeitos dessa presenr;a. Eles sao,
1'1111(,olllcr;ar, os de um desvio das necessidades do homem pelo
I 1111 <1('clc falar, no sentido de que, pOl' mais que suas necessi-
.\ Idl'S 'stcjam sujeitas a demanda, elas Ihe retornam alienadas.
I II II:tOC efeito de sua dependencia real (que nao se suponha
I. I III Ol1trar af a concepr;ao parasita que e a nor;ao de dependencia
"' Il'oria da neurose), mas da configurar;ao significante como
I d " d' scr do lugar do Outro que sua mensagem e emitida.

() quc c assim alienado das necessidades constitui uma Ur-
I' 1'/, i/llf{llng, pOl' nao poder, hipoteticamente, articular-se na
.\. /Ililllda, aparecendo, porem, num rebento, que e aquilo que se
'1I1I's('nta no homem como 0 desejo (das Begehren). A fenome-
lI.d"pia que se depreende da experiencia analftica e de natureza
I dl 1I10nstrar, no desejo, 0 carateI' paradoxal, desviante, en'atico,
I I I "lrado, e ate mesmo escandaloso, pelo qual ele se distingue
d I 1I('(·cssidade. Isso, inclusive, e um fato tao patente que nao
.I. I (HI dc se impor desde sempre aos moralistas dignos desse
1I1'"I!'. () freudismo de antanho parecia ter que dar a esse fato
• II ,',latus. Paradoxalmente, no entanto, a psicanalise redesco-

III. (' na dianteira do obscurantismo de sempre, e ainda mais
1IIIIIIIwcida ao negar esse fato num ideal de redur;ao teorica e
llilllll:t do desejo a necessidade.

l'IS pOl' que nos convem articular esse status, aqui, partindo
01, d('lllanda, cujas caracterfsticas proprias sao eludidas na nor;ao
.I. 1lllstrar;ao (que Freud nunca empregou).

A d 'manda em si refere-se a algo distinto das satisfar;6es pOl'
'1111dillna. Ela e demanda de uma presenr;a ou de uma ausencia, [691]

\I lilli' a rclar;ao primordial com a mae manifesta, pOl' ser prenhe
.I. 'I' Outro a ser situado aqllem das necessidades que pode
"1'111.I~Iaja 0 constitui como tendo 0 "privilegio" de sa,tisfazer
I 11l'(''ssidades, isto e, 0 poder de priva-Ias da unica coisa pela



qual elas sao satisfeitas. Esse privilegio do Outro, assim, desenha
a forma radical do dom daquilo que ele nao tern, ou seja, 0 que
chamamos de seu amor.

E atraves disso que a demanda anula (auJhebt) a particulari-
dade de tudo aquilo que pode ser concedido, transmutando-o em
prova de amor, e as proprias satisfayoes que ela obtem para a
necessidade degradam-se (sich erniedrigt) em nada menos do
que 0 esmagamento da demanda de amor (tudo isso sendo
perfeitamente sensfvel na psicologia dos primeiros cuidados a
que se apegaram nossos analistas-babas).

Ha, pOltanto, uma necessidade de que a particularidade assim
abolida reapareya para-atem da demanda. E ela de fato reaparece,
mas conservando a estrutura receptada pelo incondicionado da
demanda de amor. POI' urn reviramento que nao e uma simples
negayao da negayao, a potencia da pura perda surge do resfduo
de uma obliterayao. Ao incondicionado da demanda, 0 desejo
vem substituir a condiyao "absoluta": condiyao que deslinda,
com efeito, 0 que a prova de amor tern de rebelde a satisfayao
de uma necessidade. 0 desejo nao e, pOltanto, nem 0 apetite de
satisfayao, nem a demanda de amor, mas a diferenya que resulta
da subtrayao do primeiro a segunda, 0 proprio fenameno de sua
fenda (Spa/tung).

Concebe-se como a relayao sexual ocupa esse campo fechado
do desejo e nele lanyara sua sorte. E pOl' ser 0 campo apropriado
onde se produz 0 enigma que essa relayao provoca no sujeito,
ao "significa-Ia" duplamente para ele: retorno da demanda, que
ela suscita, como demanda sobre 0 sujeito da necessidade; e
ambigi.iidade presentificada no Outro que esta em causa na pro va
de amor demandada. A hiancia desse enigma confirma 0 que a
determina na formula mais simples para torna-Ia patente, qual
seja, que tanto para 0 sujeito quanto para 0 Outro, no que tange
a cad a urn dos parceiros da relayao, nao basta serem sujeitos da
necessidade ou objetos do amor, mas tern que ocupar 0 lugar de
causa do desejo.

Essa verdade esta no cerne, na vida sexual, de tudo 0 que ha
de imperfeiyoes no campo da psicanalise. Tambem constitui ali
a condiyao da felicidade do sujeito: e camuflar sua hiancia, 1(.')
remetendo-se a virtude do "genital" para resolve-Ia pela matu-
rayao da ternura (isto e, pelo simples recurso ao Outro como

dld"d\'). pm mais piedosa que seja a intenyao, nao deixa de [692]

I 11111I (·s Toqueria. Aqui, convem dizer que os analistas fran-
I I lIill a nOyao hipocrita de oblatividade genital, inauguraram

d \ Ipllllamcnto moralizante que, ao som de fanfarras salva-
I 1111IllS, passou a ser disseminado pOl' toda parte.

I Ii' 'omo for, 0 horn em nao pode visar a ser inteiro (a
1'1 11Ilillidade total", outra premissa pOl' onde se desvia a
It .I\I'lllpia moderna), visto que 0 jogo de deslocamento e

I lid. 11.':1<,;110 a que esta fadado no exercfcio de suas funyoes
I I "' I ,'lIit rclayao de sujeito com 0 significante.

II Ililo 6 0 significante privilegiado dessa marca, onde a parte
• 1111'"Sse conjuga com 0 advento do desejo.

1'1111(' sc dizer que esse significante foi escolhido como 0 mais
dlt III . do que se pode captar no real da copulayao sexual, e
1Ii1"III como 0 que e mais simbolico no senti do literal (tipo-
111110) desse termo, ja que ele equivale af a copula (Iogica).

I IlIiI"'lll podemos dizer que, pOl' sua turgidez, ele e a imagem
tli 11110 vital na medida em que ele se transmite na gerayao.

IlHlas essas afirmayoes ainda nao fazem senao velar 0 fato
I. '1IIl' 'Ie so pode desempenhar seu papel enquanto velado, isto

• 111110signo, ele mesmo, da latencia com que e cunhado tudo
I '1"1 c significavel, a partir do momenta em que e alyado
I '"/I'I'/IIJ/)en) a funyao de significante.

(I lalo 6 0 significante dessa propria Aufhebung [suspensao],
'I"' \.It' inaugura (inicia) pOl' seu desaparecimento. E pOl' isso
'1111II II 'manio do Aidos (Scham)\ surge no exato momento em
'11i1. 110 misterio antigo, 0 falo e desvelado (cf. a celebre pintura
d I Villa de Pompeia).

I-II' l'ntao se torna a barra que, pela mao desse demanio, cunha
II 1I',IIiricado, marcando-o como a progenitura bastarda de sua
• 11111III 'nayao significante.

I' assim que se produz uma condiyao de complementaridade
III IIiSlaurayao do sujeito pelo significante, a qual explica sua

",11111111{ e 0 movimento de intervenyao em que ela se consuma.

(ilial seja:



I. 0 sUJ'eito s6 deSl'gll ., '" a seu sel ao barrar tud 'I
slgnlhca, c,omo se evidencia em ele querer se~' :~~~o qpU~.el~
mesmo, mlragem que nao se reduz a' ' 1 Sl
gramatical (pois ela abole 0 discurso)' sel denunclada como

2. 0 que e vivente d .', . ,. esse sel no urverdrangt encontra s
slgnJllca~te ao r~ceber a marca da Verdriingung do falo (median~~
o que 0 I11COnSClentee linguagem).

o falo como significante da a razao do de ' (e ' seJO na acep~ao
m que esse tenno e empregado como" 'd' -

da d' . - h ~, me Ia e razao extrema"
IVIsao armolllca).

naoOutr~ssim, e como, um algoritmo que YOUemprega-Io agora
po endo, sem dIlatar indefinidamente minh ' _ '

senao fiar-me no eco da ex .' ~ , a exposl~ao,
. pellencla que nos une para faze-l

captalem esse emprego. os

o Que 0 falo ,s~ja um significante impoe que seja no lugar d
,utro que 0 sUJelto tem acesso a ele. Mas como esse'"f 0

so se encontra af velado e como raza-o'd d ' d
Slglll

Icante
d ' 0 eseJo 0 Outro '

esse eseJO do Outro como tal que se impoe ' , ' e
isto e, 0 outro ' ao sUJelto reconhecer,
Spaltung signifi~:~~:.nto ele mesmo e um sujeito dividido pela

ma~s e:~e~~~~ca_lo'as ,qu~f.,aparecem na genese psicol6gica con fir-
~ Slglll Icante do falo

~~sim se formula mais corretam~nte, desde 1 f

~~e~~;:~~, d; ~~~. a crian~a apreende desde a origel:~~e ~ ma~~

des~~~ ~~:a s~i~~~~cnaadoa:::::~~~i~~e~%~r e da experiencia do

, ~ ,demanda de amor s6 po de padecer de um dese' ,
slglllfIcante Ihe e estranho Se 0 d . d _, JO cUJo

. . eseJO a mae e 0 falo a cria
quel ser 0 falo para satisfaze-Io Assim a d' . _ .' n~a
d - . "', " IVIsao Ilnanente ao

e~~J~ Ja se faz sentlr por ser experimentada no deseJ'o do Out.
pOI Ja se opor a que 0 "t' 10,sUJel 0 se satlsfa~a em apresentar ao Outro

2. Epreuve em frances tern uma extensa . ..
experimentac;iio, experiencia, prova, ordali~ ~:in~ de ~lgl1lflCados: provac;iio,
mento. A expressiio sinlaglna'tl'ca de L ' a, ,Ic;ao, so Illnento, pena, padeci-

, " acan I epreuv d ". drefere a experimentar-ao qlle' I' .. ' e ,u G estr e I'Awre se
y' lea Iza 0 sUJelto ao d f· 'Outro: experiencia padecida que e se e IOntar com 0 desejo do

ao m,esmo tempo prova e provac;iio. (N.E.)

1 '1"1 ('I' pode tel' de real que corresponda a esse falo, pois 0
I'" 1+ tcm n300 vale mais que 0 que ele nao tem para sua
I 1IIIIIda dc amor que quereria que ele 0 Fosse.

I' :1 cxpcriencia do desejo do Outro, a c1fnica nos mostra
1'1' I 1:1 nao e decisiva pelo fato de 0 sujeito nela aprender se
I. IIIl"SIllOtem ou n300 um falo real, mas por aprender que a

III I 11110 0 tem. E esse 0 momenta da experiencia sem 0 qual
", 1Ilillllla conseqUencia sintomatica (fobia) ou estrutural (Penis- [694]

1/1) que se refira ao complexo de castrac;ao tem efeito. Af se
1 III I a conjun~ao do desejo, dado que 0 significante falico e
II I IIlilrca, com a ameac;a ou a nostalgia da falta-a-ter.

I'vidcntcmente, e da lei introduzida pelo pai nessa seqUencia
'1111d 'pcnde seu futuro.

MilS. atendo-nos a fun~ao do falo, podemos apontar as estru-
1111111I que serao submetidas as relac;oes entre os sexos.

1ll!'amos que essas relac;oes girarao em torno de um ser e de
1

11111 In quc, por se reportarem a um significante, 0 falo, tem 0
II 110contrario de, por um lado, dar realidade ao sujeito nesse
I 'IlIl'i 'ante e, por outro, irrealizar as relac;oes a serem signifi-

, IIII1S.
1\ isso pela intervenc;ao de um parecer que substitui 0 ter,

p.IIII, dc um lado, protege-Io e, de outro, mascarar sua falta no
111111\), c que tem como efeito projetar inteiramente as manifes-
I I, III'S idcais ou tfpicas do comportamento de cada um dos sexos,
III 11 limite do ato da copulaC;3oo, na comedia.

lisscs ideais adquirem vigor pela demanda que estao em
I IIl1di(,;oes de satisfazer, e que e sempre demanda de amor, com
I II 'omplemento de reduc;ao do desejo a demanda.

IIOJ' mais paradoxal que possa parecer essa formulac;ao, dize-
1111l~ quc e para ser 0 falo, isto e, 0 significante do desejo do
t )11110, que a mulher vai rejeitar uma parcela essencial da femi-
lIi1uladc, nomeadamente todos os seus atributos na mascarada.
I' Iwlo que ela nao e que ela pretende ser desejada, ao mesmo
Ii IIIJlIlquc amada. Mas ela encontra 0 significante de seu proprio
.II ,,('jo no corpo daquele a quem sua demanda de amor e ende-
III IIda. Nao convem esquecer que, sem duvida, 0 6rg3oo que se
II Vl'stc dcssa funC;3oosignificante adquire urn valor de fetiche.
1\ IllS. para a mulher, 0 resultado e que convergem no mesmo
,dljl'lo uma experiencia de amor, que, como tal (cf.' acima),



priva-a ideal mente daquilo que ele da, e um desejo que ali
encontra seu significante. Eis por que podemos observar que a
falta de satisfac;:ao pr6pria a necessidade sexual, em outras
palavras, a frigidez, e relativamente bem tolerada por ela, en-
quanta a Verdriingung inerente ao desejo e menor do que no
homem.

No homem, em contrapartida, a dialetica da demanda e do
desejo engendra efeitos sobre os quais convem admirar mais
uma vez a seguranc;:a com que Freud os situou, nas pr6prias
articulac;:6es de que eles decorreram, dentro da categoria de uma
degradac;:ao (Erniedrigung) especffica da vida amorosa.

Se de fato sucede ao homem satisfazer sua demanda de amor
na relac;:ao com a mulher, na medida em que 0 significante do
falo real mente a constitui como dando no amor aquilo que ela
nao tem, inversamente seu proprio desejo do falo faz surgir seu
significante, em sua divergencia remanescente, dirigido a "uma
outra mulher" , que pode significar esse falo de diversas maneiras,
quer como virgem, quer como prostituta. Daf resulta uma ten-
dencia centrffuga da puIsao genital na vida amorosa, que torna
a impotencia, nele, muito mais diffcil de suportar, ao mesmo
tempo que a Verdriingung inerente ao desejo e mais acentuada.

Nem por isso se deve acreditar que a especie de infidelidade
que af se afiguraria constitutiva da func;:ao masculina Ihe seja
propria. Pois, se olharmos de perto, veremos que 0 mesmo
desdobramento e encontrado na mulher, exceto pelo fato de que
o Outro do Amor como tal, isto e, enquanto privado daquilo que
ele da, e mal discernido no recuo onde vem substituir 0 ser do
mesmo homem cujos atributos ela tanto estima.

Poderfamos acrescentar, neste ponto, que a homossexualidade
masculina, con forme a marca falica que constitui 0 desejo,
constitui-se na vertente deste, e que a homossexualidade femi-
nina, em contrapartida, como mostra a observac;:ao, orienta-se
por uma decepc;:ao que reforc;:a a vertente da demanda de amor.
Estes comentarios mereceriam ter maiores nuances mediante um
retorno a func;:ao da mascara, na medida em que ela domina as
identificac;:6es em que se resolvem as recusas da demanda.

o fato de a feminilidade encontrar seu refugio nessa mascara,
em virtude da Verdriingung inerente a marca falica do desejo,
tem a curiosa conseqtiencia de fazer com que, no ser humano,
a pr6pria ostentac;:ao viril parec;:a ,feminina.

VI~llIl11bra-se, correlativamente, a razao do trac;:o nunca elu-
'Idlldo no qual, mais uma vez, avalia-se a profundidade da
11111111.:10 de Freud, ou seja, pOl·que ele afirma que existe apenas
1II1I11 libido, seu texto mostrando que ele a concebe como sendo
dl lIiltureza masculina. A func;:ao do significante falico desem-
1111111, aqui, em sua relac;:ao mais profunda: aquela pela qual os
1IIIII'llS nele encarnavam 0 Nous e 0 Logos.



A memona de Ernest Jones:
Sobre sua teoria do simbolismo

And bring him out that is but woman's son

Can trace me in the tedious ways o{ art,

And hold me pace in deep experiments.

(HeIllY IV, Parte I, III-I, 45-47)

Longe da pompa funebre na qual nosso colega desaparecido foi
homenageado segundo sua dignidade, aqui Ihe consagraremos 0
memorial de nossa solidariedade no trabalho analftico.

Se e essa a homenagem que convem it posi<;ao de nosso grupo,
nao el idiremos a emo<;ao que em nos emerge a partir da lembran<;a
de rela<;6es mais pessoais.

Pontuando-as em tres momentos, cuja contingencia reflete urn
homem muito diverso em sua vivacidade: a imperiosidade irres-
trita para com 0 novato. que eramos em Marienbad, ou seja, no
ultimo de nossos concflios antes que 0 vazio viesse atingir a
area vienense, contato epidermico cuja contundencia revela-se
ainda, apos a guerra, em urn de nossos escritos; a familiaridade,
quando de uma visita ao planalto de Elsted, com que, em meio
as cartas de Freud espalhadas sobre uma mesa imensa, para 0
primeiro volume da biografia em processo de composi<;ao, nos
o vimos vibrando por nos fazer partilhar as sedu<;6es de seu
labor, ate que 0 horario da sessao de uma paciente mantida
aguardando pas a isso urn fim cuja pressa, com seu toque de
compulsao, produziu-nos 0 efeito de ver a marca de urn colar
indelevel; por fim, a grandeza da carta de julho de 1957, na qual
a desculpa por nao comparecer it nossa casa de campo so alegou
urn sofrimento estoicamente explorado para aceita-Io como 0
sinal de uma altiva competi<;ao com a morte, que perseguia de
perto a obra por terminar.

o orgao que e 0 International Journal of Psycho-analysis, e
que deve tudo a Ernest Jones, de sua dura<;ao it sua envergadura,
nao deixa, em seu numero de setembro/outubro de 1958, de fazer 1("
surgir entre algumas de suas Iinhas a sombra com que urn poder

I " 1IIIIilOtempo exercido parece continual' a obscurecer quando
! 111111,'v 'm juntar-se a ela: tinta subita a acusar aquilo que, por

II I iii rrcio, ele obliterou de luz.
I ~l' 'uirfcio nos solicita. E que, por metaforico que seja, ele

111111111~l' presta para nos lembrar 0 que distingue a arquitetura
II I IlIlslru<;ao: ou seja, urn poder logico que orden a a arquitetura

IIII I III m do que a constru<;ao suporta de utiIiza<;ao possfve!.
II I II 'nhuma constru<;ao, a menos que se reduza ao barraco,

1,1111pr 'scindir dessa ordem que a aparenta com 0 discurso.
I I III ·ica so se harmoniza com a eficacia ao domina-la, e a
II I Illdfincia entre elas nao e, na arte da constru<;ao, urn fato
1)1 II IS 'ventua!.

1'111"f se avalia 0 quanto e§sa discordia e mais essencial na
IIII da psicanalise, cuja experiencia de verdade determina 0
IlIiI'll - de memoria e de significa<;ao -, ao passo que os

"11111I)('nOSque nela se revelam como os mais significativos
1111111(Ill-se como motivos de escandalo em rela<;ao aos fins
II 111.11ios em que se apoia todo poder.

I' I~ porque nenhuma considera<;ao de poder, nem que seja a
III II kgftima a concernir a constru<;ao profissional, ) pode intervir
1111dl~l'lIrSO do analista sem afetar 0 proprio proposito de sua
III IIII'll, ao mesmo tempo que seu medium.

:1' I~rnest Jones foi aquele que mais ft;z por assegurar aos
1I1111'Sanalfticos uma certa circula<;ao cficial, ou ate urn status

I. I 111111'cido pelos poderes pliblicos, s~ra que nao nos podemos
IIIIIIHIIinterrogar a imensa apologia que e sua obra teorica, para
1111"1111"1'sua dignidade?

I ~ll s6 pode efetuar-se no plano de uma amostra de seu
II t11111111),e escolhemos 0 artigo publicado em outubro de 1916,
'"I /llilisl1 Journal of Psychology (IX, 2, p.18I, 229), sobre a
"1111.1do simboIismo, e desde entao reproduzido em cada uma

\ II11111itladedo poder e articuladacomo tal, quanto ao fator de degradac;;ao
Jill 1111111\:Ia no training [formac;;ao]analftico,num artigo pllblicadono numero
Ii ""V1'lIlllro-dezembrode 1958 do UP, sob a assinaturade ThomasS. Szasz.

I III ,It'~sarncsmafinalidatleque, em nosso relat6riono Congressode Royau-
11111,,/"III julho passado,denllnciamosa incidenciana direc;;aodo tratamento.

I I 1IIIImcilado acompanhaseus efeitos na organizac;;aoexterna do training,
IIII 1H'1 illl na selec;;aodos candidatos, sem ir a raiz de sua incompatibilidade
11111II 1'1IIpriotratamentopsicanalitico,isto e, com a primeiraetapado training.



das edi<;6es que se seguiram, muito diferentemente compostas,
como se sabe, de seus Papers.

Nenhum compromisso aparece nesse trabalho. Seu domfnio
do problema 0 mantem a altura dele e, se nao Ihe resolve a
dificuldade, fa-fa ressaltar.

Cai por terra a maldade dos que gostariam de nos fazer ver
como maltratado pelo Mestre esse benjamim dos fieis que eram
ligados nao apenas pelo talisma dos sete aneis, mas pelas im-
plica<;6es de urn segredo administrativo.2

Que a ele, 0 unico goy naquele cfrculo imbufdo de sua
especificidade judaica,3 tenha sido reservada a palma de erigir
ao Mestre 0 monumento de que temos conhecimento, eis algo
que sera sem duvida aproximado do fato de esse monumento
confirmar 0 limite que nao quis transpor, sobre sua vida privada,
o homem que descortinou urn novo campo da confissao para 0
universo.

Mais valeria nao deixar escapar a reflexao merecida pela
resistencia do discurso da biografia, na analise do caso princeps
constitufdo nao tanto pelo inventor, mas pela inven<;ao da propria
analise.

Como quer que seja, a referencia retirada de Rank e Sachs
no artigo que examinamos, pelos criterios que eles propuseram
sobre 0 simbolismo analftico, e edificante.

o que eles ressaltam, notadamente 0 criterio de urn sentido
constante e de uma independencia das interven<;6es4 individuais,
gera contradi<;6es que Jones aponta nos fatos, e a reverencia que
ele reserva a esses autodidatas das profundezas nao impede que
se sinta 0 beneficia que extrai de urn racionalismo muito seguro
de seu metodo, por ser igualmente exclusivo em seus princfpios.

"Se considerarmos", come<;a Jones,5 "0 progresso do espfrito
humano em sua genese, poderemos ver que ele consiste nao,
como se costuma acreditar, na simples acumulas;ao do que ele
adquire, adicionando a si 0 que esta fora, mas nos dois processos

I IIIIIII'S:de urn lado, na extensao e na transferencia do interesse
tli I ollipreensao de ideias mais precoces, mais simples e mais [700]

,llIlillvas etc., para outras mais diffceis e mais complexas, que,
III I'" to senti do, sao a continua<;ao das primeiras e as simboli-
1111, ", de outro lado, no constante desmascaramento de simbo-

Ii 1llilS previos, pelo que se reconhece que, se de infcio estes
I II 1111 P 'nsados como literal mente verdadeiros, eles revelam nao

, II ,t1mente senao aspectos ou representas;6es da verdade, os
I III 'IS de que nossos espfritos, por raz6es afetivas ou intelectuais,
I 11111 ;Ipazes naquela epoca."

I' ('sse 0 tom de que partem as coisas, e elas continuarao
'"ld"lIsando 0 que esse comes;o inaugura de ambigiiidade.

"lldlns ha, nos dias atuais, que sem duvida atribuem ao que
II I ,I seguir apenas urn interesse historico, ou ate pre-historica.

II 111,'1I10Sque esse desdem oculte urn impasse para 0 qual se
1I11lllhui.

qllilo de que se trata, para Jones, e de apontar, quanto ao
IIIIIHllismo, a divergencia fundamental com Jung,6 para a qual

I I' lid se alertara ja em 1911, e em funs;ao da qual rompera em
1'1I JII e publicara 0 esclarecimento de sua" historia do movi-
11111110 analftico", em 1914.

, IIlhas as maneiras de utilizar 0 simbolismo na interpretas;ao
111 dl'cisi vas quanto a dires;ao que dao a analise; e serao ilustradas

IIpil por urn exemplo que bem se pode chamar de originario,
III I Ilao obsoleto, uma vez que a serpente nao e simplesmente
I 1II'IIrHque a arte e a fabula conservam de uma mitologia e urn
Illh Ipre despovoados. 0 antigo inimigo nao esta assim tao longe
•II IIPssas miragens, ainda revestidas pelos tras;os da tentas;ao,
I" los 'ngodos da promessa e tambem pelo prestfgio do cf~culo
I I'j Iransposto rumo a sabedoria, no redobramento, que Junta
I I ,t111'<,:acom a cauda, em que ele pretende encerrar 0 mundo.

( . Ihe~a cativa ao pe da Virgem, que veremos nos daquela
'1'''' Il' repete na outra ponta do corpo da anfisbena? Um.a gnose
IIll1llll1llhesa, cujas hereditariedades locais errarfamos em 19norar,
I" Ipilirou-a dos refligios lacustres em que, no dizer de Jung,
I "/lildo comigo mesmo dos segredos de seu cantao, ela ainda
, I'llrosca.2. A extraordinaria hist6ria desse Comite nos e exposta no volume II do Sigmund

Freud de Ernest Jones, cap.VI, p.I 72-88.
3. Cf. a carta de Ferenczi de 6 de agosto de 1912, op. ciL, p.173.
4. For~amos aqui 0 sentido de Bedingungen.
5. E. Jones, Papers on Psycho-analysis, Sa. ed., p.87-8.

I IIIIIII-SC das posic,;6es tomadas pOl' lung nas duas partes dos Walldlullgell
1'1111 S\'IIII){}le del' Libido, respectivamente publicadas em 191I e 19I2.



Figura<;ao da libido, eis como um discfpulo de lung interpre-
taria 0 aparecimento da serpente num sonho, numa visao ou num
desenho, manifestando inadvertidamente que, se a sedu<;ao e
eterna, cIa c tambem sempre a mesma. Pois af esta 0 sujeito ao
alcance da captura pOl' um eros autfstico que, pOl' mais renovado
que seja seu aparato, tem um ar de Velho Conhecido.

Em outras palavras, a alma, cega lucida, Ie sua propria natureza
nos arquetipos que 0 mundo Ihe reverbera: como nao acabaria
pOl' se acreditar a alma do mundo?

o estranho e que, em sua pressa de querer saber dessa alma,
os pastores calvinistas tenham sido ludibriados pOl' ela.7

Convem dizer que tel' estendido essa mao a bela alma do
refugio helvetico foi, para um discfpulo de Briicke, progenitura
de Helmholtz e de Du Bois-Reymond, um sucesso bastante
ir6nico.

Mas essa e tambem a prova de que nao ha compromisso
possfvel com a psicologia, e de que, a admitirmos que a alma
conhe<;a, com um conhecimento anfmico, isto e, imediato, sua
propria estrutura - nem que seja naquele momento de cair no
sono em que Silberer nos roga reconhecermos, num recheio de
doce que se introduz numa massa folhada, 0 "simbolismo fun-
cional" das camadas do psiquismo -, nada mais pode separar
o pensamento do devaneio das "nupcias qufmicas".

Nao e facil, contudo, captar 0 corte tao ousadamente tra<;ado
pOl' Freud na teoria da elabora<;ao do sonho, a nao ser recusando,
pura e simplesmente, a ingenuidade psicologica dos fen6menos
valorizados pelo talento de observa<;ao de Silberer, e foi justa-
mente essa a triste safda por que se decidiu Freud na discussao
que fez dela na edi<;ao de 1914 da Traumdeutung, quando acabou
proferindo que os chamados fen6menos nao passam de obra de
"cabe<;as filosoficas,8 levadas a percep<;ao endopsfquica e ate ao
delfrio de observa<;ao", de metaffsicos da alma, sem duvida,
caberia dizer - 0 que Jones leva ainda mais longe, com efeito,
elevando em um tom a nota de aversao que se permite mostrar
pOl' isso.

I I 1IIIIaI'l11o-nos pOl' nao haverem entrado pOl' essa porta as
I I 111/"IIISespirituais, junto com as materiais, as pneumaticas,

jI IqIlIC:tSe tutti quanti, se virmos nisso a origem da presun<;ao
II pll II , que se creem "psicanalistas natos" .

I I 111106,no entanto, um argumento que seja utilizavel aqui,
111111~ 11110pensa em faze-Io.
I III 11110a serpente, ele retifica que ela e sfmbolo nao da libido,

III 1'lIl'rgetica que, como ideia, so se destaca num alto grau
ill Illu;ao, mas do falo, na medida em que este Ihe parece

II " II I(slico de uma "ideia mais concreta" , ou ate concreta no
1111111III:1ximo.

I'llI' l' essa a via escolhida pOl' Ernest Jones para evitar 0

I II '1,,1) retorno que 0 simbolismo parece oferecer a um misti-
I lilli, l) qual, uma vez desmascarado, Ihe parece excluir-se pOl'
I II tll' qualquer considera<;ao cientffica.

II lillholo se desloca de uma ideia mais concreta (ao menos
I 1111que ele se expressa), na qual tem sua aplica<;ao primaria,

I II 1 1I111aideia mais abstrata, com a qual se relaciona secunda-
II 11111lilt:, 0 que quer dizer que esse deslocamento so pode tel'
III III 1111111unico sentido.

1it'll'nhamo-nos nisso pOl' um instante:
1',11II con vir que, se a alucina<;ao do despertar faz com que,

III 1"'1 'rica princeps da analise,9 seu bra<;o - entorpecido sob
I I" 'il) de sua cabe<;a sobre 0 ombro, pressionado que ficara
11111111() espaldar de onde ele se estendia, quando ela adormeceu,
III tllr '«ao a seu pai, velado nos estertores da morte - esse

III I~I)S 'ja prolongado pOl' uma serpente, e ate por tantas serpentes
'I" 1IIIIlSsaD os dedos dela, e do falo e nada mais que essa serpente

IlIlholo. Mas, a quem pertence esse falo "concretamente", eis
, 1/111'st.:ra menos facil de determinar naquele registro da psica-

II, II t· dc hoje tao graciosamente rotulado pOl' Raymond Queneau
tli 1,II,wlle ninquelO. Que esse falo, com efeito, seja reconhecido
1"11llllla posse que provoca a inveja do sujeito, pOl' mais femea
Ijlll' (,1:1seja, nao resolve nada, se pensarmos que e1e so surge
1111II\llpoI'tunamente por estar de fato ali no presente, ou seja,

I I" (I caso de Anna 0., nao reproduzido nas CW, como perlencenle a Breuer.
IlIllllilllll"cmos essa passagem evocada na p.38 da Standard Ediliol1 dos Sludies
1 "I II l, ou na p.30 da ediyao original dos Studien iiber Hysterie.
III 1/". ('( nunc pronunciado em frances. (N.E.)

7. 0 autor destas linhas sustenta que somente a Prostituta romana pode, sem
prejufzo, con vi vel' com 0 que ela rejeita.
8. Freud, CW, II-III, p.510 [ESE, V, p.465].



na ja citada liquette, ou, muito simplesmente, na cama em que
bate as botas junto com 0 moribundo.

E justamente esse 0 problema sobre 0 qual Ernest Jones, onze
anos depois, daria urn trecho digno da anulogia, pela imagem
de patina~ao dialetica que ele demonstra ao desenvolver no
contrape das posi~6es assumidas pOl' Freud sobre a fase falica,
unicamente atraves de afirma~6es reiteradas concordando intei-
ramente com elas. Mas, nao importa 0 que de vamos pensar desse
debate lamentavelmente abandonado, a pergunta pode ser for-
mulada a Ernest Jones: se 0 falo e mesmo 0 objeto da fobia ou
da perversao, com as quais ele relaciona alternadamente a fase
falica, como foi que permaneceu no estado de "ideia concreta"?

Em todos os casos, ele tern de reconhecer que 0 falo assume
uma aplica~ao "secundaria". Pois e exatamente isso que Jones
diz, quando se empenha em distinguir com grande habilidade as
fases proto- e deuterofalica. E 0 falo, de uma a outra dessas
fases, como ideia concreta dos sfmbolos que irao substituf-Io,
s6 po de estar ligado a si mesmo pOl' uma similitude tao concreta
quanto essa ideia, pois, de outro modo, tal ideia concreta nao
seria outra coisa senao a classica abstra~ao da ideia geral ou do
objeto generico, 0 que deixaria a nossos sfmbolos urn campo de
regressao que e 0 que Jones tenciona refutar. Em suma, anteci-
pamos, como se ve, a unica no~ao que permite conceber 0
simbolismo do falo, que e a particularidade de sua fun~ao como
significante. II

A bem da verdade, nao deixa de ser patetico acompanhar a
~specie de rodeio dessa fun~ao, imposta a Jones pOl' sua dedu~ao,
E que ele reconheceu prontamente que 0 simbolismo analftico
s6 e concebfvel ao ser relacionado com 0 fato lingiifstico da
metafora, 0 qual the serve de ponto de apoio de uma ponta a
outra de sua exposi~ao.

Se ele nao consegue encontrar af seu caminho, e, segundo
todas as aparencias, em dois tempos, na medida em que 0 erro

I II pOlliO de partida decorre, a nosso vel', da. insidiosfssi~a
I I I' Ihl d' seu pensamento pela qual sua necessldade de se~le-

11.111111(ocante a analise se prevalece, sem que ele a analIse,
II I III·dade da necessidade.

III II lestemunho esta Frase de sua controversla com Sil-
II I I I ••Se ha alguma verdade na psicanalise, ou, muito si~-

II 1111'111',numa psicologia genetica, entao os complexos pn-
I IIIIII liS que se manifestam no simbolismo devem ser13 as fo~t~s
I 1IIIIIIIl'nlcs da vida mental e, falando propriam~nte, 0 contrano
I 1'II111Sfiguras de estilo," Observa~ao que vIsa a uma certa
1I11llll'lncia que Silberer assinala, justificadamente, tanto ~a

1(0111111,110 dos sfmbolos quanto nas repeti~6:s ~ que eles da.o
III j .Il"ncia, 14 para contrasta-la com a consta~cla das n~cessl-

lull primordiais no desenvolvimento (neces~l?ades oralS, pOl'
! Illplo, cuja promo~ao crescente Jones seguma), '
I p"ra rcencontrar esses dados origin.ais que serve esse reto~no

1111tillora, atraves da qual Jones tenclOna compreender 0 slm-
It oil 11111.

1'111lanlO, e como que retrocedendo e em prol das necessidades
I 11,1 polcmica que ele entra na referencia lingiifstica, m~s. ela

111'.1laD de perto a seu objeto, que e suficiente para retlflcar
II I vlsada.

NI~S<lcle encontra 0 merito de articular seu pr6prio desme~-
1101,1,ao l'ornecer a lista dessas ideias primarias, sobre as quaIs
"I, I Iva com justeza que sao pouco numerosas e constantes, ao
i 11111 IoII'io dos sfmbolos, sempre abertos a adjun~ao de novos
1IIIIlllios que se empilham sobre essas ideias. Sa~ elas.' em suas

1't1llvras, "as ideias de si mesmo e dos p.arentes Imedlatamente
I 1I11~,1I1ILifneos, e os fenomenos do naSCImento, do amor e da
1111111"".Todas elas "ideias" em que 0 que ha de mais concreto
t I I('de do significante, onde e preciso que 0 sujeito ja esteja
I 1IlIIIl'ado para que nela possa se constituir: como ele ~esmo,
1IIIIIll siluado em seu lugar num parentesco, como eXlstente,

II, Esta digressao nao e gratuita. E que, depois de seu "desenvolvimento precoce
da sexualidade feminina", de 1927, e de sua "fase falica" de 1932, Jones
concluiria pela monumental declara~ao de 1935 diante da Sociedade de Viena,
declara~ao de completa adesao ao genetismo das fantasias de que Melanie Klein
fez 0 eixo de sua doutrina, e onde qualquer reflexao sobre 0 simbolismo na
psicanalise permaneceu encerrada, ate nosso relat6rio de 1953.

I' 1)1' ·il., p.125.
It Milst he, grifo nosso.
II It 1111'S, Ilesse ponto, ehega ate a se valer da arma analftiea, destacando como
1111' 1I11\llna0 emprego do termo ephemeral [efemero], apesar de logleamente
III 1I11l'lIdono texto de Silberer.



como representante de urn sexo, e ate como morto, pois essas
ideias ~o pod em passar pOl' primarias ao se abandonar qualquer
paralelJsmo com 0 desenvolvimento das necessidades.

Que isso nao seja ressaltado e algo que so se pode explicar
pOl' uma fuga ante a angustia das origens, e nada deve a pressa
da qual mostramos a virtude conclusiva, quando ela se funda-
menta na logica.15

Esse rigor logico, acaso 0 mfnimo que se pode exigir do
analista nao e que ele 0 mantenha nessa angustia, ou, dito de
out~'a maneira, que ele nao poupe da angustia aqueles a quem
ens~na, nem mesmo para assegurar sobre eles seu poder?

E af que Jones busca sua via, mas onde e trafdo pOl' seu
melhor recurso, pois os retoricos ao longo das eras trope<;aram
na metafora, retirando-Ihe a oportunidade de retificar seu proprio
acesso com base no sfmbolo. E 0 que aparece no fato de ele
estabelecer a compara<;ao (simile, em ingles) como origem da
metafora, tomando "Joao e tao valente quanto urn leao" pOl'
modelo logico de "Joao e urn leao".

E de surpreender que seu senso tao vfvido da experiencia
analftica nao 0 alerte para a maior densidade significativa da
segunda enuncia<;ao, ou seja, que, reconhecendo-a como mais
concreta, ele nao Ihe confira sua primazia.

Sem esse passo, ele nao con segue formular 0 que, no entanto,
a interpreta<;ao analftica toma quase evidente, ou seja, que a
rela<;ao do real com 0 pensamento nao e a do significado com
o significante, e que a primazia que tern 0 real em rela<;ao ao
pensamento se inverte do significante para 0 significado. 0 que
confirma aquilo que em verdade acontece na linguagem, onde
os efeitos de significado SaD criados pelas permuta<;6es do
significante.

Assim, se Jones disceme que, de certo modo, e a memoria
de uma metafora que constitui 0 simbolismo analftico, a chamada
realidade do declfnio da metafora oculta-Ihe a razao disso. Ele
nao ve que foi 0 leaD como significante que se desgastou ate 0

ao, ou mesmo ate oao-ao cujo rugido bonachao serve de vinheta
aos ideais glut6es da Metro-Goldwyn-Mayer _ com seu clamor,

15.Cf., supra, "0 tempo 16gico e a asserc;;ii6de certeza antecipada", p.J97.

I I, '1111' IWvoroso para os perdi~os na selv~, atestando melhor
"II I II" d - scu emprego para hns de sentI do, ,

I ,", 11('1 'uila, ao conlrario, que 0 significado tornou-se m.als
qlll' passou para 0 que as gramaricos chamam de sentldo

III Itlil ,

'I' dci xa de vel' essa fun<;ao as vezes tao sensl vel no
1111, l , . d gene

tld,"I" " IlO sintoma analftico, pOl' ser uma especle ere -
II till significante. . ,

I I . - ao contrario repetindo uma falsa lei do desloca-
, II I ~ " .. d [706)

,,111 till scmantema, segundo a qual este sempre ma e uma
. I' ais geral de uma concreta1I111111,'ilO partlcuar pala uma m '.,

I 111111.1 :Ihslrata, de uma material para outra mals sutI!, chamada
I II '1I1 ••da ou ate moral. Como se 0 primeiro exemplo a pescar

\ 11111 'ias do dia nao mostrasse sua caducidade: a palavra
/ ./ Ipl'sauo], pOl'quanto e esta que se nos oferece'16atestad~

, II II It •• v 'ndo a princfpio significado lourdeau [rude] '. ou ate
111'/' Iillurdido] 17 (no seculo XIII), e pOl'tanto, t~r tldo ~m

III till IIloral, antes de ser aplicada, em epoca nao mUlto antenor
" " ItiO XVIII, como nos ensinam Bloch e Wartburg, a un:a
I '1'1 It !Iadc da materia - a qual, para nao nos deter~os em tao
I", Illlinho, convem notal' que e enganosa, na medlda e~ que,

1 II I IIpor ao leve, conduz a topica aristoteli~a de um,a gravldade
pi dllliliva. Iremos nos, para salvar a teona, credlta~ ao uso

111111111 tlas palavras urn pressentimento da pouca reaIJdade de
""1 I I(sica assim?

1 I', qllc dizer, justamente, da aplica<;ao que ess~ ~al~vra nos
'a a' nova unidade da reforma monetana francesa:""I I I'll, ou seJ , ,

1"1 III I spcctiva haveremos de abrir, de vel:tigem ou de gravl~ade,
I '1111 II ansc da espessura recorrer, pal:a s~tuar esse ~o~o voo d~
1'1111'"11 para 0 figurado? Niio seria mals simples aceltaI~os aqUi

I ' t 'al de que nao ha outra mola do efelto meta-I I II l'n 'Iel ma en
1',1 III S 'nao a substitui<;ao de urn significante por outro como

I / "III rlillul lem ainda as aeepc;;6es de molengao, pe~adao, gros,seiro etc.~
iii 111111'\1 I'(()({rdi se insere nos campos semanl1eos de estur.dlO, atUldldo, estou
,,I.,. III ('11'lido; estabanado, eabec;;a-de-vento; travesso; levlano, preclpltado etc.

II )
II 1I11'~, scm duvida, 0 sujo.



tal? - pelo menos, isso seria nao continuarmos broncos [lourdl
(no linguajar do Franche-Comte, diz-se "estafermo" [lourdeau])
grar;as a esse exemplo, no qual 0 chamado franco pesado [lourd],
por algum sentido assentado, s6 po de se-Io ... por suas conse-
qUencias: pois estas se inscrevem aqui em termos contabeis, ou
seja, puramente significantes.

Nao devemos negligenciar, entretanto, que um efeito de sig-
nificado que, aqui como alhures, mostra-se extrapolado na subs-
tituir;ao do significante, e previsfvel e, com efeito, esperado:
pelo que todo frances se sentira com a carteira mais pesada
[lourd], em igualdade de peso das notas, se for menos aturdido
na manipular;ao de seu numerario, em igualdade de despesas. E
quem sabe a ponderar;ao que com isso assumira sua aparencia
em suas peregrinar;6es turfsticas, bem como os efeitos imprevi-
sfveis que tera, sobre os eldorados de seus investimentos de
capital ou sobre seus instrumentos de prestfgio, 0 deslizamento
metaf6rico de suas simpatias, indo do ferro-velhol8 para a in-
dustria pesada e os equipamentos de peso [pesant] 19 Pergunta:
se 0 comico e depreciado ao ser chamado de pesado, pOl' que a
Grar;a divina nao e desqualificada pOl' isso?

Esse erro quanto a funr;ao da linguagem merece que insistamos
nele, pois e primordial nas dificuldades que Jones nao con segue
superar no que concerne ao simbolismo.

Tudo gira nesse debate, Com efeito, em torno do valor de
conhecimento que convem ou nao conferir ao simbolismo. A
interferencia do sfmbolo nas ar;6es mais explfcitas e mais adap-
tadas a percepr;ao adquire a importancia de nos informal' sobre
uma atividade mais primitiva no ser.

o que Silberer chama de condicionamento negativo do sim-
bolismo, ou seja, a redur;ao da atividade das funr;6es discrimi-
nativas mais prestigiadas na adaptar;ao ao real, assume 0 valor
positivo de permitir esse acesso. Mas cairfamos no pecado do

till 'II IOSO ao deduzir disso que ha uma realidade mais
111111111,IIIl'SmO qualificada de psfquica, que se manifeste af.
I 1111111ndorr,:o de Jones visajustamente a negar que se possa
I I II II Illais fnfimo valor num simbolismo arcaico, compa-

I 1111111apreensao cientffica da realidade. Mas, como ele
11111111.1 r 'fcrir 0 sfmbolo as ideias, entendendo pOl' isso os

I II" 11111'retos que 0 desenvolvimento supostamente Ihe traz,
11\111111 IH10 consegue Iivrar-se de conservar ate 0 fim a nor;ao
1I111111111i'ionamento negativo do simbolismo, 0 que 0 impede
II,. Ipll'l'nder a funr;ao de estrutura.
I 1111c,,,tanto, quantas provas nao nos da ele de sua justeza
IIII "1.1(;:10, pelos encontros fortuitos que tern em seu caminho?
'"11111qllando se detem na transposir;ao que uma crianr;a faz

'1111III qi.icm" que ela isola como significante do grasnido
I' 1111,11110apenas para 0 pato, de quem ele e 0 atributo nat~ral,

, 1'".1 IIl11aserie de objetos, que abrange as moscas, 0 vmho
,II 1111111l11oedinha, desta vez servindo-se do significante como
I iii II I,

I'll lillI' (era ele que vel' nisso apenas uma nova atribuir;ao,
• , 1111lIa apercepr;ao de uma similitude volatil, ainda que a
II II Iii Idc da qual se reveste em seu emprestimo, e que nao e [708]
II III III mcnos do que Darwin, se contente em que a moedinha
II I IllIilatla com 0 selo da aguia para incluf-Ia nessa categoria?
I 11111mais complacente que seja a no~ao de analogi a, para
I. IIllcI :I abrangencia do volatil ate a diluir;ao do Ifquido, talvez
11111'110tla metonfmia, enquanto sustentada pela cadeia signi-

1/ lilli', Il'sgate melhor aqui a contigUidade da aye com 0 Ifquido
'" 'I"C' ·Ia patinha.

t 111110nao lamentar, neste ponto, que 0 interesse votado a
II III .1 I' 'Ia analise desenvolvimentista nao se detenha no mo-
11,"111,11:1aurora mesma do uso da fala, em que a crianr;a que
I. I)'II I por urn "au-au" aquilo que, em alguns casos, houve
1"1III 'ol' 'mpenhasse em chamar unicamente pelo nome de" cao" ,

II III ,pm' esse" au-au" para quase qualquer coisa - e como nao
111111IIll1r que ela nao se detenha, alem disso, no momenta
1"1 II IlllI' em que ela declara que 0 gato faz "au-au" eo cachorro
I I IlIi:lu", mostrando com seus solu~os, quando alguem pre-
II lId,' corrigir sua brincadeira, que, afinal, essa brincadeira nao

I'Illlllila'?

18. Fe/craille, que tambem corresRonde a dinheiro milido. trocadinhos. (N.E.)
19. Gostarfamos de saber que temores quanto a esses efeitos de metafora terao
feito com que se descartasse, nas decisoes finais, a denominac;;ao inicialmente
anuncIada de franco pesado, substitufda pOI' franco novo.



Jones, ao examinar esses momentos, sempre manifestos, nao
incorreria no erro eminente pelo qual conclui que" nao e 0 pato
como um todo que e denominado de 'qUem-qUem' pela crian~a,
mas apenas alguns atributos abstratos, que entao continuam a
ser chamados pelo mesmo nome". 20

Parecer-lhe-ia, pois, que 0 que ele procurava, ou seja, 0 efeito
da substitui~ao significante, era precisamente aquilo que primeiro
a crian~a encontra [trouve], devendo essa palavra ser tomada
literalmente nas Ifnguas romanicas,21 onde encontrar vem de
"tropo", pois e pelo jogo da substitui~ao significante que a
crian~a arranca as coisas da ingenuidade destas, submetendo-as
a suas metaforas.

Com 0 que, entre parenteses, 0 mito da ingenuidade infantil
parece mesmo ter-se refeito, por ainda estar af para ser refutado.

Convem definir a metafora pela implanta~ao, numa cadeia
significante, de um outro significante, mediante 0 que aquele
que ele suplanta cai na categoria de significado e, como signi-
ficante latente, perpetua nela 0 intervalo em que outra cadeia
significante pode ser enxertada. A partir daf, reencontram-se as
proprias dimensoes em que Jones se esfon;:a por instaurar 0
simbolismo analftico.

E que elas regem a estrutura que Freud da aos sintomas e ao
recalque. E, fora del as, nao e possfvel restaurar 0 desvio que 0

inconsciente, no sentido de Freud, sofreu pela mistifica~ao do
sfmbolo, 0 que e a meta de Jones.

Algumas abordagens erroneas devem, para esse fim, ser
desbastadas, como seu comentario - falacioso por fascinar
atraves de sua referencia ao objeto - de que, se 0 campanario
da igreja pode simbolizar 0 falo, 0 falo jamais simbolizara 0
campanario.

Pois nem por isso e menos verdade que, num sonho, mesmo
que seja 0 de uma contrafac;:ao ironica de Cocteau, e possfvel,
com toda a legitimidade, ao sabor do contexto, interpretar a
imagem do negro que, de espada em riste, cai em cima da

1111111\11II, como sendo 0 significante do esq~ecimento do guar-
IliliVII, 'm sua ultima sessao de analise. E nisso mesmo que

I I II \jill' os analistas mais classicos chamaram de interpretac;:ao
I 1I1II safda" , se nos permitirem tradu~ir desse mo?~o a expres-

, lilt1oduzida em ingles, reconstructIOn upward.--
I'll' di:r.c-Io, a qualidade de concretude numa ideia nao e mais
I IVIIquanto a seu efeito inconsciente do que 0 e a do peso

1111111I 0lllO pes ado quanto a rapidez de sua queda. . ..
I pll'ciso afirmar que e a incidencia concreta do slgl1lflcan~e

II 1Iltillissao da necessidade a demanda que, recalcando 0 deseJo
III 1"1 ,,;ao de desconhecido, da ao inconsciente s~a ordem.

11111'da lista dos sfmbolos, ja consideravel, fnsa Jones, ele
II I I V\' - t"rente a aproxima~ao que ainda nao e a mais grosseira
I I' .III~ C Sachs (terceira caracterfstica do sfmbolo: inde-

I 11111lll'ia das determina~oes individuais) - que ela se mantem,
I 1lIllllrtrio, aberta a inven~ao individual, acrescentando apenas

1"1 Illlla vez promovido, um sfmbolo nao muda mais de desti-
I hi af esta um comentario muito esclarecedor a ser resgatado
"" I II;II logo, meritoriamente preparado por Jones, das ideias
I IIIIIIIIIIS no simbolismo - permitindo-nos completa-Io.

I'IIIS 'ssas ideias primarias designam os pontos em que 0

1'1'1111 dcsaparece sob 0 ser do significante; quer se trate, com
II Ill, de ser ele mesmo, de ser pai, de ser nascido, de ser amado
II ill' ('star morto, como nao ver que 0 sujeito, se ele e 0 sujeito
I'll I da, so se sustenta neles pelo discurso?

I Vld 'ncia-se, por conseguinte, que a analise revela que 0 falo
1 111 I rlln~ao de significante da falta-a-ser que d~termin~a ~o
1'1'110sua rela~ao com 0 significante. 0 que confere Importancla

10 I I 110 de todos os sfmbolos que 0 estudo de Jones leva em
tlllllI S :rem sfmbolos falicos.

I'1IIIanto, desses pontos imantados pela significa~ao sugeri~~s
Iitli 1'\1comentario, dirfamos que eles sao os pontos de umbil.l-

I 110do sujeito nos cortes do significante - sendo 0 m~ls
1111111.1111'ntal deles a Urverdrangung em que Freud sempre 111-

1111,011scja, a reduplicac;:ao do sujeito provocada pelo discurso,

20. Jones, op. cit., p.1 07.

21. Do latim vulgar tropare (compor [uma aria, urn poem a, como em trovador]
e, mais tarde, inventar, descobrir), segundo 0 Petit Robert, Dictionnaire de la
langue fran(:aise. (N.E.)

\ I I{.M. Loewenstein,'" Some thoughts on interpretation in the theory and
1'1111 Iii,' ill' psychoanalysis", Pm. Study of the Child, XII, 1957, Nova York,
1111',I' I" I, c "The problem of interpretation", Psa. Quart., XX.



ainda que permanep mascarada pela profusao daquilo que ele
evoca como ente.

A analise nos mostrou que e com as imagens que cativam
seu eros de indivfduo vivente que 0 sujeito vem a provar sua
implica~ao na sequencia significante.

E claro que 0 indivfduo humano nao deixa de apresentar uma
certa complacencia com esse despeda~amento de suas imagens
- ~ a bipolaridade do autismo corporal favorecido pelo privilegio
da Imagem especular,23 dado biologico, se prestara singularmente
a que essa implica~ao de seu desejo no significante assuma a
forma narcfsica.

. Mas nao sao as conexoes de necessidade, das quais essas
Imagens se destacam, que sustentam sua incidencia perpetua;
antes, e a sequencia articulada em que elas se inscreveram que
estr,utura sua insistencia como significante.

E por isso mesmo que a demanda sexual, pelo simples ter
que se apresentar oral mente, ectopiza no campo do desejo
"genital" imagens de introje~ao. A ideia do objeto oral que
eventual mente se tornaria seu parceiro, por se instalar cada vez
mais no cerne da teoria analftica, nem pOl' isso deixa de ser uma
elisao, fonte de erro.

Pois 0 que se produz, em ultima insHincia, e que 0 desejo
en contra sua base fantasfstica naquilo a que se chama defesa do
sujeito diante do parceiro, tornado como significante da devora-
~ao, consumada. (Que ponderem sobre nossos termos aqui.)

E na reduplica~ao do sujeito pelo significante que esta a mala
do condicionamento positivo pelo qual Jones leva adiante a busca III
daquilo a que chama simbolismo verdadeiro, aquele que a analise
descobriu em sua constancia e redescobre, sempre novo, a se
articular no inconsciente.

Pois e suficiente uma composi~ao mfnima da bateria dos
significantes para que ela baste para instituir na cadeia signifi-
cante uma duplicidade que resgata sua reduplica~ao do sujeito,
e e nesse redobramento do sujeito da fala que 0 inconsciente
como tal consegue se articular, ou seja, num suporte que so se
perc.ebe ao ser percebido como tao estupido quanta uma cripto-
grafIa que nao tivesse cifra.

23. Cf. nossa concep~ao do estadio do espelho e 0 fundamento biol6gico que
Ihe demos na prematura~ao do nascimento. ,

'I III " hClcrogeneidade do "simbolismo verd~deiro" que
III v 0 procura captar, e que the escapa prec.Is~mente na

I II I III quc ele conserva a miragem do condlclOnamento
III \I 'III' falsamente deixa 0 simbolismo, em todos os

I II,· sua regressao, confrontado com 0 real. .
I I IItllO di/.cmos, 0 homem esta aberto para deseJar tantos

I 'III si Il1csmo quanto seus membros tem nomes fora dele,
, II III de reconhecer tantos membros disjuntos de sua

lid, . lll'rcJida sem jamais ter eXistido,~quantos e~istem ente~
1'1 .1 Inctafora desses membros, ve-se tambem que esta

II 1,11 .1 questao de saber que valor de conhecimento tem os
1,"111. ill quc sao esses mesmos membros que retorna~ para
I. I"II~d' terem vagado pelo mundo sob uma forma ahenada.

1101. consideravel quanto a praxis, e nulo quanto ao real.
111'111'siona muito ver 0 esfor~o que custa aJon~s e,st.abelecer
I I '1I1lInsao, exigida por sua postura desde 0 pnnClpl?, ~el~s

II ,11111\qne cle escolheu. Ele a articula atraves de uma dls:IIl~ao
1111 II .•sill1bolismo verdadeiro", 0 qual. concebe, ~m ~1~tes7;
11111II produtor de sfmbolos, e os "eqUlvalentes slmbol.lc~s

! II pl'Oduz, e cuja eficacia so se mede pelo controle obJetlvo
I 1IIIIIInio que estes tem sobre 0 real. .~.,.
1',,," Sl' observar que isso e requerer da expe.nen~la an~htlca

I ,1.1 Ill' a ciencia seu status e, pOItanto, dela mUlto dlstanclar-se.
" 1" II, Il1cnos se reconhe~a que nao somo.s nos que n.os encar-

llilll!, :lqlli de desencaminhar nossos pratlcante,s,. e Slm Jones,
Ii" III lIillguem jamais censurou por fazer ~eta~lslca.. ,.

I I l'n.:mos que ele esta enganado. POlS so a hlstona da
III I I podc aqui ser decisiva, e ela e fulgurante ao demon~trar,
" II luz a teoria da gravita~ao, que foi somente a partir do

I. IIIIIIIio de qualquer simbolismo dos ceus qu.e se, puderam
I 1111h'r 'r as bases, na terra, da Hsica moderna, ISto e: que, de
11111111110Bruno a Kepler e de Kepler a Newton, por tanto tempo
1I11111l'VClima exigencia de atribui~ao de uma forma "perfeita"
1I1!tllllScelestes (na medida em que implicava, por ex.e~pl?,

I I" I pOlldcrancia do cfrculo sobre a elipse), que_ essa eXIgenCia
,1,'11 11111obstaculo ao surgimento das equa<;oes mestras da

I "111',1



Nao ha pOl' que objetar a que a nor;ao cabalista de urn Deus
que se haveria cientemente retirado da materia, para deixa-Ia
entre~ue a seu mo:~m~nto, possa leI' favorecido a confianr;a
deposltada na expenencIa natural como devendo reencontrar os
vestfgios de uma criar;ao 16gica. Pois esse e 0 desvio habitua'!
de t~da sublima<;ao, e e possfvel dizer que, fora da ffsica, esse
desvIO nao esta acabado. Trata-se de saber se seu acabamento
pode ter Dutro desfecho senao 0 de ser eliminado.

Mais uma vez, apesar desse erro, deve-se admirar como, em
seu, labor - se nos permitirmos empregar essa palavra no mesmo
efeIto de metafora a, que correspondem os termos working
through e durcharbeaen, usados na analise -, nosso autar
revolve seu camp? c~m urn arado verdadeiramente digno do que
de fato deve ao sIgmflcante 0 trabalho analftico.

A~si,m e qu~, para dar 0 ultimo retoque a sua formula<;ao a
proposlto do sIm,bolo, ele examina 0 que resulta da hip6tese,
supostamente acclta por alguns autores com base em referenciais
lingUfsticos e mitol6gicos, de que a agricultura tenha sido em
sua origem, a transposi<;ao tecnica de urn coito fecundador. Sera
possfvel, .Iegiti~amente, dizer da agricultura dessa epoca ideal
que ela slmbohza a copula<;ao?

~sta bem claro que essa nao e uma questao de fato, ninguem
aqUl tendo que tomar partido quanto a existencia real, no pass ado,
?e u~a etapa ~esse tipa, interessante, de qualquer modo, para
1I1c~Ulrno arqulvo da fic<;ao pastoral em que 0 psicanalista tern
mUlto que aprender sobre seus horizontes mentais (sem falar do
marxista).

~ questa? e a~enas a da conveniencia de se aplicar aqui a
no<;ao de slmbohsmo, e Jones responde a isso, sem parecer
preocupar-se com a anuencia que possa obter, pela negativa,25
o que quer dizer que a agricultura representa, nesse caso, urn
pensa~ento adequado (ou uma ideia concreta), ou ate uma
modahdade satisfat6ria de coito!
. Mas se qu~sermos seguir a inten<;ao de nosso autor, percebe-
lemos que dISSO resulta que e apenas na medida em que tal

III II I IIka 6 proibida, pOl' ser incompatfvel com urn dado
II 1\ I~ dn nlianr;a e do parentesco, no que concerne, pOl'

ill" III 11~lIrrula da terra, que a opera<;ao que vem substituir
I " II I Illl'lla-Se propriamente simb6lica de uma satisfa<;ao

I II ,II que, a parlir daf, submetida ao recalque -, ao
I" II 11'I1l) quc se oferece para sustentar a concep<;6es natu-

Iii IlIllldc a obstaI' ao reconhecimento cientffico da uniao
Iltll I L' como princfpio da reprodu<;ao sexuada.
lill \ ('s(rilamente correto, na medida em que 0 simbolismo

1111111) solidario ao recalque.
I I\lIl', nesse grau de rigor na precisao paradoxal, podemos

illl 11111'1\(' nos indagar se 0 trabalho de ErneSt Jones nao
1 'III I l'ssGncia do que ele podia fazer em sua epoca, se ele
I II II I) Illilge quanto Ihe era possfvel ir no senti do da indica<;ao

. d d T d .26 "0I. 1IIIlHI de Freud, cItan. o-a a raum eutung. que
I Illlllolicamente ligado provavelmente era unido, nos

11"1 1'11111 'vas, pOl' uma identidade conceitual e lingUfstica,
III ill sill1b61ica parece ser urn signo residual e uma marca
I IiII lit idade de outrora."

I 1111 \'lltanlO, que nao teria ele ganho, para apreender 0

,,111111111 lugar do simbolismo, ao se lembrar de que este nao
II III IIplldo lugar algum na primeira edi<;ao da Traumdeutung,

III 1IIIpii '(\ que a analise, tanto nos sanhos quanto nos sintomas,
I III 1\ Ill' leva-Io em conta como subordinado as malas mestras

I dllll:ll;iio que estrutura 0 inconsciente, ou seja, a conden-
II I .In deslocamento, em primeiro lugar - a nos atermos
I dnis mecanismos, uma vez que eles teriam bastado para

tli II 1IIIIa de informa<;ao de Jones no tocante a metafora e a
1 '"llrlllia como efeitos primeiros do significante.

I dvl'/, 'Ie houvesse entao evitado formular, contrariando sua
I 1111111 I 1,l:tbora<;ao, da qual cremos tel' seguido as linhas mestras,

111111 ilriando a advertencia expressa do pr6prio Freud, que 0

I'll I Il't'alcado no retiro metaf6rico do simbolismo e 0 afcto.
27

IHIII'I, Ill', cit., p.105.
, 1111Il'S aplicasse a si mesmo a suspeita analitica, ter-se-ia alertado para a

Ii IIIIt. III I' ·Ia qual ele proprio foi afetado (a curious statement, profere, loc.
II I' I 1\ tl) ante a observa<;:1iode Silberer, no entanto bem fundada, de "que
lilt! I I IIlidadc ou a validade geral e a inteligibilidade de um sfmbolo variam

Baltimore, Johns Hopkins Press, 1957, onde ele resume a esse respeito seus
luminosos trabalhos.
25. Jones, loc. cit., p.136.



Formulac;ao em que gostarfamos de ver apenas urn lapso, se ela
nao tivesse tido que se desenvolver, mais tarde, numa explorac;ao
extraordinariamente ambfgua da ronda dos afetos, que substitui-
riam uns aos outros como tais.28

Ja a concepc;:ao de Freud, elaborada e publicada em 1915 na
Internationale ZeitschriJt, nos tres artigos sobre as pulsoes e suas
vicissitudes, sobre 0 recalque e sobre 0 inconsciente, nao deixa
nenhuma ambigtiidade quanto a esse assunto: e 0 significante
que e recalcado, pois nao ha outro sentido a dar nesses textos a
palavra Vorstellungsreprdsentanz. Quanto aos afetos, ele formula
expressamente que nao saD recalcados, so se podendo chama-Ios
assim por tolerancia, e articula que, simples Ansdtze ou apendices
do recalcado, sinais equivalentes a ataques histericos fixos na
especie, eles saD somente deslocados, como e atestado por este
fato fundamental por cuja apreciac;ao urn analista se faz reco-
nhecer: 0 de que 0 sujeito e solicitado a "compreender" tanto
melhor seus afetos quanta menos eles saD realmente motivados.

Podemos concluir com 0 exemplo que Ernest Jones tomou
como ponto de partida e expos com a erudic;:ao da qual tinha 0

privilegio: 0 simbolismo de Polichinelo. Como nao lembrar nele
a dominancia do significante, patente sob sua forma mais ma-
terialmente fonemcitica? E que, para-alem da voz de falsete e
das anomalias morfologicas desse personagem, herdeiro do Scitiro
e do Diabo, saD justamente as homofonias que, por se conden-
sarem numa percepc;ao simultanea, a maneira do chiste e do
lapso, denunciam-nos com mais certeza que e 0 falo que ele
simboliza. Polecenella napolitano, peruzinho, pulcinella, fran-
guinho, pullus, termo de afeic;:ao legado pela pederastia romana
as modicas efusoes das balconistas de nossa mocidade, ei-Io

na razao inversa do papel que desempenham em sua determinac;:ao os fatores
afetivos."

Em suma, os pontos de desconhecimento de que Jones nao consegue livrar-se
mostram-se, instrutivamente, presos a metafora do peso que ele tenciona dar ao
simbolismo verdadeiro. Mediante 0 que sucede-Ihe argumentar contra seu pr6prio
sentido, como, por exemplo, recorrendo a convicc;:aodo sujeito para distinguir
o efeito inconsciente, isto e, propriamente simb61ico, que pode surtir nele uma
imagem comum do discurso (cf. op. cit., p.128).
28. Jones, Fear, Guilt and Hate, lido no II Congresso Intemacional de Psicamilise,
em Oxford, julho de 1929, e publicado in op. cit., p.304-19.

II I 1110 P '10 punch do ingles,29 para, transform ado em pun-
11" II ~galar a adaga, 0 dintel e 0 instrumen.to rotund? que

IliI 1111 I' qlle Ihe abre 0 caminho pOl' onde balxar, menmote,
111111101 <1;1gavcta, onde os carregadores, ciosos do pudor das

I" III , Iingirao, fingirao nada vel', antes que ele tome a
I I liS 'itado em sua valentia.
1111 iI.lllo, Parapilla,3o fantasia inconsciente das i~poss!bil.i-

I III dl'S 'jo masculino, tesouro em que se esgot~ a Impotencla
I 1\11 I d .• IIltllhcr, esse membro para sempre perdIdo por t~dos

It Osiris, Adonis, Orfeu - dos quais a ternura amblgua
I' II .1 Mac tcm que reunir 0 corpo despedac;:ado, ap~nta-nos,

I' I Illlllllrada sob cada ilustrac;ao dessa longa pesqUlsa sobre
Iiillldl .1110, nao apenas a func;ao eminente que ele desempenha
"I \I lIlodo como a esclarece.
'1111 0 ralo, como mostramos alhures, e 0 significante .da

I" I I Iwrda que 0 sujeito sofre pelo despedac;amen~o do slg-
11111 , l' cm parte alguma a func;:ao de contra?ar~ld~ a, que

II 111'1110 6 arrastado, na subord.inac;a~ .do deseJo a dlaletlca
I I,dlt II, llparece de maneira malS declslva. ..

'I'll Il'dcscobrimos a seqUencia anterior~ente mdlcada, atra-
oil qllal Ernest Jones contribuiu essenclalmente para. a ela-

10 III <la rase falica, comprometendo-se urn pouco ~al~ com
I 1111 1l't'lII"SOao desenvolvimento. Nao sera esse 0 hmlar do

I IIIII1111 l'lI1 que a propria c1inica parece t.er-se eAnredado, e ?O
I '1111 1,1 11m rcnovado desconhecimento da Importancla ~~se~clal

dl 1 10, que se ilustra pOl' urn tratamento de contenc;:ao Ima-

I IOII"'(I( dillr/(!Il (peruzinho), dindon significa 0 animal peru e tambem "tolo"
I 1"" \1'''. nlcm de "bode expiat6rio" o~ "pat~"; petit p~,ule~,(fra~gumh~,
II "II ) 11'111na linguagem coloqUlal 0 senudo de pombmho e quendmho ,
1 III " ""11,,.1' latino, 0 qual, como adjetivo, significa. tarnbern ,,"pequem?,~",

11111'("raslanho escuro") e ainda, em hnguagern flgurada, de pobre ,0

I, till 'ligles, alem de ser 0 dirninutivo de Punchinello, reune as acepc;:6es
111111111"Oll "soco", "furador", "buril", "flnpeto", "vigor", e ainda "atar-

III" 11\'lcrido ao hornern) e "satisfeito". (N.E.)
111111,,'dl: urn poema obsceno em cinco cantos, supostarnente traduzido do

I ill.1l101II11,ilOlivrernente ilustrado e publicado, sern indicac;:aoda edttora, em
I 110111, Ill) ano de 1,782. E a palavra que faz surgir nele, sob urn~ for~a

1111111'01'para lodas aquelas que a pronunciam, 0 obJeto a cup glona sao
II IJ'IIIlI<'S esses cantos, e que niio poderfarnos .desl~nar rnelhor ?,e ~ue

1'111101,"1"" de ralo universal (como se costurna dlzer chave rneslra [clef
11 , I \"''''1).



ginaria, baseado no moralismo delirante dos ideais da pretensa
relac;:ao de objeto? A extraordinaria elegancia da partida dad a
por Freud, qual seja, a conjugac;:ao, na menina, da reivindicac;:ao
contra a mae e da inveja do falo, continua a ser a racha nessa
materia, e e compreensfvel que tenhamos dado uma nova partida
a sua dialetica, onde mostramos que se separam a demanda e 0
desejo.

Mas nao introduziremos alem disso uma elabora<;:ao que nos
e pr6pria, num estudo que s6 po de se curvar - atendo-sc
unicamente ao trabalho sobre 0 qual versa - diante da exigencia
dialetica obstinada, da altivez das perspectivas, do sentimento
?a experiencia, da no<;:aode conjunto, da informa<;:ao imensa, da
IIltlexibilidade do objetivo, da erudi<;:ao impecavel e do peso,
enfim, que conferem a obra de Ernest Jones seu lugar fora dc
serie.

Acaso constitui homenagem menos digna que esse encami-
nhamento sobre 0 simbolismo nos tenha levado tao perto do
destino do homem, 0 de ir rumo ao ser por nao poder tornar-sc
urn? Pastor do ser, prafere 0 fil6sofo de nossa epoca, enquanto
acusa a filosofia de ter feito dele 0 mau pastor. Respondendo-Ihe
com outra lai, Freud fez apagar-se para sempre 0 born sujeito
do conhecimento filos6fico, aquele que encontrava no objeto um
status de toda confian9a, diante do mau sujeito do desejo e de
suas imposturas.

Nao sera desse mau sujeito que Jones, em mais essa ascensao
de seu talento, se revela 0 defensor, quando conclui, conjugando
a metMora com 0 simbolismo: "A circunstancia de que uma
mesma imagem possa ser empregada para uma e outra dessas
fun<;:6es nao deve absolutamente cegar-nos para as diferen<;:as
que ha entre elas. A principal destas e que, com a metMora, 0
sentimento a ser expresso e supersublimado (oversublimated),
enquanto, com 0 simbolismo, ele e subsublimado (under-subli-
m~ted, sic); uma se relaciona com urn esfor<;:o que tentou algo
aClma de suas for9as, a outra, com urn esfor<;:o que e impedido
de realizar aquilo que quereria"?

Foi a prap6sito dessas Iinhas que, com uma sensa<;:ao de
re~ascimento, voltou-nos a lembran<;:a a divisao imortal que
Klerkegaard pramoveu para sempre nas fun<;:6es humanas, tri-
partite, como todos sabem, entre oficiais, camareiras e limpadores '/I
de chamine - e a qual, se surpreendeu alguns por Ihes ser nova,
tern seu merito esclarecido aqui, ja pela menc;:ao da constru<;:ao
em que evidentemente se inscreve.

111111, do que da lembranc;:a das origens galesas de Ernest
II I IIll qll' de seu pequeno porte, seu ar tenebraso e sua
, Iill I loi 'crlamente por te-Io seguido nesse encaminha-
III II "rall da evocac;:ao, como que por uma chamine na

II I Ijlll', II 'ssa nova investida numa seqUencia evocadora
111111111 I" S 'nti-me subitamente segura, e, 0 que quer que
I I Iii VI I Ill' os representantes dos dois cargos maximos na
I III IIIi IIII 'rnacional dos analistas, particularmente na So-

I I, IIIIIoIIli 'a, segura de ve-Io assumir eternamente seu lugar
I till IiIllpadores de chamine, dentre os quais ninguem ha

I, 0111 qlle cle c para mim 0 de excelencia fmpar. .
'1",d, IG-se no Talmud, dentre dois homens que salam

1"1 111111'0 de uma chamine para 0 interior do salao, ter~,
It, 1IIIlios se olharem, a ideia de se lavar? A sabedona
I I I Illid com qualquer sutileza a ser deduzida do negru~e
II III till' cles se apresentam recipracamente e da reflexao
III 1"da lIm, diverge del a; e conclui expressamente: quando

1i"1I11 lIS se encontram ao sair de uma chamine, todos dois
I I 1111 suja.

/ I If/II silabario a posteriori

/\ lIola que se esperaria, mais acima, no trecho com 0 nome
dl' Silberer, n1io constitui ali uma falta real: podemos encon-
II:I-Ia no texto, numa forma dilufda. 0 que fizemos precisa-
111 'nle para responder ao fato de Jones haver entrado com um
('apftulo, 0 quarto interpolado antes de sua conclus1io, para
discutir a invenc,;1iode Silberer.

Oaf resulta. para a totalidade de sua argumentac,;1io,que ela [718]

sc redobra na partida, ou seja, resulta uma equivalencia manca
que para nos e sintoma, entre outras coisas, do embarac,;oque
lIlarca a teoria que ali nos e apresentada.



A nota a fazer sobre Silberer pode adquirir valor por
esclarecer por que, se e que se pode dize-Io de um texlo, nao
puden:os fazer mais do que reproduzir seu embarac;o.

POlS Sliberer pretende raslrear 0 que acontece com a inci-
den~ia (historica) do sfmbolo, a qual ele qualifica (muito
pertlllentemenle) de fenomeno Inaterial, quando ela passa a
filllfiio de determinar um estado psfquico, e ate de fixar 0 que
e chamado de constituierao de um ritmo ou de uma inclinaerao.

ofenomeno filllcional que ele forja a partir daf e essa funerao
recuperada no que e material, donde resulta que 0 que ele
"simboliza", doravante, e uma estrutura elaborada, com tanto
mais direito quanto, na verdade, e conseqtiencia dele.

. Foreramos a ilustrac;ao que Ihe e notoria, ao qualificar de
mll-fo/has 0 doce com que ele nos atesta ter tido muito trabalho
pa.ra enfiar a pa adequada, na lransierao para 0 so no em que a
bnga com esse doce viera substituir seu esforero de voltar 0

pens~lment~ para 0 nfvel de vigflia necessario a fim de que
ele flcasse a altura de sua existencia de sujeito.

A camada psfquica e evocada af, deslocando 0 fenomeno
ao sugerir uma possfvel endoscopia: de profundezas que con-
finam com sublimidades.

o fenomeno e incontestavel. Razao por que Freud Ihe da
espaero num adendo que acrescenta a Traumdeutung em 1914,
notadamente sob 0 aspecto mais impressionante a que Silberer
o pro move em 1911, como a simbolica do limiar (Schwellen-
symbolik), a qual eventualmente se enriquece par vir juntar-se
a ela um guardiao.

Mas e por outro vies que 0 fenomeno seduz. Podemos dizer
que ele se alira do trampolim ainda recente da descobeita de
Freu.d para a reconquista de uma psicologia que so Ihe seria
preclSO reerguer da lona.

Ora, e af mesmo que a estocada certeira que Jones tenciona
desferir-Ihe, por ser 0 defensor de Freud, adquire 0 valor que
faz ~om que Ihe dediquemos nos so interesse aqui: por ela
con~lrmar ab ovo, quer dizer, no tempo de germinaerao da
analise, a operao inflexfvel de nosso ensino.

. Jones adianta-se af, expressamente, para enunciar 0 princf-
plO pelo qual Jung se exclui da psicanalise.

.Ele se, resume numa palavra, pertinente no lembrar que a III
cOlsa esta sempre presente, de on de quer que tire seu rotulo.
0, ~ue Jones pretende impedir e a hermeneutizafiio da psica-
nahse. '

() s(lllbolo que ele chama de verdadeiro, por designar aquele
'1111' Isola a experiencia freudiana, nao "simboliza", no senti do
"!I110 () fazem as figuras do Velho Testamento com aquilo
'IIII' 1'm seu ad vento no Novo, e que permanece como 0 senso
, OIlI\IIll pelo qual e entendido 0 simbolismo.

I\is porque Ihe e fkil denunciar 0 deslizamento que se
11(1"'" em Silberer, para junta-Io a Jung. 0 sfmbolo cede
(IiI\sagem aquilo que representa a partir do momenta em que
(I1I\sa a nao ser mais que um sentido figurado.

()ra, aquilo a que ele cede passagem sao as realidades
lllvis(veis, que reaparecem sob seu veu, talvez nao desde
1'lIlpre, mas ja de urn bom tempo, justamente aquele cuja

1l'Illhranera conviria apagar.
1\ nao devemos nos enganar aqui. A consideraerao dada por

1'1'lid ao fenomeno funcional 0 e em nome da elaborac;ao
" 'lindaria do sonho, 0 que, para nos, e 0 quanta basta dizer,

111I11Ivez que ele a define expressamente pelo embaralhamento
do l.:odigo do sonho, efetuado por meio de lima camuflagem
IIlio menos expressamente designada como imaginaria.

Ela nao exclui essa barbaridade, que tern que ser mais
11IIrhara ainda do que se admite, e desprovida de qualquer
IlIflna inscrita na intimidade, para que Jones, em 1916, a refira
I "uma comunicaerao pessoal" de Freud, ja que ela se expoe,
pOl' menos que tenha a aparencia de todi-las, nas linhas que
1111'xam 0 fenomeno funcional a Traumdeutung de 19/4.31

Ali podemos ler sobre 0 fenomeno funcional que e1e con-
('nne, sem duvida acima de tudo, a espfritos "de urn tipo
,'spccialmente filosofico e introspectivo".

o que faz sorrir, ou ale zombar (coisa de que se viu que
II: () nos privamos), de que repercuta nisso a questao de saber
s . a fi losofia bastaria para fazer os ditos espfritos escaparem
IIOSefeitos do inconsciente: quando a propria discussao mostra
!Ill" na epoca em que 0 que ha em Freud ainda era levado a
serio, 0 fenomeno funcional apontava a falha de sua analise
do sonho por nao ser efeito do desejo (entenda-se, da libido,
do desejo como sexual) .

. Nesse caso, visto que a excec;;ao, por ser tao real quanto a
lIorma, exige que prestemos contas de sua intromissao, a
p 'rgunta sjgnifica: havera duas leis do sono?



Ora, e 0 ridfculo dela que nos instrui. E pOI' isto se
demonstra: que uma certa rejei'rao da experiencia a que Freud
se entrega aqui tem fundamento, pOI' ser 0 passu inaugural da
ciencia.

Esse e 0 passo que introduzimos na psicamilise, ao distinguir
o simb6lico do imagimirio na rela'rao de ambos com 0 real.
Distin'rao que se impos pOl' provir da pnitica, atraves da crftica
da interven'rao, e pOl' se revelar erfstica para 0 ediffcio te6rico.

Distin'rao met6dica, portanto, e que nem pOl' isso constitui
- deixemo-Io claro, ja que 0 termo se oferece a n6s - nenhum
Iimiar no real. Se a estrutura'rao simb6lica, com efeito, encontra
seu material ao desvincular 0 imaginario do real, ela se faz
tao mais atuante para desvincular 0 pr6prio real quanto mais
se reduz a rela'rao do significante com 0 sujeito, ou seja, a um
esquematismo que, numa primeira abordagem, e avaliado pelo
grau de decadencia que impoe ao imaginario.

Se 0 rigor dessa abordagem e exigfvel para 0 aces so ao
recesso secundario em que 0 objeto a se desenha pOl' um outre
n6, atenhamo-nos a evidencia de que Jones, ao falhar nisso,
assinala com exatidao justamente a falta que Ihe fazem nossas
categorias.

Compete a n6s demonstrarmos que Freud as usa, pela
segurancra sempre infalfvel com que ele decide, em seu campo,
arrogar-se a ultima palavra quando se trata do cientffico.

Mas, sera isso de admiral', uma vez que seu apego a ciencia
motiva a rela'rao de aversao pela qual ele sustenta sua aventura,
e que 0 simb6lico, 0 imaginario e 0 real nada mais sao que
um vademecum com que acudimos a emergencia nesse campo,
a qual sempre paira sobre os que nele encontram comodidade,
pOl' estarmos prevenidos enquanto eles se refestelam ali?

Assim, podemos articular que nao e pelo fato de 0 limiar
como sfmbolo, ou, melhor dizendo, como significante que
marca 0 lugar em que isso come'ra a ser chamado pOl' outre
nome - a casa, 0 naos e ate 0 externo, no que ele tem de
impronunciavel -, ser material mente uma pedra chata, arre-
dondada ou bem fincada no campo, nao e pOl' isso que se
pode, de algum modo, da metafora do limiar - empregada
para fazer a nota'rao, numa curva que coordena variaveis
objetivadas, do ponto em que se manifesta um estado, ainda
que ele mesmo objetivado pela apercep'rao, ou apenas d;1

difcrcn'ra qualitativa de uma sensa'rao - imaginal' um ressalto
langfvcl onde quer que isso exista no real, a fortiori uma
l'alllada, seja ela qual for, que nele constitua como que estra-
IiIicaclo, 0 que significa como que unitario, 0 campo do psfquico
l' alc da simples representa'rao.

Portanto, seria perfeitamente futil qualificar de fenomenos
Jilllcionais os limiares, ainda que passfveis de inscrever, do
s 'nlimento, em qualquer domfnio de um pes ado e de um leve
i 'ualmente carregados de simbolismo, como veremos mais
IIdianle, se com isso pensarmos conferir-Ihes 0 menor valor
na teoria da gravita'rao, que s6 ganhou forma ao tomar em-
prcstados significantes inteiramente vindos de outro lugar.

Jones, como n6s, julga esse ponto pertinente na questao, e
l [lor isso que 0 discute e decide similarmente. Nao percebe
dc, no fundo, ate que ponto isso equivale a renunciar a antiga
lanlasia do conhecimento? Importa-nos apenas registrar seu
I ' 'urso a decencia do pensamento psicanalftico.

Mas esla e tambem a oportunidade de apontar que esse
I 'curso, ele 0 enfraquece, ao articula-Io somente pelo que 0

II 'u rado da metafora tem de ceder diante do concreto do
si IIlbolismo.

Pois e a partir c1esse concreto que ganha for'ra e argumento
loda a ficcrao que, reservando ao simbolismo as cotas do
primilivismo, do arcafsmo, da indiferencia'rao e ~te da desi~-
I ' 'mcrao neurol6gica, concorre para que nao se veJa nele senao
II virlualidade das fun'roes de sfntese. Que se Ihes acrescente
. lIa potencialidade s6 faz coroar 0 erro, envolvendo-o em
Illislicismo.

Ao cravar a espada nesse terreno portanto secundario em
1<>16, Jones triunfa, sem duvida. Havemos de desculpa-Io pOl'
1\;10 evilar 0 perigo que iria surgir do lado de ca: precisamente
\1 da psicologizar;iio de que a prlitica da psicanalise iria carre-
I'.ar-se cada vez mais, em oposi'rao a descoberl.a de Fr~ud.

Pois nenhum pudor prevalece contra urn efelto do mvel da
pi ofissao, 0 do recrutamento do praticante para os servi'r0s em
«ilL' a [lsicologiza'rao e uma via muito propfcia para tod~ so:te
III' cxiuencias bem especificadas no social: como recusar, aqUlloo .
III' que se e 0 suporte, falar sua linguagem? Na pergunta aSSlm
1\lI'lIlulada, nem sequel' se veria malfcia. A tal ponto a pSlca-
I\:disc nao e mais nada, a partir do momento em que esquece
«Ill' sua responsabilidade primeira e para com a linguagem.



Por isso e que Jones seria muito fraco (too weak, como nos
repetiram) para dominar politicamente 0 annafreudismo. Termo
com que designamos urn freudismo reduzido ao uso de anto-
10gias,32 e que e sustentado por Freud Anna.

Que Jones, contrariando esse cia, tenha preservado a sorte
dos kleinianos, e suficiente para mostrar que ele se opunha a
isso. Que tenha marcado em Viena sua completa adesao a
Melanie Klein, por fracas que devessem parecer-Ihe, compa-
radas a sua propria exigencia, as conceitua~oes dela, basta
tambem para mostrar sua fidelidade ao procedimento propria-
mente analftico.

E, ja que foi a proposito da discussao que ele dominara, a
da fase falica na mulher, que essa adesao foi levada para aquele
local, forne~amos a ajuda de urn comentario ao que nos foi
demonstrado da escassa acuidade de alguns para apreender
nossa coloca~ao aqui.

Ressaltamos em seu devido lugar 0 fato espantoso de Jones
haver permanecido surdo ao alcance de seu proprio catalogo
das "ideias primarias", ao agrupar os sfmbolos no inconsciente.
Pois, ao produzir esse catalogo para corroborar sua afirma~ao
de que 0 concreto fundaria 0 verdadeiro sfmbolo, ele so fez
salientar mais, dessa afirma~ao, a contraverdade. E que nao
ha nenhuma dessas ideias que falte no concreto, por so se
sustentar no real atraves do significante, e a tal ponto que
poderfamos dizer que elas so fundamentam uma realidade ao
destaca-Ia contra urn fundo de irreal: a morte, 0 desejo, 0 nome
do pai.

Seria, pois, inutil esperar que Jones se apercebesse de que
a fun~ao simbolica deixa transparecer af 0 ponto nodal, no
qual urn sfmbolo aparece no lugar da falta constitufda pela
"falta em seu Jugar", necessaria no come~o da dimensao de
deslocamento de onde provem todo 0 funcionamento do sfm-
bolo.

o sfmboJo da serpente, como sugerimos logo de infcio, na
propria modula~ao da Frase em que evocamos a fantasia pela
qual Anna O. cai no sono nos Estudos sabre a histeria, dessa

',\'1 pl'nte que nao e urn sfmbolo da libido, e claro, nao mais
'111\' tla reden~ao 0 e a serpente implacavel, essa_ s~rpente
I IIllPOliCO e, como professa Jones, 0 sfmbolo do pems, mas
i111 Illgar em que ele falta. . ,

S' naqllele momenta nao levamos mms adlante sua es-
IllIlura 16gica, sem duvida foi por estarmos lidando com uma
IlIldiGncia que se tornara impropria para os rudimentos de sua
IlIli ·ula~ao. _

Toda a nossa retorica visa a atingir 0 efeito de forma~ao
lIll " no entanto, e-nos preciso levar-Ihe. .,

Resta lan~ar nos dossies que aqueles que parecIam maiS
III 'quados para preyer suas implica~oes preferiram bater com
I l.'abe~a contra a forma dessa Frase. ,. ,

Um joguinho de origem chinesa,. a darmos cre~lto a nota
lIlI . 0 acompanha, e muito born para J!ustrar a fun~ao do I.ug~r
IHI simbolismo, por impor 0 simples deslizamento pa:a d~stn-
hllir, segundo uma posi~ao determinada, pe~~s d.eslguals,. a
sl'I'cm manobradas numa superffcie em que so delxam vazlO
11111 m6dico quadrado. 0 mesmo se da, sem duvida,. co~ .as
Icsistencias que ele demonstra na prMica da combmatona.
('hama-se 0 Asno Vermelho.

A resistencia de que falamos esta no imaginario. E e por
l('f-Ihe dado no estadio do espelho, desde nossos primeiros
passos na psicanalise, seu status, que pudemos depois dar
L'OITetamente ao simbolismo seu lugar.

E do imaginario, com efeito, isso e sabido desde sempre,
que provem as confusoes no simb6lico, mas 0 erro, nao m:~os
s 'cular, esta em querer remediar isso atraves de uma cntlca
da representa~ao, quando 0 imaginario conti~ua ~~eponderan~e
II ·Ia. E disso mesmo que Jones permanece tnbutano: ao defimr
() sfmbolo como "ideia" do concreto, ele ja consente em que
'stc nao seja mais que uma Figura.

Seu preconceito e baconiano. Recebemo~ ~ua mar~_a ~a
L'scola, onde nos ensinam que a vertente declslva da clencla
{- 0 recurso ao sensorium, qualificado de experimental.

Nao se trata, de modo algum, de que 0 imaginario seja para
II()S 0 ilusorio. Muito pelo contrario, nos the damos sua fun~ao
dc real ao basea-lo no biologico: ou seja, vimos isso antenor-
1I1cnte no IRM, efeito inato da imago, manifesto em todas as
formas da exibi~ao.



Daf sennos, na psicamilise, fieis a postura que sentimos
ncccssidade de distinguir bem simploriamente do termo "bio-
logico", para contrasta-la com urn culturalismo para 0 qual
em nada pretendemos contribuir.

So que nao nos entregamos as formas de dellrio que
apontamos em quantidade suficiente. Biologizar, em nosso
campo, e introduzir nele tudo 0 que ha de utilizavel para essc
campo na ciencia chamada biologia, e nao somente recorrer a
alguma coisa do real que seja viva.

Falar de instinto uretral ou anal, ou ate mistura-Ios, tem
tao pouco senti do biologico quanto fazer cocegas no seme-
Ihante ou ser papa-defunto. Levar em conta a etologia animal
ou as incidencias subjetivas da prematura~ao neonatal no
hominfdeo, tern.

o pensamento simbolico deve ser situado, como tentamos
fazer, em rela~ao ao pensamento cientffico, mas nada se vera
af ao procurar essa rela~ao no virtual ou no potencial.

Essa rela~ao encontra-se no atual.
Nunca houve outro pensamento senao 0 simbolico, e 0

pensamento cientffico e aquele que reduz 0 simbolismo para
nele basear 0 sujeito: 0 que se chama matemlitica na linguagem
corrente.

Nao e, pois, de modo aIgum, a tftulo de uma menos-valia
do pensamento, de urn retardo do sujeito, de urn arcafsmo do
desenvolvimento e ate de uma dissolu~ao da fun~ao mental,
ou, mais absurdamente, da metafora da liberta~ao dos auto-
matismos que inscreveria seus resultados, que 0 simbolismo
pode ser situado, mesmo que ele perpetue incidencias decor-
rentes desses estados no real.

Inversamente, nao se pode dizer que 0 pensamento simbo-
lico tenha desde sempre estado prenhe do pensamento cientf-
fico, caso se pretenda relacionar com isso algum saber. Af so
ha material para a casufstica historica.

A psicanalise tern 0 privilegio de que nela 0 simbolismo
se reduz ao efeito de verdade que, extraindo-o ou nao de suas
formas pateticas, ela isola em seu no como a contrapartida
sem a qual nada e concebfvel do saber.

No, nesse ponto, quer dizer a divisao que 0 significante
gera no sujeito, e no verdadeiro, porquanto e impossfvel
desfaze-Io.

no do fen6meno funcional nao passa de uma falsifica~ao,
pllr esse criteria, e nao e a toa que Jones finge que.ele.acent~a

. . . Mas des)'azer 0 seaundo nao tarna 0 pnmelro maISII pnmello. , '"
IIaulvcl.

Urn no que nao se pode desfazer e a estrutura do sf~bol~,
nt(ucla que faz com que so se possa fundamen.ta~ uma Ide~tl-
Ii 'ar,;ao se alguma coisa contribuir para decldlr a questao
( 1966).



Diretrizes para urn Cangressa
sabre a sexualidade jerninina

Se considerarmos a experiencia da psicamilise em seu desenvol-
vimento nos ultimos sessenta anos, nao sera surpresa salientarmos
o fato de que, tendo sido inicialmente concebida baseando na
repressao paterna 0 complexo de castra<;:ao, rebento primeiro d
suas origens, ela orientou progressivamente para as frustra<;:6es
oriundas da mae urn interesse tal que esse complexo, por tel'
suas formas distorcidas, nao foi melhor elucidado.

Vma no<;:ao de carencia afetiva, ligando sem intermedia<;:ao
as falhas reais dos cuidados maternos os disturbios do desenvol.
vimento, e refor<;:ada por uma dialetica de fantasias das quais (>

corpo materna e 0 campo imaginario.
Que isso constitua uma promo<;:ao conceitual da sexualidad

da mulher, nao ha duvida, e permite observar uma negligencia
marcante.

Ela diz respeito ao exato ponto para 0 qual gostarfamos, nessil
conjuntura, de chamar a aten<;:ao, ou seja, a parte feminina, s'

I. Esse Congresso teve lugar sob 0 nome de Coloquio Internacional du
Psicanalise, de 5 a 9 de setembro de 1960, na Universidade Municipal ell'
Amsterdam. Publicado no ultimo numero de La Psychanalyse, para 0 qual eI('
proprio punho colaboramos. '

1111 I' ~l' Icrmo tern sentido, daquilo que se articula na rela<;:ao
1111Itl, Ilil qual 0 ato do coito ocupa urn lugar ao menos local.
I III pllra nao decair dos elevados referenciais biol6gicos com

I 111111 1Il1iamOSa nos comprazer: quais saD as vias da libido
II ,tlltlilS a mulher pelos faneros anat6micos de diferencia<;:ao
II tI tlos organismos superiores?

I I 1'11111'10 ordena levantar, primeiramente:
I II' Icn6menos atestados pel as mulheres, nas condi<;:6es de
'I pnicncia, sobre as vias e 0 ato do coito, na medida em

,II l'onCirmem ou nao as bases nosol6gicas de nosso ponto
I 1IIIdll medico;
I I IIhordina<;:ao desses fenomenos as molas que nos sa a<;:ao

11111111' 'omo desejos, e especialmente a seus rebentos incons-
IIIi com os efeitos, aferentes ou eferentes em rela<;:ao ao

'1"1' d 'Ies resultam para a economia psfquica -, dentre os
II II do am or podem ser considerados por si mesmos, sem
IIIUII da transi<;:ao de suas conseqilencias para a crian<;:a;
I 1 ill1plica<;:6es nunca revogadas de uma bissexualidade
I'IIt II illicialmente relacionada com as duplica<;:6es da anato-
I pmcm cada vez mais imputadas a identifica<;:6es perso-

1 I I I~,

II I tI Il'sumo destacam-se certas ausencias, cujo interesse nao
I I I (·Iudido por uma alega<;:ao de improcedencia:
1 f lIovas aquisi<;:6es da fisiologia, as realidades do sexo
11111 II 1l1ico, por exemplo, e seus correlatos geneticos, sua

11111 III do sexo hormonal e a propor<;:ao que Ihes cabe na
1111111 I\':io anatomica - ou simplesmente 0 que se evidencia

I II '1l'T,io libidinal do hormonio masculino, e ate da ordena<;:ao
111,1 Iholismo estrogenico no fen6meno menstrual -, em bora

, I VIISl'mpre se imponha em sua interpreta<;:ao clfnica, nem
I I II dl:i xam de dar 0 que pensar, por terem permanecido
101 111m pOl' uma pr<itica em que nao se hesita em alegar urn

II Illl'ssiilnico a quimismos decisivos.



A distiincia guardada aqui do real pode Ievantar, com efeilo,
a questao do corte tendencioso - 0 qual, se nao tern que SCI

feito entre 0 sOITIChicoe 0 psfquico, solidarios, impoe-se entre 0

organismo e 0 sujeito, sob a condic;ao de que se repudie, quanlO
a este ultimo, a cota afetiva com a qual a teoria do erro 0

carregou, para articula-Io como sujeito de uma combinatoria, a
unica que da sentido ao inconsciente.

2. Inversamente, urn paradoxa original da abordagem psica
nalftica, a posic;ao-chave do falo no desenvolvimento libidinal,
interessa por sua insistencia em se repetir nos fatos.

E aqui que a questao da fase falica na mulher agrava SCli

problema, por tel', depois de fazer furor entre os an os de 1927
e 1935, sido desde entao deixada numa tacita indivisao, ao
bel-prazer das interpretac;oes de cada urn.

E ao nos interrogarmos sobre suas razoes que poderemos
romper essa suspensao.

Imaginario, real ou simbolico, no que conceme a incidencia
do falo na estrutura subjetiva em que se acomoda 0 desenvol
vimento, nao sao aqui palavras de urn ensino especffico, mas
justamente aquelas em que se assinalam, na redac;ao dos autores,
os deslizes conceituais que, pOI' nao terem sido criticados, con
duziram a atonia da experiencia depois da pane do debate.

111"111111'a natureza do orgasmo vaginal guarda invioladas
I I 11,'vas.

1111 II IH)(;aOmassoterapica da sensibilidade do cola, bem
I I IIl1rgica de urn noli tangere na parede posterior da

I I II vl'lam-se, na pnitica, contingentes (nas histerectomias,
till Ida, mas tambem nas aplasias vaginais!).

II I'll'S 'nlantes do sexo, nao importa que volume produza
'I ,lllre os psicanalistas, nao parecem tel' dado 0 melhor

I 1'11,1a relirada desse lacre.
II III,' il ramosa "Iocac;ao" da dependencia retal, a respeito

II d II ~ra. Lou Andreas-Salome se posicionou pessoalmente,2
III I'l'I',,1 se ativeram a metaforas cuja altivez, no ideal, nao

I 11111 IIl1da que merec;a ser preferido ao que qualquer urn nos
I I dl' lima poesia menos intencionaI.
11111('011 'resso sobre a sexualidade feminina esta longe de

I I" IIr sobre nos a ameac;a do destino de Tiresias.

, J , 1I1I1!J!exo imaginario e
/111 I I(Ii',I' do desenvolvimento

, \'slado de coisas deixa entrever urn impasse cientffico
111111d,lg 'm do real, 0 mfnimo, no entanto, que se pode esperar
II II IlIlItiislas reunidos em congresso e que eles nao esquec;am

I I II III~lodo nasceu precisamente de urn impasse semelhante.
II' simholos nao tern aqui outra captura senao imaginaria,

I 1II'IIll 'nle e porque as imagens ja foram sujeitadas a urn
,,1I1I"1'.I110inconsciente, ou seja, a urn cornplexo - que toma

1111111111'mbrar que as imagens e sfmbolos na mulher nao
" III 'a'r isolados das irnagens e sfmbolos cia mulher.

II 11iL'sentac;ao (Vorstellung, no sentido em que Freud em-
I ,SS(' lermo ao assinalar que e isso que e recalcado), a

II' I 111:u;[loda sexualidade feminina condiciona, recalcada ou
I II I implantac;ao, e suas ernergencias deslocadas (onde a

~I 111/11,1do lerapeuta po de se descobrir parte interessada) fixam

o discernirnento de uma proibic;ao, por rnais oblfquo que seju
seu processo, pode servir de preludio.

Porventura se confirma ele no fato de que lima disciplina qu ,
para responder de seu campo pela sexualidade, parecia permilir
expor todo 0 segredo desta, tenha deixado 0 que se revela do
gozo feminino no ponto exato em que uma fisiologia pouco
zelosa se confessa incapaz de desvenda-Io?

A oposic;ao bastante trivial entre 0 gozo cIitoridiano e il

satisfac;ao vaginal viu a teoria reforc;ar sua tese, a ponto de situal
nela a inquietac;ao dos sujeitos, ou ate de eleva-Ia a categorill
de tema, se nao de reivindicac;ao - sem que no entanto se possu
dizer que 0 antagonismo entre eles tenha sido mais precisamenlv
elucidado.

I III I 1111Andreas-Salome,"'Anal' und 'Sexual''', 1916, Imago, 4, p.249.
I I



o destino das tendencias, pOl' mais natural mente elucidadas gUt'
se as suponha.

Deve-se tel' em mente que Jones, em seu discurso na Sociedadl'
de Viena que parece tel' crestado a terra para qualquer contri
buis:ao posterior, ja nao conseguiu produzir nada alem de SUlI
adesao pura e simples aos conceitos kleinianos, na perfeilll
brutalidade com que os expoe sua autora, ou seja, na indiferen~lI
em que se coloca Melanie Klein - ao incluir as fantasias
edipianas mais originais no corpo materna - ante sua prove
niencia da realidade suposta pelo Nome-do-Pai.

Se considerarmos que isso e tudo a que Jones e levado pela
iniciativa de reduzir 0 paradoxo de Freud, que instala a mulher
no desconhecimento primario de seu sexo, mas que e tambem
temperado pela confissao instrufda de nossa ignorancia - ini
ciativa tao movida em Jones pelo preconceito da dominancia do
natural, que ele se compraz em atesta-Ia com uma citas:ao do
Genesis -, nao vemos muito bem 0 que se possa tel' ganho.

Pois, ja que se trata do prejufzo causado ao sexo feminino
(" uma mulher nasce ou e feita?", exclama Jones) pela funs:ao
equfvoca da fase falica nos dois sexos, a feminilidade nao parece
ser mais especificada no que a funs:ao do falo se impoe, ainda
mais equfvoca, pOl' ser recuada ate a agressao oral.

Tanto barulho, com efeito, nao tera sido em vao, se permitir
modular as perguntas seguintes na lira do desenvolvimento, visto
que e essa a sua musica.

I. Sera 0 mau objeto de uma falofagia fantastica, que 0 extrai
do seio do corpo materno, um atributo paterno?

2. Sendo 0 mesmo elevado a categoria de bom objeto e
desejado como um mamilo mais manejavel (sic) e mais satisfa-
torio (em que?), a pergunta se precisa: sera do mesmo terceiro
que ele e tom ado de emprestimo? Pois nao basta adornar-se com
a nos:ao do casal parental combinado, resta ainda saber se C
como imagem ou como sfmbolo que esse hfbrido se constitui.

3. Como 0 clitoris, pOl' mais autfsticas que sejam suas solici-
tas:oes, que entretanto se impoe no real, pode ser comparado
com as fantasias precedentes?

Se e independentemente que ele coloca 0 sexo da menina sob
o signo de uma menos-valia organica, 0 aspecto de duplicas:ao
proliferativa que assumem suas fantasias as torn a suspeitas de
recorrerrem a fabulas:ao "Iendaria" .

II I )/',I'('onhecimentos e preconceitos

i1111111a esse mesmo ponto, convem indagar, se a medias:a~
iii I III 'lHl tudo 0 que po de se manifestar de pulslOnal na mUlh~l,
" III1111'nte toda a corrente do instinto matern~. ,POl' 9ue nao

I ' que 0 fato de que tudo 0 que e anahsavel e sexual
I II 1111111 . "T?
" IllIplica que tudo 0 que e sexual seJa acesslvel a an~ lse.
I No que tange ao suposto desconheci~e~to da vagma, se,
11111I:ldo, e diffcil conseguirmos nao atnbUlr ao recalq~e sua

I I 11'11'ia freqiiente para-alem do plausfvel, a verda.de e que,
111," I ,i1 'umas observas:oes (Josine MiiIler) que declmaremos,
ill I"',;to mesma dos traumas em que elas se atestam~ os
11/111,,1ios do conhecimento" norma!" da vagina ficam r~duzldos
1llIlIlllIl1cllta-lo na primazia de urn deslocamento de Clma 'para

\111 II d;ts experiencias da boca, ou seja, a agravar em mUlto a
Ii I III dlll1cia que pretendem mitigar. , , .,

I • 'q~ue-se 0 problema do masoquismo femmmo, ,~ue Ja se
I 1I11111;tOpromo'ver uma pulsao parci~l, quer a quahfl~u~mo~
III 111111de pre-genital, e que e regr~sslva em sua condls:ao, a
1111'"1ia de polo da maturidade gel1ltal.

• II Sl' combina (tambem ele) com 0 mau objeto.e c~m .0

II I 111,1l)e necessaria uma teoria da funs:ao ~e eqUlvalencla
I "" 1111 ad vento de qualquer objeto do deseJo, para a qual
\"UII'IIII bastar a mens:ao de seu carater "parcial:', .

I 1 1 ('omo for, reencontra-se a questao estrutu~al mtro~uzl~a
Ilulldllgcm de Freud, isto e, a de que a relas:ao de pnvas:ao

I, I ilia a-ser simbolizada pelo falo se estabelece, como u~a
\I 10 t'om base na falta-a-ter gerada pOl' qualquer frustras:ao

I Iii II 'ou global da demanda - e de que e a partir ~esse
11111111, que afinal 0 clitoris instaura antes de sucumbl.r na

lIq II II~ao, que 0 campo do desejo precipita seus novos o~Jetos
" Ill' mais nada 0 filho pOl' chegar), pela recuperas:ao da
111111,\ sexual com que ja estavam comprometidas todas as

II' I IIl'ccssidades. _ .
I II ohscrvas:ao aponta para 0 limite das qu~stoes relatl~as
I. t'livolvimento, exigindo que se as subordme a uma sm-

I II 1\ll1damental.



Tal qualifica<;ao, com efeito, nao po de ser tomada como
simplesmente homonima de uma passividade, ela mesma jll
metaf6rica, e sua fun<;ao idealizadora, inversa a sua nota reg res
siva, evidencia-se pOl' se manter indiscutida, ao contnirio UII

acumula<;ao, que talvez seja for<;ada na genese analftica moderna.
dos efeitos castradores e devoradores, desarticuladores e sidera
dores da atividade feminina.

Sera que podemos nos fiar no que a perversao masoquislll
deve a inven<;:ao masculina, para concluir que 0 masoquismo dll
mulher e uma fantasia do desejo do homem?

3. Como quer que seja, e preciso denunciar a debilidaul'
irresponsavel que pretende deduzir as fantasias de invasao das
fronteiras corporais de uma constante organica, cujo prot6tipo
seria 0 rompimento da membrana ovular. Analogia grosseira.
que mostra bastante bem a que distancia se esta do modo dl'
pensar caracterfstico de Freud nesse campo, quando ele esclarecl'
o tabu da virgindade.

4. Pois aqui confinamos com 0 campo pelo qual 0 vaginisl11l1
se distingue dos sintomas neur6ticos, mesmo quando eles coe
xistem, e que explica que ele ceda ao processo sugestivo, cujo
sucesso e not6rio no parto sem dor.

Se a analise, com efeito, esta engolindo seu vomito, ao toleral
que em sua esfera se confundam angustia e medo, talvez esta
seja uma oportunidade de distinguir entre inconsciente e precon
ceito, quanto aos efeitos do significante.

E de reconhecer, ao mesmo tempo, que 0 analista esta tao
exposto quanto qualquer outro a um preconceito relativo ao sexo,
a despeito do que Ihe revela 0 inconsciente.

Estaremos n6s lembrados da recomenda<;:ao, que Freud repel'
com freqiiencia, de nao reduzirmos 0 suplemento do feminino
para 0 masculino ao complemento do passivo para 0 ativo?

VIII. A jrigidez e a estrutura subjetiva

I, A frigidez, por extenso que seja seu imperio, alem de quasc
generico, se levarmos em conta sua forma transit6ria, pressup5 '
toda a estrutura inconsciente que determina a neurose, mesmo
que apare<;:a fora da trama dos sintomas. 0 que da conta, por
um lado, de sua inacessibilidade a'qualquer tratamento somatico

111111111\1'0,do fracasso corriqueiro dos prestimos do parceiro

I, I lIu1o, , [732]
, 'I' e a mobiliza as vezes aCldentalmente, mas11111111'a ,lIla IS " , 'd' I'"

II IIIlIlIa lransferencia que nao po de ser contlda na, Ialetlca
'- que e ta queIII IIlll' da frustra<;:ao ou da pnva<;ao, ~as, , ,

III Illt'O a castra<;ao simb6lica. 0 que justlflca aqul uma
I III dl' um principio. _ _ d

.' d f' I de que a castra<;:ao nao po e1'11111IplO sImples e olmu ar, _
iii Ida apenas do desenvolvimento, uma vez que p~'essupoe

ii' IVllhde do Outro como lugar de sua lei, A altendade d~
" 1 ,1I;lcleriza-se por essa aliena<;:ao. 0 homem. ser~e aq~1

1111I lor para que a mulher se tome esse OUtlO para e a
IIIt 1 OIllO 0 e para ele.

III 0 que um desvelamento do Outro implicado na trans-
t I IHlde modificar uma defesa simbolicam.ent~ c0t.TIandada.
IIIII IIiOSdizer que a defesa concebe-se aqul, pnmel~amente,

. . a do Outro hbera no111111"'UO de mascarada que a pIesen<;:
I I 11111. ele

Iltlllarmos a partir desse efeito de veu, para com
11111111a posi<;:ao do objeto, suspeitaremos de, como ~~de

II l' a monstruosa conceitua<;ao pela qual 0 atlvo ~~ah~~co
IIIIi IIopado mais acima. Talvez ela simplesmente qUedll,al~l~er

, d' Iher j'a que na la etlcaIIldl) po de ser Imputa 0 a mu, ,
I '111111l'a, cia representa 0 Outro absoluto, ~ , . 'd)

, " 'a do pems (PentSnelI 111111110 convem voltarmos a mvej
I 1I1t~l'r~ar que, em dois momentos diferentes e com u~a

I 1)',lIalmente liberada em cada u~n da lel~br~n<;:a do outlO,
111/,dela uma perversao e, depols, uma fobla ..
dlillS aprecia<;oes san igualmente falsas e pen~osas. Uma

I I II apagamento da fun<;:ao da estrutura fre~te a do d:~.en-
I 1111\1110,para 0 qual cada vez mais tem deshzado

d
a an;ol~~~

II 1III l'onlraste com a enfase coloca~a por Freu na_
1111111'1'!lra angular da neurose. A outra I~augura a ascensao ddO
I 0 estudo das perversoes vlu-se fadado para ar'I IIltl'a que ,

1111 d,l 11I11<;aoque nelas tern 0 objet? , ..
r II 1I1111IHIvolta. desse palacio de m!ragens, e ao Spl~ttl7g ~o

I I' III ,!lIl' se chega, pOI' nao se tel' sabldo leI', na admlrav~ no a
II 1I11111pidade Freud sobre 0 splitting do ego, 0 fading do
I I' III 11". 0 acompanha.



Talvez esse tambem seja 0 termo em que se dissipani a iluSi II

do splitting a que a analise se enviscou, ao fazer do bom e do
mau atributos do objeto.

Se a posi<;:ao do sexo difere quanto ao objeto, e pOl' toda II
distancia que separa a forma fetichista da forma erotomanfaclI
do amor. Devemos encontrar seus destaques na mais comum das
vivencias.

3. Quando se parte do homem para avaliar a posi<;:ao recfproclI
dos sexos, ve-se que as mulheres-falo, cuja equa<;:ao foi formuladll
pelo sr. Fenichel de maneira merit6ria, ainda que tateante,
proliferam numa Venusberg a ser situada para-alem do "Voel'
e minha mulher" pelo qual ele constitui sua parceira _ no qut'
se confirma que 0 que ressurge no inconsciente do sujeito e 0
desejo do Outro, ou seja, 0 falo desejado pela Mae,

A partir daf abre-se a questao de saber se 0 penis real, pOI
pertencer a seu parceiro sexual, destina a mulher a um apego
sem duplicidade, excetuando a redu<;:ao do desejo incestuoso,
cujo processo seria aqui natural.

Examinaremos 0 problema as avessas, considerando-o resol
vido.

4. De fato, pOl' que nao admitir que, se nao ha virilidade que
a castra<;:ao nao consagre, e um amante castrado ou um homem
morto (ou os dois em um) que, para a mulher, oculta-se por tn'i8
do veu para ali invocar sua adora<;:ao - ou seja, no mesmo
lugar, para-alem do semelhante materno, de onde Ihe veio a
amea<;:a de uma castra<;:ao que realmente nao Ihe diz respeito?

POl' conseguinte, e a esse fncubo ideal que uma receptividad
de abra<;:o tem que se reportar, como uma sensibilidade de cinta
em torno do penis.

E a isso que cria obstaculo qualquer identifica<;:ao imaginaria
da mulher (em sua estatura de objeto proposto ao desejo) com
o padrao falico que sustenta a fantasia.

Na posi<;:ao de oU-isto-ou-aquilo em que se ve presQ 0 sujeito,
entre uma pura ausencia e uma pura sensibilidade, nao e d
surpreender que 0 narcisismo do desejo se agarre imediatament
ao narcisismo do ego que e seu prot6tipo.

Que seres insignificantes sejam habitados pOl' uma dialetica
tao sutil, e a isso que a analise nos acostuma, e e 0 que explica
que a menor das falhas do ego, seja sua banalidade.

I '11111d' risto, nesse, as~ecto ,evocadoradde ou~r~~p~~~
. instancla mals extensa 0 qu

111111111:Iqui uma _ " 't'j observar que a [734].. d uJ'eito E nao e InU I111111l'11~IOsa 0 s . ' . dos Misterios,
I dll ~Ignificante mals oculto, que ela 0

I 1I11i111'res reservada. , . (a) de que
" I IlIwl mais terra-a-terra, damos contl~ aSStl~~o mais que
I Id IIii' do sujeito e encoberta, nt mUte :~to a representar
III II tlo 'ClI1juge 0 torn a espedclad~~n motive pelo qual a

I '-0' (b) do vel' a ello
"' I I II C:l8tla<;:a , Iher seu carateI'

I, fidelidade do Outro assume na mu
III I I I( 'J do fato de ela justificar mais facilmente essa
II 'I ( , . f'd I'dade' I a ao de sua propna I e I ." I I pl'l:I suposta a eg <;: "d' t ('ado em termos

,,' . do problema da fngl ez e ray _
I II IS ).oc,:o" I' icas da analise se reinstalarao sem
III I liS IIlstanclas c ass I' has gerais ajudar a evitar

1:;II,::I::ml~:~:~:t~I:~:I~: ~~:~ftil:aS se ~esc;r~~~~:a~ ~~:
' semelhan<;:a com a lemon b

II II , 011 sCJa, sua tl'vesse visto uma porme;o' selvagem que nunca ,
I, I I pm um "t tao distantes que

I I(,tiradas de modelos hls~oncamen e isso nao estando
'1"1'1' 'omportam seus homologos, com

I lid" , lIa dupla utiliza<;:ao. " ove 0 aspecto comico
1111pl'lo menos alguma elegancla ren
1111\1liS assim obtidos.

'd d fi .. e 0 amor ideal\ 1/III/IO,uexuall a e emmma

. - a mulher abre um outro vies.IIldll do quadro da pervelsao n t. -0 quanto a maio-
I Ildl) se levado muito ,Iongeda demo:sul~~ti~O imaginario e
I ' ' 'saes mascuhnas, e que s

I , I pl IYel. , ele que interessou ao
I 111 de preservar u~ ~alo. que e lahq~ do fetichismo, que

- a ausencla na mu el,
III IIi! mae, , 'f sto permite descon-

I ilia desse desej~ 0 caso qu~se r:a~la~ p;rversaes que ela
" dl IIIl) outro destlno desse eseJ

I' I' III;\, .'.' ulher assume 0 papel do fetiche e
1'111',slIpor que a plOpI~a m d'£:' a de sua posi<;:ao quanto

1'1111'.introduzjr a questao da I elen<;:

dl 'I' ill C ao objeto., d'" _ sabre 0 desen-. Inaugural a selle
11I11I'S,'m s,eu ~rtJgo - I'd de feminina, parte de sua ex-t! Inll'nlo pnmell'O da sexua I a



periencia excepcional com a homossexualidade na mulher c
considera as coisas num meio-tenno que talvez tivesse feito
melhor em sustentar. Ele faz bifurcar-se 0 desejo do sujeito na
escolha que a ele se imporia entre seu objeto incestuoso, no
casa, 0 pai, e seu proprio sexo. 0 esclarecimento daf resultant!:
seria maior se nao passasse sem transiyao para 0 apoio POl'
demais comodo na identificayao.

Vma observayao mais bem instrumentada destacaria, parecc,
que mais se trata de uma substituiyao do objeto: dir-se-ia de um
desafio aceit0

3
. 0 caso prfnceps de Freud, inesgotavel como d'

costume, permite apreender que esse desafio parte de uma
exigencia amorosa escarnecida no real, e chega a nada menos
do que se vangloriar do amor cortes.

Se, mais do que outro, tal amor se gaba de ser 0 que da aquila
que nao tem, e exatamente isso que a homos sexual se esmera
em fazer no tocante aquilo que Ihe falta.

Nao e propriamente 0 objeto incestuoso que ela escolhe as
custas de seu sexo; 0 que ela nao aceita e que esse abjeto s6
assuma seu sexo as custas da castrayao.

Isso nao quer dizer que ela renuncie, no entanto, ao seu: muita
pelo contrario, em todas as farmas, mesmo inconscientes, da
homossexualidade feminina, e sobre a feminilidade que recai 0
interesse supremo, e, nesse ponto, Jones detectou muito bem a
ligayao da fantasia do homem, testemunha invisfvel, com a
cuidado que 0 sujeito tem com 0 gozo de sua parceira.

2. Resta tirarmos uma liyao da naturalidade com que tai
mulheres invocam sua qualidade de homens para contrasta-Ia
com 0 estilo de dellrio do transexual masculino.

POI' af talvez se descubra 0 acesso que leva da sexualidadc
feminina ao proprio desejo.

Na verdade, longe de cOITesponder a esse desejo a passividadc
do ato, a sexualidade feminina surge como 0 esforyo de urn gozo
envolto em sua propria contigiiidade (da qual toda circuncisao
talvez indique a ruptura simbolica), para se realizar rivalizando
com 0 desejo que a castrayao libera no macho, dando-Ihe seu
significante no falo,

Sera, pOI·tanto, esse privilegio de significante que Freud visa
ao sugerir que talvez haja apenas uma libido, e que ela e marcada

3. logo com a semelhan~a fonetica entre releve (substitui~1io) e releve (aceito,
respondido). (N,E.) .

, ? S ainda or cima alguma configurayao
1I11111:ISCulll1o, e P, 'I -ac)vel'mosnisso

sena posslve n,I I llrrohorasse, acas~. I' Jas empregada
. - d d' SSllnetn a das mo ecu ,

II III" lllll.lugayao a I. ., da no sUJ'eito pela
" m a lalta plepala

111111111,':10vIva: co .' mcomorivaisospartidarios
I '111,llaraquCnIssosecxelclte( -ndo aqui sempre identica
, III I' os rccorrentes do sexo se
I "Idlll!' dcsse termo)?

• \ /II/fir/ode feminina e a sociedade

- .' obre as incidencias sociaisIII ,i1l'lIl1las questoes a plOpOI s

II Illcladc feminina. , l't" co no que concerne a
1'11/ Ii"C C deficiente 0 mlto an~ II?

. t entre 0 pai e a fI1ha.
I I, III do Inces 0 . , d homossexualidade femi-

I 111I1ll siluar os efeitos socl~bls . a base em pressupostos
- ue Freud atn UI, com ,

11111'1:1<;<10aos q, desde entao se reduziram, a
dl 1;II11cSda alegona a que, . ma especie de en-

1111 I 1I:11idade masculina, quaIs seJam, u "'?
' degrada~ao comUnItana.

II I 'lIlt' sc cxerce r~mo .a Ie os efeitos anti-sociais que
I III I Ill' 'ar a contlastal com e A or que ele inspirava,

.' 0 bem como ao mIIII :Il) calallsm , , 'ao considerar no
' t nao podenamos nos,

I oil Iparecllnen 0, , da homossexua-
' , el das PreclOsas 0 eros

11111i1ll) malS acesslv I' la de informa~ao como
lid, klllinina, apreender 0 que e e velcu

III 1110: enlropia social?, ~ ia social da mulher continua
1'111que, finalmente, a IOstanc. ado pelo trabalho? E,

I . 'dem do contrato plOpag
II I I III 'nte a 01 'd I se mantem 0 status do
" III'rial, sera como efelto e ~ que

d 1" do paternahsmo?
111111110no ec 1010, ,. m campo orden ado pelas

I IIIi ',tn 'S, todas elas, Irredutlvels a u
Idadcs.
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luventude de Gide
au a letra1 e a deseja

SOBRE UM LlVRO DE JEAN DELAY
E OUTRO DE JEAN SCHLUMBERGER

2

Skaiosi men gar kaina prospheron .wphii
dlixeis akhreios kou sop/uis pephyenai
ton d'au dokouton eidenai Ii poikhflon
khre{sson nomislheis en p6lei lyprris phane.

(Euripides, Medeia, 298-301)3

E, metafora ou nao, 0 que digo aqui e perfeitamente verdadeiro.
(Andre Gide, Notes·de la Tentative amoureuse.)

() livro que Jean Delal consagrou a juventude de Andre Gide,
publicado em dois volUrl).es com um ana de intervalo, alcanc;ou
agora 0 sucesso. A crftica Iiteniria, sem discordiincia que importe,
rendeu-lhe todas as homenagens e apreciou a multiplicidade de
seus meritos.

Gostarfamos aqui de mostrar a conjunc;ao pela qual um Iivro
que se fundamenta cientificamente na alta qualificac;ao de seu
<tutor, para trata-Io em geral, vem fixar, no particular de seu objeto,
um problema em que as generalidades adquiridas se modificam:
c a essas obras, as mais atuais, que a hist6ria promete a perenidade.

I Eo bom lembrar que lelfl'e tem ainda a acep~ao de "carta" , tambem pertinente
neste artigo. (N.E.)
2. Este artigo foi publicado no numero 131 da revista Critique, em abril de
1958 .

.1. "0 mais das vezes a mu1her e temerosa, / covarde para a luta e fraca para
as armas; / se, todavia, ve lesados os direitos / do leito conjugal, ela se torna,
entao, / de todas as criaturas a mais sanguinaria!", Euripides, Medeia, tradu~ao,
introdu~ao e notas de Mario da Gama Kury, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1991.
(N.E.)
4. Jean Delay, La jeunesse d'Andre Gide, Paris, Gallimard, 2 vols., 1956.



De vez que ,esse problema, que e 0 da relardo do homem COlli

a letra, questlOna a propria historia, e compreensfvel que 0

p~l~samento de nossa epoca so 0 apreenda ao envolve-Io num
e elto de convergencia de modo geometrico ou " ,est., t" , ' , Ja que uma

Ia egla e reconhecida no inconsciente, a proceder por uma
~~no,bra de envolvim~~to, que se discerne em nossas chamadas
ClenClas humanas - Ja nao tao humanas assim

Li,gal: t,al livl:o a esse problema nao nos dispe~sa de prometer
ao lelto~, Il1clusl,ve para engajar nisso 0 mais novato nos assuntos
~u~ sera? ~ebatI~os, um prazer do qual as primeiras paginas do
Iivlo 0 farao catlvo, sem que ele tenha tl'do q ."o Ie ' .' , ,ue IeslsLlr, e que

Vala, sem que ele sll1ta 0 esfor<;:o, ate a ultima das 'I
trezentas de seu numero. ml e

Des~e p~'az~r, no qual ele ficani como que absorto, a seguran a
da escllta e 0 Il1strumento. A palavra "douta" [s t] J' <;:, , ' avan ap Ica-se
aqul, antes de malS nada a arte de ulna co ' - ,d' ,,' mposl<;:ao cUJos
mean !Os se dlsslmulam por uma alternancia de . .d . , ' pel spectlvas,
ocul~entos, analIse, comentario e reconstru<;:ao, que so retem a

ate~<;:ao ~or parec~r, vez apos outra, oferecer-Ihe seu repouso,
. E ao .1echar 0 IIvro que 0 lei tor se da conta de que nele nada
fOl, motlvado senao pelo cuidado de uma pesagem exata e
delIcada. 0 Loque de hu ._ mOl com que 0 autor tempera sua
operarao 'd' ,~ . ' a mo IC~S Il1tervalos, e apenas 0 lugar dado a ra a
qu~ ~Stl utura as cOlsas: tanto assim que 0 tom que ele ma~te;n
sUI.pleende POI: sustentar sua naturaJidade, ao ser conduzido
~alalela,mente a modula<;:ao, unica no genero, que seu modelo
fcz Ouvlr em sua obra. ,

d' E ~o~ esse limiar do desempenho que iremcis entrar, pela
~sposl<;:ao que ele denota no autor daquilo que em t .

gldean I ' ' el mosos, c umanamos de a mais tern a atellr-ao P , "_ ' ~,. OISe Justamente
essa ~u,e ele re~erva a razao por que ressuscita, em algum onto
o gcnltlvo arcalzante das "enFances Gide" E fo' t b' PI'G' , 'JI • I am em aque a
que Ide, da aJTI1zadc de sua velhice soube dl'st' , ., ' Il1guII.

Asslm se esclarece que Jean Delay que J'a' t·I'd d' ' mos IOU suas
;:~ ~ a es de escntor num Iivro sensfvel para 0 qual 0 futuro

, a de vol tar, valha-se aqui de sua arte apenas na medida do
artif~x a que a dedica, 0 que se confirma pela espantosa homo-
geneldade, nesse fango texto, das qualidades em que acabamos

de nos deter, e nos confirma em nossa opiniao de modificar 0

i1l'orismo bufonesco, para enuncia-Io: 0 estilo e 0 objeto.
Com isso, Jean Delay aspira a destacar urn genero: a psico-

hiografia. Nao importa sob que lei ele queira coloca-la, 0 fato
de the haver ao mesmo tempo dado sua obra-prima nao pode
ser indiferente para apreender seu limite. Este nos parece reve-
lar-se singularmente pelo destino que cabe ao livro, e no qual
() velho monstro sagrado apostou, serfamos capazes de jurar,
uando a seu parceiro materia para uma prova excepcional, certo
de que, ao aceita-Ia, ele so Faria satisfaze-Io.

o proprio sucesso de Jean Delay mostra qual era sua sina: e
que, conforme 0 maior rigor que empregasse a proposito de urn (741]
Lal autor, ele produziria 0 complemento mais indispensavel de
sua obra. A psicobiografia-" posfacio" do escritor pesquisado
nessa empreitada revela, uma vez conc1ufda, ter-se para seus
Iivros transformado em prefacio, e nao apenas para acompanha-
los nas prateleiras qual um vizinho que presta um depoimento,
como fizeram Boswell com Johnson, Eckermann com Goethe,
mas para retesar 0 proprio tambor em que a mensagem deles
continuara a ressoar.

Que nos perdoem teorizar sobre a guinada constitufda por
Sainte-Beuve, para desloca-la da crftica para a condi<;:ao Iiteraria.
Digamos, para ir direto ao ponto, que ela entrega ao crftico 0

poder de controlar a seu criterio a intromissao, na obra literaria,
da vida privada do escritor. Permitam-nos definir essa vida
privada em rela<;:ao a propria obra, da qual ela se torna como
que 0 negativo, por ser tudo 0 que 0 escritor nao publicou do
que Ihe diz respeito.

Conhecemos bem 0 projeto sob 0 qual isso se abriga, de uma
historia natural das mentes. Mas, reservando nosso julgamento
sobre tal inten<;:ao, e sem tecer outras conjecturas sobre 0 natural
que ela qualifica, podemos desvincular disso os efeitos certeiros
que ela teve sobre a condi<;:ao imposta ao trabalho de escrever.

Assim, mantemo-nos numa neutralidade objetiva quanto a
posi<;:ao adotada "contra Sainte-Beuve" pOI' Proust, nao importa
que pertinencia ela conserve da autoridade de um poet a para
I'alar de sua cria<;:ao e, mais expressamente, de uma analise da
mensagem poetica, que nao deixa duvida alguma quanto ao fato
de que sua abordagem exige um metoda compatfvel com sua
natureza.



A obra do proprio Proust nao permite contestar que 0 poeta
encontra em sua vida 0 material de sua mensagem. Mas, justa-
mente, a operac;ao que essa mensagem constitui reduz esses
dados de sua vida a seu emprego como material. E isso, mesmo
que a mensagem pretend a articular a experiencia que forneceu
esses dados, pois, quando muito, nessa experiencia a mensagem
consegue reconhecer-se.

A significancia da mensagem acomoda-se, nao convem hesitar
em dize-Io, com todas as falsificac;oes introduzidas nas provisoes
da experiencia, que vez pOl' outra incluem a propria carne do
escritor. So importa, com efeito, uma verdade que provenha
daquilo que, em seu desvelamento, a mensagem condense. Hi!
tao pouca oposic;ao entre essa Dichtung e a Wahrheit em sua
nudez, que 0 proprio fato da operac;ao poetica deve deter-nos,
antes, neste trac;o que se esquece em toda verdade: que ela se
revela nLlma estrutura de ficc;ao.5

o que, no tocante a obra publicada, a crftica produziu pOl'
seu recurso a vida privada do escritor permaneceu ate hoje,
quanta a naturalidade dos resumos crfticos, bastante evasivo.
Mas esse habito, ao qual todo protesto em nome de uma decencia
qualquer so responde lateral mente, gerou, inversamente, uma
revoluc;ao nos valores litenhios. Isso, introduzindo num mercado
cujos efeitos eram hi! quatro seculos regulamentados pela tecnica

5. A conveniencia desse lembrete em nosso tema seria suficientemente confir-
mada, se necessario fosse, pOl'um dos numerosos textos ineditos que 0 livro de
Delay nos traz, esclarecendo-os sob 0 prisma mais apropriado. Aqui, do chamado
Diario incdi/o de Brevine, onde, em outubro de 1894, Gide passou uma lemporada
(nota da pagina 667 de seu volume II): .

"0 romance provanl que pode pinlar algo diferente da realidade - diretamente,
a emo~ao e 0 pensamento; mostrara a que ponto pode ser deduzido antes da
experienc:ia dm coisas - a que ponto, noutras palavras, pode ser composto -
isto e, uma obra de arte. Mostrara que pode ser obra de arte, composto em todos
os detalhes, com um realismo nao dos fatos pequenos e contingentes, mas
superior." Segue-se uma referencia ao triiingulo matematico e, depois: "E preciso
que, em sua propria rela~ao, cada parte de uma obra prove a verdade de cada
outra, nao sendo necessaria outra comprova~ao. Nada e tao irritante quanto 0

testemunho que 0 sr. de Goncourt fornece de tudo 0 que afirma - ele viu! ele
ouviu! -, como se a comprova~ao pelo real fosse necessaria."

Sera preciso dizer que nenhum poeta jamais pensou de outro modo ... mas que
ninguem da seguimento a essa ideia? '

da impressao urn novo signo de valor: 0 que chamaremos de as
Ilotinhas.O manuscrito, que 0 impresso havia recalcado na func;ao
do inedito, reaparece como parte integrante da obra, com uma
Illl1c;aOque merece exame.

E exatamente essa a materia oferecida no livro em exame:
lIotas pessoais de Gide para suas memorias, editadas sob 0 tftulo
de Se 0 greio nao morre; trechos ineditos do Dicirio; caderno de
kituras, mantido dos 20 aos 24 anos e significativamente desig-
nado pOl' ele como seu "subjetivo"; a imensa correspondencia
'om sua mae ate a morte dela, quando Gide tinha 26 anos; e
lima soma de cartas ineditas cuja compilac;ao pOl' seu cfrculo de
rclac;oes fez aumentar-Ihe 0 porte de ediffcio, proporcionalmente
:to quadrado de sua massa aliada as cartas publicadas.

Nessa massa, deve-se levar em conta 0 vazio deixado pela
correspondencia com sua prima, transformada em sua esposa,
Madeleine Rondeaux. Vazio do qual diremos mais adiante 0 [743]

lugar e a importancia, juntamente com a causa.
As confidencias colhidas pelo autor e as coisas vistas pOl' ele

como testemunha so ocupam ali um lugar discreto, felizmente
menos ausente do que Jean Delay nos informa tel' pretendido,
pOl"em que mais parece haver apagado.

Nem a obra de Gide nem 0 conteudo desses escritos fntimos
deixam-nos duvidas quanto ao proposito do con sum ado homo
litterarius que Delay reconhece nele. As notinhas sao, desde sua
produc;ao e cada vez mais, nos barbantes que as impedem de se
perder, dispostas com vistas ao corpo que devem constituir, se
nao na obra, digamos, em relac;ao a obra. Podemos indagar-nos
() que esse desfgnio deixaria subsistir do interesse delas para
Sainte-Beuve, se fosse mesmo 0 natural que ele tivesse em vista.

Com esse desfgnio, de fato, Gide nao somente reforc;a sua
mensagem, juntando-Ihe os pensamentos de sua reclusao, como
nao pode impedir que seus atos enveredem pela vertente deles.
Deixemos claro que estes nao apenas obedeceriam, como se deu
des de sempre, a preocupac;ao com sua gloria, mas - 0 termo e
de seu punho - a preocupa~ao com sua biografia.

Colocar, a partir disso, sob suspeita de insinceridade uma vida
inteira seria absurdo, mesmo argumentando que ela nao nos
confia nada de vii, nenhuma trai~ao, nenhum cilime, nenhuma
1110tivac;ao sordida, e menos ainda a estupidez comum. Podemos
observar que uma psicanalise, durante 0 tempo em que se



desenrola, enaltece mais do que ele sup6e os atos do sujeito, e
que isso nao altera em nada os problemas que sua conduta prop6e.
Fica bem claro que, quando Gide justifica 0 emprestimo de
capital com que atendeu as dificuldades de urn amigo estimad06

atraves da expressao explfcita "0 cuidado com sua biografia",
e 0 penhor de sua confianva que ele inscreve nisso, posto que
o amor-proprio tern mais safdas do que divulgar uma boa avao.

A alma e sempre permeavel a urn elemento de discurso. a
que buscamos da historia de uma palavra, no lugar onde ela se
constitui, sao efeitos para os quais muitas outras palavras con-
tribufram e onde 0 dialogo com Deus tenta reencontrar-se. Estas
observav6es nao sao despropositadas no que concerne ao soli-
loquio da bela alma Gide.

Esse soliloquio se faz ouvir na obra literaria; sera que as
notinhas diferem dele apenas pOl' sua comunica<;ao diferida?

E aqui que 0 livro que examinamos nos esclarece pOl' seu
advento: nao e em seu conteudo, mas em seu enderevamento,
que se deve procurar a diferenva das notinhas.

E de fato ao biografo que elas sao endere<;adas, e nao a
qualquer urn. Lendo as memorias de Goethe, escreve Gide a sua
mae, "instruo-me mais ao saber como Goethe assoava 0 nariz
do que como comungava urn porteiro". E acrescenta: "Alias,
essas memorias sao muito pouco interessantes pelo que contam ...
Se nao fossem escritas pOl' Goethe, se Goethe houvesse mandado
Eckermann escreve-Ias em seu lugar, pouco mais Ihes restaria
do que urn interesse documental.,,7

Digamos que, deixando a Jean Delay a tarefa de escrever em
seu lugar sobre suas notinhas, Gide nao ignorava que Jean Delay
sabia escrever, e tambem que ele nao era Eckermann. Mas sabia
ainda que Jean Delay era urn psiquiatra eminente e que, numa
palavra, era no psicobiografo que suas notinhas encontrariam
sua destinavao de sempre.

Pensemos no que faz com que se diga que 0 psicanalista de
hoje tomou 0 lugar de Deus. Esse reflexo de onipotencia (ao
qual, alias, ele da gUaI'ida, mediante 0 subterfugio pedante de

6. cr. Delay, 11, p.387-8. Trata-se de seu amigo Maurice Quillot, e Gide se
exprime a respeilo dele numa carta a sua mae, em 17 de outubro de 1894.
7. Delay, 11, p.491.

repelir essa onipotencia no princfpio do pensamento de seu
paciente), e preciso que ele Ihe venha de algum lugar. .

Ele provem do fato de que 0 homem de nossa ep~ca necesslta,
para conviver com sua alma, da resposta do catecismo que Ihe
<.leuconsistencia.

Andre Gide sabia fazer de Deus 0 usa que convem, e pOitanto,
csperava outra coisa. Nao e a toa que nesse ponto Jea~ Delay
cvoca Montaigne e seu modo de enderevar a urn outro amda pOl'
vir a vida privada em que ele renuncia a discern~r ~ que, p~ra
'sse outro, sera 0 significante. Urn enderevamento similar permlte
compreender pOl' que a ambigiiidade com que Gide desenvolve
sua mensagem reencontra-se em suas notinhas.

o milagre, para designar pOl' seu nome a conjuntura presente,
c que, aplicando a letra das notinhas seu offcio de consultor, [745]

.Jean Delay da seguimento a essa ambigiiidade, encontrando na
alma 0 proprio efeito pelo qual a mensagem se formou. As. ervas
pcrcebidas no fundo da agua de Narciso sao do mesmo velo que
() reflexo das frondes.

Atraves de Jean Delay, a psicologia tern com a disciplina
Iiteraria urn confronto unico. A livao e empolgante, pois nela
vcmos ordenar-se em seu rigor a composivao do sujeito.

Digamos como aprender com ela. Para comevar, nao e que
sc pense em seguir Jean Delay nisso, tanto ~ue ate .esquecemos
de que 0 estamos seguindo, ao ve-Io tomar tao ~ert~lramente ~~
rumo. Perdigueiro num rastro de cavador, nao e ele que Ira
apaga-Io. Delay para e no-Io aponta com sua sombra. Como que
separa de si mesmo a propria auseneia que 0 cau:ou. .

Delay comeva pela cronica nao de uma abstravao social, mas
da famflia que foi para Gide a sua.

Faz crescer a arvore burguesa surgida, sob 0 reinado de Lufs
XIV de urn Rondeaux camponio que enriqueceu 0 comercio de
mer~adorias colonial, ja sem duvida Arnolphe a se imaginal'
Monsieur de la Souche.8 Seu filho alia-se a urn padre D'Incarville,
seu neto adota 0 nome do de Setry e seu sobrinho-neto e
Rondeaux de Montbray, apaixonado pel as luzes e ate pelo

x Dois nomes de um mesmo personagem de Moliere em Escola de mulheres,
de 1663. (N.E.)



Iluminismo, posto ser F:. M:. ,9 e suporta da Revolu<;:ao alguns
r~ves~s. Essa arvore verde, enxertada com constancia por rami-
flca<;:.oes de qualidade, e onde nao falta 0 florao de distin<;:ao
erudlta que se colhia nas pesquisas naturais, deixa, passada a
tormenta, um rebento ainda vigoroso.

Edouard Rondeaux estaria apto a rivalizar nos bons negocios
com os Turelurelo que aos novos tempos dariam como ideal sua
pratica: enriquecei! -, gra<;:as a qual reergueram, parece, a
grandeza da Fran<;:a. Se no entanto sua preeminencia polftica
nunca s~ impos por um tftulo bem vislvel nesse reerguimento,
talvez seja pOl'que a unica virtude que Ihes justificava a existencia,
a abn~ga<;:ao, prestava-se um pouco demais, naqueles tempos, a
suspelta de hipocrisia, Felizmente, eles delegaram a tradi<;:ao
dess~ virtude, ~u,nto com seus privilegios, a suas mulheres, 0 que
exphca a comlcldade em que sua memoria esta consignada,

Essa comicidade imanente, sobretudo no espantoso dialogo
da c.orrespondencia de Gide com sua mae, e poupada, ao longo
do Ilvro, do que 0 pedantismo psicologizante al<;:ouao drama da
rela<;:ao com a Figura materna. Esse tra<;:o se anuncia ja nesse
capItulo, com 0 esbo<;:o do aumento da pan<;:a dos homens,
contr~stado com 0 impressionante fato de que, em duas gera<;:6es
de ahan<;:a protestante, as mulheres fizeram dessa famnia um
feudo de sectarios da Reforma e um parque de cuidados maternos
moralizadores, Ao que devemos a ben<;:ao, apos a redu<;:ao ao
estado rislvel dos penultimos var6es, de uma tlor de ilustre
humanidade.

A burguesia do pai traduzia uma outra extra<;:ao: magistrados
e academicos que Jean Delay credita com uma ascendencia
flor~nti,n~. A in~uba<;:ao, pelo pai dele, do concurso para 0
maglsteno supenor de Paul Gide, pai de Andre, e um momento
retratado de modo muito comovente, para introduzir quer a
fulgurante carreira de um professor original em materia de direito,
quer a perda deixada em seu filho por um homem sensfvel, que
apenas uma morte prematura 0 separou de uma alian<;:a ingrata.

9. Franco-ma90m. (N.E.)
10.Toussaint de Turelure e urn personagem de Paul Claudel em 0 refim de
1911. (N.E.) . ,

E pela confissao velada de uma maxima perdida num caderno
Intimo de Paul, pela enfase retransmitida da boca de Gide sobre
sua venera<;:ao filial - uma das raras referencias de Jean Delay
a suas proprias lembran<;:as - que a imagem do pai, envolvente,
aparece.

Mais adiante, pOl'em, uma carta do tio Charles nos expora os
precipfcios d' alma sobre os quais em vao se interroga a psico-
logia, quando se trata de reduzi-Ios as pretensas norm as da
compreensao. Respondendo a uma confidencia do sobrinho sobre
a entrega que sabemos que ele fez de sua virgindade a encantadora
Oulad, Meryem, esse homem culto, inflama-se contra um ate do
qual 0 mlnimo que se po de dizer e que 0 contexto de prostitui<;:ao
costumeira e ate ritualizada em que ele se increve obriga a
moderar a moraliza<;:ao a seu respeito; pois bem, 0 tio Charles
nao encontra nada melhor para the dar uma imagem desse estigma
do que a macula do ate - imposslvel de desfazer, uma vez
cometido - do parricfdio, em cuja supressao em van se empenha
Lady Macbeth.11

Assim e que, ao primeiro sopro do inquerito, dissipa-se ate
mesmo 0 que Gide acreditava tel' que preservar de reverencia
laineana para com as incompatibilidades de heran<;:a que se iam
azedando em seu sangue. Os mitos perdem para um metodo que
recoloca todo ser em seu discurso, para pagar a cada um com
sua fala.

Casamento da psicologia com a letra, gostarlamos de fazer
ceo a um tItulo de Blake, 12 caro a Gide por designar 0 que se
produz quando a letra, chegando a escola da psicologia, encontra
ali sua propria instancia na posi<;:ao de administra-Ia.

11. Deixamos de lado a incidencia, para 0 censor, de que 0 caso the seja
apresentado como experimenlal por seu pupilo. A singularidade de seu julgamento
nao e menos sensfvel. Cf. essa carta in Delay, n, p.424, desde 0 trecho "Nao
sc pode negar que essa hist6ria e a marca de uma absoluta degrada9ao do senso
moraL", ate a p.445: 0 desabar da reprimenda sobre a "mancha que nada podia
IIpagar". [0 termo mercuriole, aqui traduzido POl''' reprimenda" , remete lambem,
<:Jl1 sua acep9ao mais antiga, a assembl6ia dos tribunais de justi9a (e ao pr6prio
discurso de seu presidente), reunida duas vezes por ano, na qual 0 presidente
era incumbido de fazer a crftica da justi9a e dos jufzes. (N .E.)]
I . 0 tftulo aludido e 0 casamento entre 0 ciu e 0 il1ferno, de William Blake,
provavelmente escrito em 1790. (N.E.)



.' P~is, ~e sucede a Jean Delay confirmar de passagem a des
ctIc;ao .felta pOl' Janet sobre a psicastenia, e para destacar que a
que ~Idc faz d~ seus pro~rios estados the e correspondenl',
embOl a em urn hnguaJar mals rigoroso. L1 Ve-se como e po ' I
nos.'perglll:tan~os se as doutas func;6es pelas quais se arti;~:: a
teol~~ ~ (unc;~o do real, tensao psicologica - nao sao simples
m_etafOlas do Stntoma, e se urn sintoma poeticamente tao fecundo
~ao se .prod~~, ele mesmo, como uma metafora, 0 que nem pOl'
~so 0 leduzIrla a urn flatus vocis, arcando aqui 0 sujeito atraves

os elementos de sua pessoa, com os onus da operac;ao' signifi~
cante.

Isso equiv~le a sugerir, a nosso vel', a mola derradeira da
descoberta pSlcanalftica. Nenhum de seus caminhos e estranho
~ Je~n D~lay; ele os exper~menta aqui alternadamente, sem poder
fazel .malS ?O que se reterir aos pedac;os de teoria em que a
do.utnn.a hOJe ~e desagrega. Nada ha, no enlanto, de que nao
salba. tlrar ~artldo ao pOl' .as pedras no lugar cert~, a ponto de
p~~etInos dlzer que esse IIvro nao seria 0 mesmo sem a psica-
nalIse.

Nao e que pOI' urn instante sequel' ele tenha cOlTido 0 risco
de se pare~~r com .0 que 0 mundo analftico denomina de livro
de pSlcanahse aphcada. Delay repele de pronto 0
qualific - b 'd . . _ que essa. , ~c;ao ~ SUI a .tladuz da confusao que reina nessa area. A
pSlcanalIse so se aphca, em sentido proprio, como tratamento
e pOltanto, a urn sujeito que fala e que ouve. '

Fora dess~ caso" so ~ode tratar-se de metodo psicanalftico,
aquele queYIOcede a deClfrac;ao dos significantes, sem considerar
nenhuma f"or~a de existencia pressuposta do significado.
. 0 ~ue 0 IIvro em exame mostra brilhantemente e que uma
lI:VeStlgac;aO, ~a medida em que observa esse princfpio, pela
s.lm~l~s honestldad~ de adequac;ao ao modo como urn material
htel al.lO deve ser lIdo, en contra na ordenarao de sua ' .nan'at ,. '5' propna

Iva a propna estrutura do sujeito que a psicanalise designa.

Sem duvida, os psicanalistas encontrarao nela, mais uma vez,
II llportunidade de se autorizarem a partir da importancia de sua
dlllilrina. Melhor fm'iam preocupando-se com a constatac;ao de
qll~ nenhum livro publicado a tftulo de psicanalise aplicada e
I" 'ferfvel a esse, pela pureza do metodo e pelo equilfbrio de

l'US resultados.
Jean Delay parte sempre do beneffcio que Ihe oferece seu

Il'lna: no caso, a trilha aberta pelo proprio Gide, que sabemos
In-se interessado pela psicanalise.

Foi 0 cfrculo de Jacques Riviere que, depois da Grande Guerra,
10. a fortuna primeira da mensagem freudiana, enquanto 0 meio
IIH~dico em que 0 espantoso Hesnard a dera a conhecer ja em
19 10 fazia-se de rogado. Gide tentou a experiencia de uma
psicanalise com a sra. Sokolnicka, entao chegada a Franc;a na
1I1ialidade de missa dominica da ortodoxia vienense. Ele era uma
prcsa demasiado grande para nao escapar as garras, as quais sem
l!Llvida faltava certa forc;a penetrante, da simpatica pioneira. E
~lIrpreendente que Gide tenha tido tao pouca preocupac;ao em ir
IIOS textos antes de emitir sobre Freud um daqueles jufzos cujo
I'caparecimento nao poupa nem mesmo alguem de seu porte.

14

E igualmente a luz das explicac;6es da sra. Sokolnicka, apre-
sentada de maneira nao dissimulada em seu romance Os moe-
rleiros falsos, que ele esclarece, no personagem do pequeno
Boris, uma tragedia da infancia, retomada em Jean Delay pOl'
aquilo que e: uma elaborac;ao de seu proprio drama.

o pequeno Boris, no entanto, reduzido aos cuidados do avo,
nao e submetido as mesmas condic;6es daquele que, desde 0

instante da morte de seu pai, quando tinha onze anos, diz-nos
ler-se sentido, "de repente, total mente envolto nesse am or que [749]
desde entao se fecharia" sobre ele,15 na pessoa de sua mae.

Ao contrario, oferece-se 0 encanto do ja ouvido, proprio para
pl'ovocar os acenos de cabec;a dos informados, que se obtem
facilmente ao recordar a preponderancia da relac;ao com a mae
na vida afetiva dos homossexuais. E, alem do mais, esse Edipo
que se tomou um substantivo comum e do qual se fala como de

L1. Cf. Delay I p 240' " . d .,. '. ". . ... sentlInenlos e Incomplelude,ou, como dini Gide
de falta, de eSlranheza,ou, como dini Gide, de 'estranhamenlo" de desd b' '
mento, ou, como dini Gide, de 'segunda realidade' [muito mais a 1'0 r~a~~:
comentallOdo autor do presentearliuo]' e de incons· t' .. p. ~ . 'd 'd .,.,,,. eo , ISenCla,ou, como dlra Glde
e esconslstenCla [mmsexato; idem]. '

14. Cf. Journal, 1924, p.785-6, relatado in Delay, I, p.248. A f6rmula "Freud,
imbecil genial" e solta no meio de objeyoes estranhamentemal sustentadas.
15.Delay, I, p.165.



um armario, depois de ele ter side a doen<;:a a cujos estragos
Gide opos um sarcasmo que Ihe foi menos custoso do que antes. III

Seguramenle, Jean Delay nao se contenta com uma articula<;:flo
tao vagal7 assim.

Que foi para esse menino sua mae, e aquela voz pela qual ()
amor se identificava com os mandamentos do dever? Bel1l
sabemos que existe mais de um modo de amar um filho com
temura em demasia, inclusive entre as maes de homossexuais.

Jean Delay nao nos da 0 mapa do labirinto das identifica<;:6cs
com que em seus escritos os psicanalistas trapaceiam para nao
se perder. Mas tem a vantagem, ao nao sol tar 0 fio de seu caso,
de encontrar seu caminho dentro dele.

Eo faz desenrolando de maneira inesquecfvel os componentes
do discurso da mae, por onde se entreve a composiC;;ao da pessoa
dela.

Delay se detem naquilo que s6 em vao se pode tirar do lugal'
para vel' 0 que ha por tras. E 0 caso da mocinha tao pouco
receptiva aos pretendentes quanta as gentilezas, e que, das
nupcias que tardam a vir, consola 0 vazio com uma paixao pOl'
sua preceptora, cujas cartas Jean Delay toma eloqtientes, de urn
modo impassivel: 0 ciume e 0 despotismo nao sac de se relegal'
nelas, em bora nao sejam estampados, nem tampouco os abrac;;os
de uma alegria inocente, por mais ancorados que sejam em
rotinas de vestais. Seguramente, deve-se conceber, para-alem
dessas manifestac;;6es inatacaveis, uma outra profundidade nesse
apego, para que ele tenha resistido, com uma rebeldia disposta
a vence-los, aos preconceitos do meio, que the fazia obje<;:ao em
nome da classe social.

Ao que cOITesponde, como fazem em Marivaux as diabruras
das criadinhas espertas ao pathos dos sublimes, a lembran~a do
menino Gide auscultando no espa<;:o noturno os solu~os modu-
lados que vinham do s6tao, onde as empregadas Marie e Del-
phine, esta a noiva do dia seguinte, desfaziam sua uniao.

16. Observa91io galhofeira de Gide a Jean Delay sobre "a onda de edipemia".
Delay, I, p.265.
17. Lacan usa 0 termo vague, 0 mesmo que acabara de empregar, em sua acep91io
substantiva de onda., na nota imediatamente 'anterior. (N.E.)

o psicanalista nao tem como deixar de se de:er. diante do
quadro, aqui ainda mais picante, sem s_ombra de duvlda, de. qu~
Marie viria a ser, no futuro, urn dos caes de guarda a zelal pOI
aquilo em que nao convinha que 0 meni~o fosse pr~d~g~ ..

o silencio que ele entao sou be guardar, a parte se~ folO l~tlmo,
1110strauma pequena faceta da extensao de um rell10 tacltumo
'm que poderes mais sombrios ditavam a virtude.. _

Jean Delay, nessa galeria de medalh6es em negatlvo, nao se
dctem. Ele sabe a medida dos passos para prosseguir sua marcha,
c sabe qual sombra, jamais perfilada senao num VaG de porta,
aponta para a temivel passante, para deixar sempre d~s~rto 0

aposento de vantagem que ela leva sobre ele na VIslta ao
apartamento. .

Foi esse vazio que 0 menino povoou com os monstros ~uJa
fauna conhecemos, desde que uma aruspice de olhos de menll1a,
ll'ipeira inspirada, deles nos fez 0 catalogo, fitando-os nas en-
lranhas da mae nutriz.

POl' conseguinte, dispusemos essas fantasias na gaveta da
imagina~ao infantil, de negros instintos, sem ainda nos t~rmos
al~ado a observa~ao de que tambem a mae, quando cnan~a,
tivera as mesmas, e de que abordar a questao nos pergunt~ndo
pOl' que caminho passam as fantasias, para ir da mae. ao fIlho,
talvez nos colocasse na pr6pria via da qual eles retlram suas
incidencias afetivas.

Vm pesadelo que faz parte desse cortejol8 assombraria ~te 0
fim 0 sono de Gide, s6 que 0 golfo que 0 engolfa, a partir de
uma certa data, ele acharia "engra<;:ado". Sempre 0 desolaria
com sua angustia, no entanto, 0 surgimento em cena de uma
forma de mulher que, caido seu veu, deixava visivel apenas. u~
buraco negro,19 ou se furtava a seu abra~o qual fluxo de arela.

Ao que corresponde nele urn outro abismo, aquele que se abre
em seu gozo primario: a destrui~ao de um brinquedo amado, os
bra<;:ossubitamente desabados, no estrondo daqu~lo que car~'ega~,
de uma criada cutucada, e a estranha metamorfose de GnboUlI-

18.Ainsi soit-il, p.98, citado pOI'Delay, p.138.
19 Delay, I, p.525, citando as Cademos de Andre Walter.
20. Delay, II, p.l OS, citando Et nunc mallet ill te, p.35.



le,21 seguindo a deriva do rio, num feixe de vegetac;;ao, lev am-no
ao orgasmo.22

Sacudidelas, escorreg6es, formas careteiras, quando os atores
em pequeno numero do teatro antigo vierem pela lateral direita
povoar 0 palco com suas mascaras, a morte ja tent entrado nele
pela esquerda. Para que seu lugar seja marcado ali, ja nem sequer
e preciso que esteja vazio. Basta que seja numerado. Ou, melhor
dizendo, nao e a pr6pria morte 0 numero dos lugares? Alias, e
por isso que ela e tao rapida para troea-Ios.

Por tres vezes 0 menino ouviu-Ihe a voz pura. Nao foi a
anguslia que 0 acolheu, mas urn tremor vindo do fundo do ser,
urn mar que tudo inundava, 0 Schaudern em cuja significac;;ao
alofonica Jean Delay se pauta para confirmar sua significac;;ao
de aloctonia - ensinando-nos semiologia, especial mente a re-
lac;;ao com a "segunda realidade", e tambem 0 sentimento dc
ser exclufdo da relac;;ao com 0 semelhante, pelo qual esse estado
se distingue da lenlac;;ao ansiosaY

Refinamento clfnico com que aumenta nosso desgosto pelas
repetic;;6es enfadonhas que desacreditam publicamente nossa vida
de psiquiatra, quando tudo ainda esta por articular.

Nao diremos aqui por que sao necessarios os quatro cantos
dessa relac;;ao do eu com 0 outro, e depois com 0 Outro, na qual
o sujeito se constitui como significado.

Apenas remetemos 0 Ieitor aos capftulos que os situam, com
toda a simplicidade, unicamente pelo processo, exemplar, a nosso
ver, do presente estudo.

Esse processo se inicia ao se reproduzirem, nas criac;;6es do
escritor, as construc;;6es mais precoces que mais foram necessarias
na crianc;;a, por ela ter que sustentar esses quatro lugares, tornados
mais incertos em vista da falta que neles residia.

Assim e que a constituic;;ao da persona, tftulo do capftulo em
que culmina 0 quarto livro, remete it analise da Viagem de Urien,
livro interpretado por Jean Delay, sem se prestar a maior con-

21. Personagem popular ingenuo e estupido, que se mete nas trapalhadas que
mais deseja evitar - atira-se na agua para niio ser molhado pela chuva. (N.E.)
22. Delay, r, p.250.
23. Cf. Delay, I, p.171, 176 e 321-9. Si le grainne meurt, I, p.135, 136 e 195.

Il'Slac;;aOdo que a deixada pela decifrac;;ao de urn rebus, como a
I'iagem do Nada,24 que e 0 centro do terceiro livro.

Do mesmo modo, a cria~ii.o do duplo, que, concluindo 0

sl:gundo livro, e 0 pivo das duas partes da obra, remete, no
primeiro livro, it crian~a dividida.

Essa Spaltung ou fenda do eu, na qual se deteve a pena de
!'rcud in articulo mortis, realmente nos parece ser aqui 0 feno-
Illcno especffico. Mais uma oportunidade de nos espantarmos
'om 0 fato de que 0 senso comum dos psicanalistas 0 exile de
qualquer reflexao ponderada, para se abstrair numa noc;;ao como
a rragilidade do eu, cuja pertinencia se mede mais uma vez, para
II sujeito Gide, pela asserc;;ao que ele pode produzir sem que sua
conduta a desminta. "Niio me sucedeu renunciar muitas vezes:
um atraso, eis tudo 0 que con segue de mim 0 reves." 25

Sera preciso, para Ihes despertar a atenc;;iio, mostrar-Ihes 0

manuseio de uma mascara que s6 desmascara a figura que ela
rcpresenta ao se desdobrar, e que s6 a representa ao tornar a
mascara-Ia? E com isso Ihes explicar que e quando esta fechada
que ela a comp6e, e que e quando esta aberta que a desdobra?26

Quando Gide, diante de Robert de Bonnieres, declara: "De-
vcmos todos representar" ,27e quando, em seu ironico Paludes,28
sc interroga sobre 0 ser e 0 parecer, aqueles que, por terem uma
mascara de aluguel, se convencem de que tern urn rosto embaixo
del a, pensam: "Iiteratura!", sem desconfiar que ele exprime ali
urn problema tao pessoal, que e, pura e simplesmente, 0 problema
da pessoa.

o ideal do eu, de Freud, pinta-se sobre essa mascara complex a
c se forma, com 0 recalque de urn desejo do sujeito, pela adoc;;ao

24. As duas express5es, Voyage d'Urien e voyage du Rien, tem completa
homofonia em frances. (N.E.)
25. Citado por Delay, II, p.479, de Si le grain ne meurt, p.357, 0 que convem
aproximar do "Tanto pior, agirei de outro modo" (Delay, II, p.l8), escrito em
seu caderno de notas no dia 1Q de janeiro de 1891, sob 0 impacto da grande
recusa que ele sofreu por parte de Madeleine.
26. Essa mascara esta a disposi"iio deles no capitulo" Arte" da Anthropologie
structurale de nosso amigo Claude Levi-Strauss, especialmente nas p.287-90
IAmropologia estrutural, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1975).
27. Delay, II, p.70, citando a cena de Si le grainne meurt, I, p.274-5, e lembrando
que Gide da a formula do "puro segredo" de sua vida.
28. E no Journal-1881 , p.25, citado em Delay II, p.52.



inconsciente da imagem mesma do Outro que desse desejo detent
o gozo, juntamente com 0 direito e os meios.

o menino Gide, entre a morte e 0 erotismo masturbatorio, s6
tcm do amor a fala que protegc e a que interdita; a morte levOll
com. se~ pai aqucla que humaniza 0 desejo. POl' isso e que ()
deseJo fIca, para ele, confinado no clandestino.

Certa tarde, da qual ele nos fala, foi para ele 0 encontro de
seu destino, a ilumina9ao de sua noite e seu compromisso com
os votos. Votos em nome dos quais deveria fazer de sua prima
Madeleine Rondeaux sua esposa, e que Ihe descortinaram 0 que
ele sustentou, ate 0 fim, tel' sido 0 unico amor.

Como conceber 0 que se produziu nesse instante que" decidiu
sua vida" e que, escrevendo A porta estreita, ele nao consegue
"rel~emorar sem angustia"? Que e essa "embriaguez de amor,
de ~lCda~~, de uma mes~la indistinta de entusiasmo, abnega9ao
e vlrtude , na qual ele IIlvoca a Deus para "se oferecer nao
mais c~ncebendo outro objetivo em sua vida senao 0 de pro'teger
essa cnan9a contra 0 medo, contra a dor, contra a vida" ?29

Ainda que fizessemos desse acontecimento, como tende Jean
Delay, uma fo!ma9ao mftica da memoria, ele s6 Faria ser mais
significativo. E que, em sua condi9ao de menino de treze anos
as voltas com os mais "inflamados tormentos" da infiincia n~
presen9a de uma menina de quinze, essa voca9ao para proteg~-la
assinala a imis<;:ao do adulto. Esse adulto e ainda mais certeira-
mente identificavel com a propria pessoa de quem ele a protege,
na medida em que e sua presen9a nesse momento, no pavimento
que 0 jovem Andre atravessou num fmpeto, que 0 impeliu para
a casa devido a atra9ao pela c1andestinidade, se e que nao foi
ela 0 objeto de sua visita. Trata-se, em outras palavras, de sua
amavel tia, disposta a dissipar ali os calOl'es de Fedra nao
importando 0 que Fosse utilizado, segundo as duas versoes dadas
por Gide, para secunda-Ia nisso.

Ora, essa pessoa, a acreditarmos em A porta estreita, que pelo
menos traz aqui a verdade da fic<;:ao, desempenhou junto ao
rapazola precisamente 0 papel de sedutora, e nao podemos deixar
de destacar que suas manobras se assemelham singularmente as

supliciantes delfcias30 das quais a confissao que Gide nos fez
'm Et nunc manet in te, tida como escandalosa, quer elas se
Icnham situado ou nao durante sua viagem de nupcias, corres-
ponde bem ao que ele mal dissimulava de suas fascina<;:oes mais
febris.

Parece, pOltanto, que aqui e na mulher que 0 sujeito se
descobre transmudado como desejante. Putifar oculta-se sob a
Pasifae em quem ele diria transformar-se, mugindo ao se abrir
a penetra9ao da natureza, tal como 0 modelo de sua tia se adi.vin~a
ali on de Jean Delay 0 indica, sob 0 mimodrama de sua hlstena
infantil.

Atraves disso, no imaginario, ele se toma 0 filho desejado,
isto e, aquilo que the faltou na insondavel rela9ao que uniu 0
menino as ideias que cercaram sua concep9ao, e tambem lhe
retorna urn pouco daquela gra9a cuja absoluta ausencia, em sua
foto de crian9a, despertou no sr. Fran90is Mauriac uma especie
de horror teologal.

Mas essa transforma9ao vem apenas como resfduo de uma
subtra9ao simb6lica que se fez no lugar em que 0 menino,
confrontado com a mae, so pode reproduzir a abnega9ao de seu
gozo e 0 involucro de seu amor. 0 desej~ deixou aIi somen!e
sua incidencia negativa, para dar forma ao Ideal do anJo que nao
poderia ser ro9ado por um contato impuro.

Se e mesmo amor esse amor "embalsamad031 contra 0 tem-
po" ,32 do qual Gide diria: "Ninguem po de suspeitar 0 que e 0
amor de urn uranista" ,33 por que fechar-se a seu testemunho?
Sera pOl' ele nao ser conforme a compreensao do amor c~mo
mensageiro do cora9ao, com a qual convem dizer que os pSlca-
naIistas, na quimera genital-oblativa, se conformaram?

Ora como Jean Delay aponta muito bern, nao ha nada af que
nao se 'apoie numa tradi9ao muito antiga e qu: nao tor~e I~gfti~a
a evoca9ao dos la90s mfsticos do amor cortes. 0 propno Glde
nao teme aproximar sua uniao, por mais burguesamente selada
que tenha sido, da uniao mfstica de Dante e Beatriz. E, se os

30. Cf. EI nunc mallet ill Ie, Ed. Ides et Calandes, Neuchatel e Paris, pAl.
.\1. Cf. Delay, I, nota da p.225.
12. Relata de Roger Martin du Gard, em Schlumberger, p.193.
13. Idem, em Schlumberger, p.186 e 193.



psicanalistas fossem capazes de entender 0 que seu mestre disse
sobre 0 instinto de morte, poderiam reconhecer que uma reali-
za<rao da vida pode confundir-se com 0 anseio de por fim a ela.

De fato, 0 senti men to de Gide por sua prima foi mesmo 0

cumulo do amor, se amar e dar aquilo que nao se tern e se ele
Ihe deu a imortalidade.

Esse amor que ganha corpo por uma medita<rao maniquefsta
tinha que nascer no ponto em que a morte ja havia substitufdo
o objeto faltante. Reconhecemos sua passagem na suposta irma
que Gide da a si mesmo nos Cadernos de Andre Walter, para
fazer de sua herofna aquela que substitui sutilmente na defunta
a sua imagem.34 Ele mata essa irma imaginaria em 1885, ou
seja, para faze-fa nascer com ele, na idade que tern Madeleine
quando dela se apodera seu amor. E, a despeito do sr. Jean
Schlumberger,35 nao ha como nao dar importancia ao que Gide,
em suas derradeiras lutas para levar Madeleine ao casamento,
escreve a seu respeito a Valery: "Ela e MoreJla.'d6 Mulher do
alem, renegada em sua filha, que morre quando Poe a chama
pOI' seu nome, 0 qual era preciso silenciar. .. 0 criptograma da
posi<rao do objeto amado em rela<rao ao desejo esta af, em sua
duplica<rao voltada para ela mesma. A segunda mae, a do desejo,
e mortffera, e isso expJica a facilidade com que a forma ingrata
da primeira, a do am or, vem substituf-la, para se sobrepor,37 sem
que se rompa 0 encanto, a da mulher ideal.

Resta saber pOI' que 0 desejo e sua violencia, a qual, embora
Fosse a da intrusa, nao deixava de tel' eco no jovem sujeito (Jean
Delay 0 acentua com muita precisao), nao romperam esse encanto
mortffero, depois de the terem dado forma.

Aqui, cremos que Jean Delay esta numa pista con'eta, quando
ve em Madeleine a razao ultima de esse amor tel' tido qu

permanecer nao realizado, exceto que, como que se conc~ntrand~
na parede de vidro que separava os dois seres aos quaIs ele da
vida para nos, talvez Delay se engane com sua espessura, para
crer em sua fragilidade.

Que Madeleine quis 0 casamento casto, eis algo sobre 0

qual 0 livro nao deixa duvidas. Mas ela 0 quis com base em
fundamentos inconscientes, que se revelaram os mais conve-
nientes para deixar 0 impasse de Andre no estado em que se
achava.

A coisa e manifesta, como sucede as mais diffceis de vel', sob [756]

uma forma que se torna a mais patente, uma vez apontada. A
aboJi<rao, na menina, de qualquer olhar para a mae, depois de
esta haver abandon ado a famnia, e 0 indfcio garante de que 0

desejo salutar, pelo qual 0 menino sem gra<ra vira imprimir-se
nele uma imagem de homem, nao mais retornaria de fora.

POJ'tanto, nao e preciso ser grande especialista para IeI' isso
sob a pena de Madeleine: ela permanece, durante muito tempo,
apos 0 drama e bem para-alem da fronteira do casamento, fixada
em seu amor pelo pai. Basta-Ihe anotar suas inclinac;6es fntimas
para que, na terceira linha, evoque a imagem dele, ou seja,

'd " d I' 38cntendendo-o no senti 0 proprio: 0 a em.
Que teria acontecido se Madeleine houvesse oferecido a

Andre, de Mathilde, sua mae, com quem se parecia, uma fig'Jra
que a cor do sexo houvesse reanimado?

De nossa parte, cremos que, para abrac;ar essa Ariadne, ter-
Ihe-ia sido preciso matar urn Minotauro surgido de entre seus
brac;os.

Decerto Gide tera sonhado ser Tesell. Mas, houvesse c destino
da docil Ariadne sido mais curto, nem pOl' isso a vicissitude de
Teseu teria sido alterada.

Nao e apenas pOl' viral' mais a direita do que a esquerda que
() desejo, no ser hllmano, cria dificuldades.

34. Cf. Delay, I, pA94 e nota. - Cahiers d'Andre Walter, op. cit., pAO-1.
35. A quem essa aproximayuo parece "propriamente despropositada". Schlu/II·
berger, p.80.
36. Delay, II, p.98, 173, e tambem I, p.300. [Morella e 0 personagem-tftulo d
um dos contos de Edgar Allan Poe. (N.E.)]
37. 0 livro de Jean Delay e repleto desses testemunhos de urn fen6meno bannl,
mas que ganha relevo aqui pela devastayuo em que se inscreve. Cf. Ainsi .1Oil-il,
p.128. '

IX. Entre outros, vel' Delay, II, p.187: "Talvez eu s6 conheya bem dois estados
dc espfrito quanto as coisas da vida: a inquietayao pelo futur~, a tristeza pela
saudade de papai. .." - carta de Madeleine Rondeaux a sua tIa JulIette Glde,
dc outubro de 1892. E ainda, em Delay, II, p.2S, note-se a citayuo do DH11'1ode
Madeleine que a nota 3 situa em fevereiro de 1891.



o privih~gio de urn desejo que assalta 0 sujeito nao po de cair
em desuso senao ao ser cern vezes retomada a curva do labirinto
em que 0 fogo de um encontro imprimiu seu brasao.

Sem duvida, 0 selo desse encontro nao e apenas uma marca,
mas um hier6glifo, e talvez de um texto para outros transferido.

POI'em, mesmo todas as metaforas nao esgotarao seu sentido,
que e de nao te-Io, por ser a marca do ferro que a morte imprime
na carne, depois que 0 verbo 0 desembricou do amor.

Essa marca, que talvez nao difira do que 0 Ap6stolo chama
de farpa na carne, sempre foi odiosa para a sabedoria, que tudo
fez para despreza-la.

Observe-se que a sabedoria foi punida por esse aspecto de
escrava que ela preserva atraves dos tempos, que e devido, por
certo, ao embarar;o de arras tar esse ferro sob seu manto, como
se nada estivesse acontecendo.

E poderfamos, voltando a pensar nisso, retomar a questao do
Mestre sob um novo prisma, deixando claro que nao e tanto seu
gozo que 0 ocupa, mas seu desejo, que ele nao negligencia.

Com a degradar;ao dos tempos, parece notavel que seja em
torno de um questionamento do desejo pela sabedoria que renasce
um drama em que 0 verba esta implicado.

E por isso mesmo que Gide tern sua importancia. Por mais
reles, afinal, que seja sua singularidade, ele se interessa por ela,
e 0 mundo ao qual inquieta em nome dela esta interessado nissa,
pois disso depende uma chance que podemos dizer que e a da
aristocracia. Alias, e a unica e ultima chance que esta tem de
nao ser atirada as ervas daninhas.

Digamos que as ervas daninhas recorrem a uma apelar;ao pelo
que ja forneceram a cultura, e que a psicanalise, feita para levar
a barra do tribunal 0 depoimento mais assombroso nesse debate,
e esperada nele, quando se dissipar 0 estado de incerteza em
ql'.e 0 peso de sua responsabilidade a fez mergulhar.

Nesse ten'eno, Jean Delay soube perceber na construr;ao de
Andre Gide a per;a essencial, aquela pela qual a fabricar;ao da
mascara, aberta a um desdobramento cuja repercussao ao infinito
enfra~uece a imagem de Andre Walter (primeiro dos dois volu-
mes), en contra a dimensao da persona em que se converte Andre
Gide, para que ele nos far;a entender que nao esta em outro lugar
senao nessa mascara que se oferece a n6s 0 segredo do desejo,
e com este, 0 segredo de toda nobreza:

Essa per;a e a mensagem de Goethe, da qual Jean Delay
precisa, com uma diferen'ra de poucos dias, com a articula'rao
que ela constitui, a data de imis'rao.39

Para reconhecer 0 efeito decisivo dessa mensagem nessa data,
Ilao houvera ninguem, antes de Jean Delay, senao a mae de
Andre Gide - pelo que se demonstra que a paixao de uma
Illulher desprovida de dons pode conseguir a verdade que 0

mctodo reconstr6i quando se aproxima da finura, sem que 0 bom
senso - no caso, representado por Charles Gide - tenha visto
tlf senao fogo.40

Jean Delay faz-nos sentir igualmente 0 peso da pe'ra que falta,
:I que e representada pela perda da quase totalidade das cartas
de Gide, numa correspondencia que abrangeu toda a sua vida
de homem ate 1918.

E a destrui'rao delas por sua mulher, nessa ocasiao, que
devemos a projer;ao em seu amor, por parte de Gide, de um
depoimento que escandalizou alguns e continua a ser urn pro-
hlema para todos: para 0 qual a analise de Jean Delay traz seu
'sclarecimento, avaliando-lhe a gravidade e selando-o, em suma,
por uma confirma'rao objetiva.41

Esse depoimento, ao qual Gide deu 0 tftulo de Et nunc manet
ill fe, foi escrito ap6s a morte de sua mulher. 0 tftulo, se
restabelecermos sua cita'rao, esclarece, se e que isso e necessario,
() sentido do texto. Ele evoca 0 castigo, que pesa sobre Orfeu
110 alem-tumulo do ressentimento de Eurfdice devido a que, por
se ter voltado para ve-Ia quando ambos subiam dos infernos,
Orfeu a condenou a retornar para la.42

Nao e 0 objeto amado, portanto, que esse tftulo invoca, para
permanecer no interior daquele que sob seu signa se declara,
IIIas, antes, urn castigo eterno:

Poenaque respectus43 et nunc manet, Orpheus, in te.

I'J. Cf. Delay, II, p.155-9, 177, 245ss (capitulo "Premeditations"), p.264 (0 mito
<It.: Linceu) e p.277.
,Ill, Carta de Charles Gide a sra. Paul Gide, 16 de abril de 1895, inedita, in
Iklay, p.496-7.
·11. Cf. Delay, I, "De l' angelisme" , p.492-519; 11,"Le mariage blanc", p.557-92,
(' as piiginas magistrais de "La consultation" , p.516-57.
I) Do que convem aproximar uma observayuo do Journal, p.840.
II Meu exemplar, da AIdes, traz aqui uma virgula que as ediyoes crfticas
lontcmporaneas omitem, parece-me que de conformidade com 0 sentido.



Chegaremos nos ao sentido extraordinariamente ironico que
essa escolha assumiria, ao indicarmos que 0 poem a do Mosquito
do qual ela e extrafda, atribufdo a Virgilio, gira em torno da
morte infligida a esse inseto pela propria mao do pastor cuja
salva~ao, ao acorda-Io com sua picada, ele havia assegurado, e
que as notfcias do inferno que 0 mosquito da em sonho ao pastor
Ihe valerao 0 cenotMio que levara sua memoria a posteridade?
. Na verdade, quase nao pensamos, ao ler essas linhas, em nos
Interrogarmos sobre os limites do born gosto. Elas sac simples-
mente atrozes, pela conjun~ao de urn luto que insiste em renovar
seus juramentos - amei-a e a amarei para sempre - com a
miseria de urn olhar que se descerrou para 0 que foi 0 destine
do outro, para quem nada mais resta, para se conter, senao a
devasta~ao de uma priva~ao desumana, surgida da memoria com
o espectro of en dido em sua mais tema necessidade.

Nao nos encarregaremos de aplicar aqui 0 que professamos
sobre 0 desejo, na medida em que e justamente essa necessidade
que 0 desejo faz retroceder em cada urn. Pois nao ha verdade
nisso que sirva para exercer as fun~oes de juiz.

Nada do desejo, que e falta, pode ser pesado nem posto nos
pratos da balan~a, a nao ser nos da logica.

~ostarfan:os 9u.e esse livro guardasse, para os homens cujo
destIno na vIda e lazer desaparecer 0 suko de uma falta, isto e,
para lodos os homens, e tambem para aqueles que se desolam
com isso, ou seja, muitos dentre eles, sua contundencia de faca.

Bast~ dizer que nao somos daqueles para quem a figura de
MadeleIne, por mais mortificada que apare~a ali, saia disso,
como se pretende, diminufda.

Qualquer sombra que num rosto seja lan~ada da ribalta tragica,
ela nao 0 desfigura. A que Gide projeta aqui parte do mesmo
ponto em que 0 trabalho de Jean Delay instala suas luzes, e de
on de nos mesmos dirigimos a ilumina~ao psicanalftica.

UI~ , sentimento diferente prova que, ao ser movido pelo
respeltavel, po de ser de urn efeito menos respeitoso.

o sr. Jean Schlumberger recrimina Andre Gide por ter obs-
curecido a figura de sua mulher, pelo negrume das trevas em
que foi ao encontro dela. Pensara ele esclarecer essas trevas de
suas lembran~as com tintas claras?

E diffcil nao imputar ao importuno uma prctensao reparatoria,
quando ela se esfor~a em vao, para convence-Ia a abandonar
suas ilusoes, contra uma voz defunta. ,

o desafio pelo qual ela e movida a nos produzir urn defensor
d ISvirtudes patrfcias (SiC)44tern dificuldade em se sustentar, por [760]

I' pautar no louver de urn bem-estar burgues, e tambem seu
Il'Slcmunho se enfraquece por uma desaten~ao confessa para com
II que na realidade se articulava por tras da arte das aparencias.45

Na verdade, a homenagem prestada a essas virtudes faria com
1/11' observassemos, antes, que a li~a cortesa nada ganha em se
,It!ornar com Courteline,46 e que a observa~ao de "que Gide teve,
1111Ilal,uma felicidade sob medida" ,47 para introduzir a paz
t!omestica nesse conlexto, talvez pare~a deslocada.

Esse depoimento, em suma, limitaria por si so sua importancia
Ih susceptibilidades de um distinto arrebatamento, se nao ten-
lil'sse a nos convencer de que Madeleine era uma tola e de que
II~ ideias de seu mundo, no fim do seculo XIX, equiparavam a
hOll1ossexualidade ao canibalismo, a bestialidade dos mitos e
IIIlSsacriffcios humanos,48 0 que pressup6e uma ignorancia dos
I lassicos da qual, em todo caso, Madeleine escapava.

Esse esfor~o, contudo, nao foi inutil para nos fornecer depoi-
IlIl'nlos mais comprobatorios. Deles se destaca que Madeleine,
lilla, culta e bem dotada, mas sumamente reservada, soube nao
VI'I' aquilo que queria ignorar - que seu brilho fora de urn cfrculo
IlIlimo poderia se atenuar tanto que nao reteria, em especial, uma
Ill'l'sonalidade mais eficiente para se comunicar; que 0 cristal de
'I'll jufzo, que Gide exaltou, poderia deixar transparecer 0 angulo
1'11:1<;0 de sua refra~ao sob facetas de uma certa dureza.49

Mas dar a oportunidade de avaliar, ao pre~o de tra~os de
I Iilsse, a classe de uma personalidade talvez justifique a imagem,
Ii I qual 0 verdor primeiro de urn Bernard Frank nao se teria
I" ivado, do abra~o do amigo urso.50

II "an Schlumberger, Madeleine el Andre Gide, Paris, Gallimard, 1956, p.18.
lOp. cit., p.184.
II, As pe<;:as de Georges Courteline descrevem, com sabor e amargura, her6is
Illi'd(ocres, como funciomirios pliblicos, militares e pequeno-burgueses. Seu

I Ii II en orne, alem disso, presta-se ainda ao jogo fonetico com" la lice courtoise" .
IN E.)
1/ Op. cit., p.169.
III Op. cit., p.94.
I" I )cpoimento da sra. van Rysselberghe, em Schlumberger, p.143-4. ConIra-
1IIIIIdll Gide, £1 nunc manel in Ie, ed. citada, p.69.
II 1Iii na Ifngua francesa 0 idiomatismo pave de l'ours, que expressa 0 tipo de



POl' que nao vel' que aquela que esteve sem duvida inteiramente
absorvida no misterio do destino que a uniu a Andre Gide
furtava-se tao certeiramente a qualquer aproximaC;;ao mundana
quanto se furtou, com certa firmeza gelida, a urn mensageiro
suficientemente seguro de ser portador da palavra dos ceus para
se imiscuir em sua alcova?51

Ate que ponto ela veio a se transformar naquilo que Gide a
fez ser52 permanece impenetravel, mas 0 unico ato em que ela
nos mostra claramente distinguir-se disso e 0 de uma mulhcr,
de uma verdadeira mulher em sua inteireza de mulher.

Esse ato foi 0 de queimar as cartas - que eram 0 qu'
Madeleine possufa "de mais precioso". Que ela nao tenha dado
outra razao para isso senao 0 tel' "tido que fazer alguma coisa" 5\

acrescenta ao ato 0 signo da FUria provocada pela unica traic;;ao
intoleravel.

o amor, 0 primeiro a que tivera acesso longe dela aquck
homem cujas feic;;6es the haviam deixado transparecer cern vez's
a fugaz convulsao, ela 0 reconhece pelo que Ie no rosto del ':
menos nobreza, diz simplesmente.54

Desde entao, 0 gemido de Andre Gide, 0 de uma femea55 dl'
primata ferida no ventre, com 0 qual ele pranteia a extirpac;;'o
do desdobramento de si mesmo que eram suas cartas - raze 0

pela qual as chamava de seu filho -, so faz parecer que preenclw
com exatidao 0 vazio que 0 ato da mulher quis abrir em seu s 1',

longamente escavado pOl' uma apos outra das cartas atiradas ao
fogo de sua alma flamejante.

Andre Gide, revolvendo no corac;;ao a intenc;;ao redentora que
1111ibui ao olhar que nos retrata - sem dar importancia a sua
II'spirac;;ao ofegante - aquela passante que atravessa seu tres-
pliSSCsem cruzar com ele, engana-se. Pobre Jasao, que, tendo
poll'lido para a conquista do tosao dourado da felicidade, nao
1l'l'onhece Medeia!

Mas a questao que queremos destacar aqui esta em outro
11I)'ar.E passara pelo riso diversamente modulado pelas leis da
IHllidez, que acolhe a notfcia, pOl' Gide inocentemente propagada,
dl' seu drama, pois, a perda que ele proclama ser a do mais
I'lccioso legado que destinava a posteridade, esse riso da a
II·sposta.

Esse riso reduziu 0 proprio Gide a sorrir porter escrito:
'd d~" b I ,,56 M"Talvez nunca tenha havt 0 correspon encta mats ea. as,

II rato de te-Ia pranteado como tal, de nos tel' dado 0 testemunho
dD golpe desferido em seu ser pOl' esse luto, em termos que so
II' 'ncontraria na perda de Madeleine, depois de os anos lhe
IIl1vcrem estranhamente devolvido a confianC;;a e a proximidade
dcla, porventura nao merece isso que 0 pesemos? E como pesa-lo?

Esse riso, deve-se reconhecer, nao tern 0 sentido da indiferenc;;a
10m que 0 autor do livro que acabamos de incluir nesse registro
IIOS diz tel' acolhido, no fundo de urn camarote do Vieux
('olombier, a queixa de Gide. E seria uma tolice atribuf-lo a
ohscenidade propria aos cfrculos de amizade.

Nesse riso, antes, ouvimos ressoar 0 senti do humano desper-
lido pela grande comectia, e nao abafaremos 0 eco que ele recebe
do inimitavel imbroglio em que Moliere nos apresenta 0 enal-
II' 'imento do cofrinho de Harpagon57 pelo quiproquo que faz
Illin que esse objeto substitua sua propria filha, quando e urn
Ipaixonado que the fala dela.

[sso quer dizer que nao visamos aqui a perda sofrida na
('wTcspondencia de Gide pela humanidade, ou pelas humanida-
Ib, mas a troca fatfdica pela qual a cartalletra assume 0 proprio
lugar de onde 0 desejo se retirou.

ajuda ou elogio que e urn desservi<ro a quem 0 recebe; Lacan altera a exprcssnll
para pave du Lion. (N.E.)
51. Cf. correspondencia de Claudel e Gide, estabelecida por Robert Mnllt I
(Gallimard). Carta de Madeleine Gide a Paul Claudel, de 27 de agosto de 19 ,
respondendo a lIm bilhete de Paul Claudel, igualmente reproduzido.
52. "Alissa (...) ela nao era, mas transformou-se nela", respondeu Andre Gillt
a lima pergunta de Jean Delay. Delay, I, p.502-3; II, p.32.
53. Cf. Schlumberger, p.197.
54. Op. cit., p.199.
55. Ha que fazer justi<ra ao S1'. Jean Schlumberger por ter percebido esse IlIdl'
feminino dos longos prantos de Andre Gide. Ele deduz daf 0 que uma alillllh
mais viril deveria ter inspirado no escritor: "for<rar a porta de sua mulher". PiliII
que? Para the dar urn beijinho, sem duvida, e acertar as coisas. Cf. Schlumbcl'I\I'1
p.213.

II Cr. a nota da p.83 do complemento do Journal, apensa a Et nunc ... na edi<rao
Ii,' NcuchiiteL
I Pcrsonagem central de 0 avarento, de Moliere (1668). (N .E.)



Na ultima pagina do livro em que, em seguida a Et lUll/('

manet in te,58 sao coligidas as paginas que, no tocante as relac;:o's
de Gide com Madeleine, completam 0 Diario, lemos, na COil
clusao de linhas que nos fazem zumbir a cabec;:a, esta frase: "qu'
mais nao oferece, no lugar ardente do corac;:ao, senao urn furo."
Ela parece cravar-nos a queixa do am ante sobre 0 lugar deixado
deserto no amago do ser amado.

Ora, teremos lido mal: trata-se do vazio deixado para 0 leitor,
pela supressao das paginas aqui restabelecidas, no texto do
Diario. Mas foi ao ler mal que todavia lemos bem.

Eis, pOl'tanto, onde se rompe essa ironia de Gide, que seria
quase unica, nao houvesse Heine, a evocar a estocada mortal
com que, para ele, 0 amor foi atingido: aquele "Nao, nao seremos
verdadeiros amantes, minha cara", cuja anotac;:ao Jean Delay
destaca em seu cademo de 3 de janeiro de 1891, para acompanhar
seu caminho e suas sequencias nos papeis e nas obras.59

Eis on de se extingue a coragem daquele que, para fazcr
reconhecer seu desejo, exp6s-se a derrisao e ate arriscou ()
infortunio - no qual tambem 0 abandon a a intuic;:ao que, de SCLI

Corydon, "fez mais do que um panfleto" ,60 tomando-o, antcs,
urn espantoso apanhado da teoria da libido.

E af que verga 0 humor de urn homem a quem a riqueza
assegurou a independencia, mas a quem 0 faro de haver levantado
a questao de sua particularidade colocou na postura de Mestrc,
para-alem de sua burguesia.

Essas cartas em que ele depositou sua alma, elas, .. nao tinham
copia [double]. E sua natureza de fetiche, evidenciada, provoca
o riso que acolhe a subjetividade apanhada desprevenida.

Tudo acaba em comedia, mas, quem pora fim ao riso?
Scra 0 Gide que se contentou, em seus dias derradeiros, em

dl'ixar fluir no papel, entremeadas, as historias de almanaque,
,IS Icmbranc;:as infantis e as proezas da sorte que extraem de seu
(1.I'.I'im seja uma estranhafosforescencia?61

"Signora Velcha, a senhora ja acabou?" - de onde vinha,
1l0S labios de mocinhas como todo 0 mundo, suas primas, 0

('I\cantamento para elas irrevogavel de se arriscarem, que elas
\ ('('ta vez the revelaram naquele canto de telhado inacessfvel em
que 0 escandia sua danc;:a? Do mesmo fatfdico trio de feiticeiras
qlle se representaram em seu destino.

E a mao que 0 transcreve, sera ainda a dele, quando the sucede
jll poder acreditar que esta morto? Imovel, sera ela a mao do
Iidolescente preso nas geleiras do polo da viagem d'Urien, e que
I'xibe estas palavras que podemos ler: Hie desperatus?62 Irre-
quicta, imitara ela 0 martelar agoniado no piano ao qual Gide
Iitribuiu, na morte de sua mae, a musica de urn decepcionado
,'sforc;:o em direc;:ao a beleza? Haec desperata?63

o movimento dessa mao nao esta nela mesma, pOl'em nestas
Iillhas, as minhas, que aqui dao continuidade as que Gide trac;:ou,
" nas suas, Jean Delay, que serao as do Nietzsche que voce nos
Illluncia.

Ele so se detera, esse movimento, no encontro marcado que
voce ja conhece, pois vai ao encontro dele, na pergunta sobre a
II 'ura oferecida pelo verbo para-alem da comedia, quando, por
" mesma, ela vira uma farsa: como saber, dentre os saltimbancos,
quem sustenta 0 verdadeiro Polichinelo?64

58. Edic;:aode Neuchiitel.
59. Essa ironia quase parodista das obras. desde as Poesias ate Pantanais, Delay
a comenta nos termos seguintes, onde desponta 0 tom da dele, quando, a prop6silo
da preciosa Tentativa aNlorasa, conclui: "Em sum a, Luc, encantado pOl' realizal'
seu desejo, desencanta-se com ele ao realiza-Io e se descobre desolado, enquanlO
Gide, exprimindo 0 desejo desse duplo em vez de vive-Io, tambem se desencantll
com ele, mas num sentido completamente diferente: desenfeitip-se dele c s'
torna alegre, de modo que 0 desencanto no sentido de encanto e um reencanlU
mento no sentido de canto."
60. E como 0 considera 0 sr. Franc;:oisPorche, cujo julgamento e coligido no
volume da NRF.

101 f. Delay, I, p.184. Ainsi .wit-il, p.95-6.
It j Delay, II, p.211.
101 Dclay, II, p.50 I.
I, I I,·cco. ecco, it vera Pulcinella: quem se lembrar do lugar em que Nietzsche
,.V(l~a esse grito da tribuna de um monge em Napoles, agitando um crucifixo,
1111 nos-a prazer fornecendo-nos sua referencia, que nao conseguimos localizar.
( 1'1(6)



II 'monstrarmos que ela a completa, diremos que ela fornece a [766]

vndade da Critica.
Do mesmo modo, os postulados com que esta ultima se conclui
o alibi da imortalidade em que ela recalca 0 progresso, a

antidade e ate 0 am or, tudo 0 que possa vir de satisfatorio da
Il'i, e a garantia que Ihe e necessaria, de uma vontade, para 0

qual 0 objeto a que a lei se refere seja inteligfvel, perdendo ate
Illcsmo 0 apoio raso da fun~ao de utilidade em que Kant os
I onfinava - restituem a obra seu diamante de subversao. Com
II que se explica a incrfvel exalta~ao que dele recebe todo lei tor
uao prevenido pelo fervor academico. Efeito que, mesmo tendo
ioo percebido, em nada sera prejudicado.

Este te.xto d~veria servir de prefacio para A filosofia na elleo
va. FOI pubhcado na revista Critique (n2191, abri1 de 1963),
sob a forma de uma resenha da edierao das obras de Sack
a que era destin ado. Ed. du Cercle du Livre Precieux, 1963,
15 vols. l)ue fiquemos bem no mal, ou, se preferirmos, que 0 eterno

kminino nao eleve as alturas, poderfamos dizer que essa virada
loi feita com base numa observa~ao filologica: nominalmente,
que 0 que fora aceito ate entao, que ficamos bem no bern, repousa
ulima homonfmia que a lfngua alema nao admite: Manfiihlt sich
u'oh! im Guten. E des sa maneira que Kant nos introduz em sua
N(/zao pratica.

a princfpio do prazer e a lei do bem que e 0 wahl, digamos,
II bem-estar. Na pratica, ele submeteria 0 sujeito ao mesmo
('Ilcadeamento fenomenico que determina seus objetos. A obje~ao
que Kant faz a isso e, segundo seu estilo rigoroso, intrfnseca.
N 'nhum fenomeno po de prevalecer-se de uma rela~ao con stante
I 11m 0 prazer. Nao se pode enunciar nenhuma lei de tal bern,
portanto, que defina como vontade 0 sujeito que a introduz em
',lIa pritica.

Assim, a investiga~ao do bem seria urn impasse, se ele nao
Il'uascesse - das Gute, 0 bem que e objeto da lei moral. Ele
IlllS C apontado pela experiencia que temos de ouvir dentro de
1I0S ordens cujo imperativo se apresenta como categorico, ou
(' ja, incondicional.

Note-se que esse bem so e suposto como 0 Bern pOl' se propor,
I 111110acabamos de dizer, a despeito de qualquer objeto que Ihe
IlIlponha sua condi~ao, pOl' se opor a seja qual for dos bens
IIIL''rtos que esses objetos possam trazer, numa equivalencia de
IIIIUcfpio, para se impor como superior par seu valor universal.

ssim, seu peso so aparece pOl' excluir, pulsao ou senti mento,

QU? a obra de Sade antecipa Freud, nem que seja no tocante ao
catal.ogo das per~e.rs6es, e uma estupidez que se rediz nos textos
e cUJa respo,n~ablhdade, como sempre, cabe aos especialistas.

Ao contrano, .sustentamos que a alcova sadiana iguala-se aos
lugar~s dos qU.aJs ~s escolas da antiga filosofia retiraram SCli
no~.e, AcademIa, Llceu, Stoa, Aqui como la, prepara-se a ciencia
retlflcando a posi~ao da etica, Nisso, sim, opera-se urn aplana
me,nto que te.m que caminh~r c~~ anos nas profundezas do gosto
paJa ~ue a via de Freud seJa vlavel. Contem mais sessenta pam
que dlgamos 0 pOl'qUe de tudo isso,

,S~ Freud pode enunciar seu princfpio do prazer sem sequcr
tel t~do qu~ .se preo.c~par em marcar 0 que 0 distingue de Sua
fun~ao n~ etIca tradlclOnal, e sem correr maior risco de que el .
Fosse ouvldo, num eco ao preconceito inconteste de dois milenios
como le~bran~o a atra~~o que preordena a criatura a seu bem:
c,?m. a ps!cologla que se mscreve em diversos mitos de benevo-
lencla, so podemos render homenagem a ascensao insinuantc
ao lon~o do se~ulo XIX, do tema da "felicidade no mal", '

~qllI.' Sa.de e 0 pass.o inaugural de uma subversao da qual,
pOl maJS plca~te que ISSO pare~a, considerada a frieza dess'
h~mem, Kant e 0 ponto decisivo, e jamais identificado, ao qu '
salbamos, como tal.

~ filo~o!ia na alcova surge oito anos depois. da Critica do
razao pratlca. Se, depois de ter visto que e compatfvel com esta,



tudo aquilo de que 0 sujeito pode padecer em seu interesse pOI
um objeto, 0 que pOl' isso Kant designa como" patologico" .

Logo, seria pOl' uma induc;ao baseada nesse efeito que n II'
encontrarfamos 0 Bem Supremo dos Antigos, se Kant, como I'
seu costume, nao tivesse ainda esclarecido que esse Bem n' 0

age como contrapeso, mas, pOl' assim dizer, como antipeso, iSlo
e, pela sUbtrac;ao de peso que ele produz no efeito de amor-proprio
(Selbstsucht) que 0 sujeito sente como satisfac;ao (arroganlill)
de seus prazeres, porquanto urn olhar para esse Bern toma es. 'S

prazeres menos respeitaveis.1 Textual, assim como sugestivo.
Retenhamos 0 paradoxa de que e no momenta em que 0

sujeito ja nao tem diante de si objeto algum que ele encontl'lI
uma lei, a qual nao tem outro fenomeno senao alguma coisa .ill
significante, que e obtida de uma voz na consciencia e que, ao
se articular nela como maxima, prop6e ali a ordem de uma razao
puramente pratica, ou vontade.

Para que essa maxima sirva de lei, e necessario e suficienlt'
que, na experiencia de tal razao, ela possa ser aceita como
universal pOl' direito de logica. 0 que, lembremos sobre essl'
direito, nao quer dizer que ela se imponha a todos, mas qUI'
valha para todos os casos, ou, melhor dizendo, que nao valhll
em nenhum caso, se nao valeI' em todos.

Mas, devendo essa experiencia ser de razao, pura ainda qut'
pr<itica, ela so pode tel' exito em relac;ao a maximas de urn tipo
que permita uma apreensao analftica em sua deduc;ao.

Esse tipo e ilustrado pela fidelidade que se imp6e na devoluc;ao
de urn deposito,2 repousando a pratica do deposito nos dois
ouvidos que, para constitufrem 0 depositario, tern que se fechal
a qualquer condic;ao que se oponha a essa fidelidade. Em outras
palavras, nao ha deposito sem depositario a altura de sua incum
bencia.

Poder-se-a sentiI' a necessidade de urn fundamento mais sin
tetico, mesmo nesse caso evidente. IIustremos sua falta, p<lI

nosso turno, ainda que ao prec;o de uma irreverencia, atraves de
Illna maxima retocada do pai Ubu: "Viva a Polonia, pois, se
tlao houvesse a Po16nia, nao haveria poloneses."

Nao va ninguem aqui duvidar, pOl' alguma lentidao ou ate
1'Jl1otividade, de nos so apego a uma liberdade sem a qual os
povos se enlutam. Mas sua motivac;ao, aqui analftica, apesar de
il'l'cfutavel, presta-se a que 0 indefectfvel seja temperado pela
ohservac;ao de que os poloneses fizeram-se distinguir desde
s 'mpre pOl' uma nota vel resistencia aos eclipses da Po16nia, e
Itlcsmo a deplorac;ao que se seguia.

Deparamo-nos com 0 que leva Kant a tel' boas raz6es para
!'xprimir 0 pesar de que, a experiencia da lei moral, nenhuma
il\tuic;ao oferec;a urn objeto fenomenico.

Havemos de con vir que, ao longo de toda a Crftica, esse
ohjcto se furta. Mas e adivinhado pelo rastro deixado pela
lmplacavel sequencia trazida pOl' Kant para demonstrar sua
l'squiva, e da qual 0 livro extrai esse erotismo, sem duvida
il1ocente, mas perceptfve!, cuja solida fundamentac;ao iremos
Illostrar pela natureza do referido objeto.

Eis pOl' que rogamos que se detenham neste exato ponto de
tlossas Iinhas, para retoma-las posteriormente, todos aqueles de
1l0SS0Sleitores que estiverem, no tocante a Critica, numa relac;ao
lIinda virgem, pOl' nao a haverem lido. Que verifiquem se ela
Il'm mesmo 0 efeito que afirmamos, e ao menos Ihes prometemos
() prazer que e transmitido pOl' essa fac;anha.

Os outros nos acompanharao agora na Filosofia na alcova,
llli pelo menos em sua leitura.

P:lnfleto, revela-se ela, pOl'em dramatico, onde uma iluminac;ao
l''\nica permite ao dialogo e aos gestos prosseguirem ate os
limites do imaginavel: essa iluminac;ao apaga-se par urn momenta
para dar lugar, pantleto dentro do panfleto, a urn libelo intitulado:
.. Franceses, mais urn esforc;o, se quereis ser republicanos ... "

o que af se enuncia e comumente entendido, se nao apreciado,
1'01110uma mistificac;ao. Nao e preciso ser alertado pela reco-
nhccida importancia do sonho dentro do sonho, pOl' apontar uma
ll'1ac;ao mais proxima do real, para vel' no desprezo: no caso;
II 'Ia atualidade historica, uma indicac;ao do mesmo tlpO. Ela e
palcnte, e melhor faremos em examina-Ia duas vezes.

I Remeteremos a tradu~iio muito aceitavel de Barni, que remonta a 1848, aqll
em suas p.247 e seguin'tes, e a edi~ao Vorlander (da Meiner) quanto ao tCXll1
alemao, p.86.

2. Cf. 0 esc61io do teorema III do primeiro capitulo de I'Anajytique de fa Rai.1'fJ1I
pure pratique, Barni, p.163; Vorl ander, p.3!.



Digamos que a eficacia do libelo e dada na maXIma qUl'
propoe ao gozo sua regra, insolita ao se dar 0 direito, a maneirll
de Kant, de se afirmar como regra universal. Enunciemos a
maxima: "Tenho 0 direito de gozar de teu corpo, pode dizer-m'
qualquer urn, e exercerei esse direito, sem que nenhum limit,
me detenha no capricho das extorsoes que me de gosto de ncl '
saciar."

Essa e a regra a qual se pretende submeter a vontade de todos,
pOl'menos que uma sociedade a implemente atraves de sua coers:ao.

Humor negro, na melhor das hipoteses, para qualquer s I'
sensato, ao tornar a partir da maxima para 0 consentimento que
nela se supoe.

Mas, afora 0 fato de que, se ha uma coisa a que nos habituou
a dedus:ao da Critica, foi a distinguir 0 racional do tipo d'
sensatez que nao passa de urn recurso confuso ao patologico,
sabemos agora que 0 humor e 0 transfuga na comicidade da
propria funs:ao do "Supereu" - 0 que, para animal' com uma
metamorfose essa instancia psicanalftica e arranca-Ia do retorno
de obscurantismo em que a empregam nossos contemporaneos,
po de igualmente apurar 0 sabol' da prova kantiana da regra
universal com a pitada de sal que Ihe falta.

Assim, nao somos nos incitados a levar mais a serio aquilo
que se nos apresenta como nao 0 sendo em absoluto? Nao
perguntaremos, e claro, se e necessario nem suficiente que uma
sociedade sancione urn direito ao gozo, permitindo a todos
valerem-se dele, para que a partir daf sua maxima pretexte °
imperativo da lei moral.

Nenhuma legalidade positiva pode decidir se essa maxima c
capaz de assumir a categoria de regra universal, uma vez quc,
do mesmo modo, essa categoria pode eventualmente opo-Ia a
todas.

Essa nao e uma questao que se decida simples mente ao
imagina-Ia, e a extensao a todos do direito que a maxima invoc<l
nao e aqui 0 que esta em pauta.

Nao se demonstraria nisso, na melhor das hipoteses, senao
uma possibilidade do geral, que nao e 0 universal, 0 qual toma
as coisas como estas se fundamentam, e nao como se dispoem.

E nao se pode omitir esta oportunidade de denunciar a exor.
bitancia do papel conferido ao momenta da reciprocidade nas
estruturas, sobretudo subjetivas, que a repelem intrinsecamentc.

A reciprocidade, relas:ao reversfvel, pOI' se estabelecer numa
linha simples que une dois sujeitos que, pOI' sua posis:ao "recf-
proca" , tomam essa relas:ao como equivalente, dificilmente con-
segue colocar-se como 0 tempo logico de uma travessia do sujeito
t:m sua re1as:ao com 0 significante, e muito menos como etapa
de algum desenvolvimento, aceitavel ou nao como psfquico (on de [770]

a crians:a sempre tern as costas largas para Ihe aplicarem a
inlens:ao pedagogica).

Seja como for, ja e urn ponto a ser conferido a nossa maxima
que ela possa servir de paradigma de urn enunciado que exclui
como tal a reciprocidade (a reciprocidade, e nao a incumbencia
de revide).

Qualquer jufzo sobre a ordem infame que entronizaria nossa
maxima, portanto, e indiferente nessa materia, que consiste em
lhc reconhecer ou em Ihe recusar 0 carateI' de uma regra aceitavel
('omo universal na moral, a moral reconhecida desde Kant como
IIIIIa pnitica incondicional da razao.

E preciso, evidentemente, reconhecer-Ihe esse carateI', pela
simples razao de que seu mero anuncio (seu querigma) tern a
virlude de instaurar, ao mesmo tempo, quer a rejeis:ao radical
do patologico, de qualquer consideras:ao pOl' urn bern, uma paixao
1I1Imesmo uma compaixao, ou seja, a rejeis:ao pela qual Kant
liherta 0 campo da lei moral, quer a forma dessa lei, que e
11IIllbem sua unica substancia, na medida em que a vontade so
S' obriga a ela ao rejeitar de sua pratica tOGa razao que nao seja
d . sua propria maxima.

Certamente, esses dois imperativos, entre os quais pode ser·
\'sticada ate 0 estilhas:amento da vida a experiencia moral, sao-nos
IIIIPOStOS,no paradoxa sadiano, como ao Outro, e nao como a
116smesmos.

Mas af s6 ha distancia a primeira vista, pois, de maneira
11Ilcnle, 0 imperativo moral nao faz menos que isso, ja que e a
parlir do Outro que sua ordem nos solicita.

Aqui percebemos revelar-se nuamente aquilo em que nos
IIltl'oduziria a parodi a, acima citada, do universal evidente do
i1I'vcr do depositario, ou seja, que a bipolaridade pela qual se
Ilisiaura a Lei moral nao e nada alem da fenda do sujeito operada
pm qualquer intervens:ao do significante: nomeadamente, do
HIj 'ilO da enuncias:ao para 0 sujeito do enunciado.



A Lei moral nao tem outro princfpio. Mas e preciso que isso
fique patente, a menos que nos prestemos a mistifica<;ao que a
piada do "Viva a Polonia!" faz sentir.

Nesse aspecto, a maxima sadiana e, por se pronunciar pela
boca do Outro, mais honesta do que 0 recurso a voz interior, ja
que desmascara a fenda, comumente escamoteada, do sujeito.

o sujeito da enuncia<;ao distingue-se dela tao c1aramente
quanta do "Viva a Polonia", onde apenas se isola 0 que sua
manifesta<;ao sempre evoca de fun.

Basta que nos reportemos, para confirmar essa perspectiva, a
doutrina em que 0 proprio Sade fundamenta 0 imperio de seu
princfpio. Trata-se da dos direitos do homem. E pelo fato de
que nenhum horn em pode ser de outro homem propriedade, nem
de algum modo seu apanagio, que nao se pode disso fazer um
pretexto para suspender 0 direito de todos de usufrufrem dele,
cada qual a seu gosto.3 0 que ele soft-era de coer<;ao nao e tanto
por violencia, mas por princfpio, e a dificuldade para quem faz
dela uma maxima esta menos em faze-lo consentir nisso do que
em pronuncia-la em seu Jugar.

POItanto, e realmente 0 Outro como livre, e a liberdade do
Outro que 0 discurso do direito ao gozo instaura como sujeito
de sua enuncia<;ao, e nao de uma maneira que difira do tu cs
que se evoca do fundo mortffero de qualquer imperativo.4

Mas esse discurso e nao menos determinante para 0 sujeito
do enunciado, ao provoca-lo a cada endere<;amento de seu
conteudo equfvoco, ja que 0 gozo, ao se confessar impudente-
mente em suas proprias palavras, faz-se polo de uma dupla em
que 0 outro esta no fossa que ele ja perfura no lugar do Outro,
para ali erguer a cruz da experiencia sadiana.

Imaginemos uma replica de Epfcteto na experiencia sadiana:
"Ve, tu a quebraste" , diz ele, apontando para sua perna. Acaso
n.:uuzir 0 gozo a miseria desse efeito em que trope<;a sua busca
I\ao e transforma-lo em horror?

o que mostra que 0 gozo e aquilo pelo qual se modi fica a
l~xperiencia sadiana. Pois ele so projeta monopolizar uma vontade
:to ja have-la atravessado para se instalar no mais fntimo do
sujeito que ele provoca mais alem, ao atingir seu pudor.

Pois 0 pudor e ambiceptivo das conjunturas do ser: entre dois, [772]

() despudor de urn constitui por si so a viola<;ao do pudor do
OlItro. Canal que justifica, se necessario fosse, 0 que logo de
infcio produzimos da asser<;ao, no lugar do Outro, do sujeito.

Interroguemos esse gozo, precario por estar preso, no Outro,
.1 um eco que ele so suscita ao aboli-lo pouco a pouco, por lhe
jllntar 0 intoleravel. Nao nos parece, afinal, que ele so se exalta
por si mesmo, a maneira de uma outra e horrfvel liberdade?

Oa mesma forma veremos descobrir-se 0 terceiro termo que,
110 dizer de Kant, faltaria na experiencia moral. Trata-se do
ohjeto, 0 qual, a fim de garanti-Io para a vontade no cumprimento
lIa Lei, ele e obrigado a remeter ao impensavel da Coisa-em-si.
Esse objeto, acaso nao 0 vemos decafdo de sua inacessibilidade,
1I:tcxperiencia sadiana, e revel ado como 0 Ser-af, Dasein, do
Ilgente do tormento?

Nao sem manter a opacidade do transcendente. Pois esse
()hjeto e estranhamente separado do sujeito. Observe-se que 0

Ir:tuto da maxima nao precisa aqui ser mais do que urn ponto
Ill' cmissao. Pode ser uma voz no radio, lembrando 0 alardeado
(lireito ao suplemento de esfor<;o no qual, ante apelo de Sade,
lIS franceses teriam consentido, transformada a maxima, para
',lIa Republica regenerada, em Lei orgfmica.

crtos fenomenos da voz, nomeadamente os da psicose, tern
III('smo essa faceta do objeto. E a psicanalise nao estava longe,
('III sua aurora, de referi-los a voz da consciencia.

Vcmos 0 que motiva Kant a considerar que esse objeto se
Ilirta a qualquer determinac,;ao da estetica transcendental, embora
IlilOdeixe de aparecer em alguma saliencia do veu fenomenico,
lidO scndo sem eira nem beira, nem sem tempo na intui<;ao, nem
,'Ill modo que se situe no irreal, nem sem efeito na realidade:

11110 C so que a fenomenologia de Kant falhe aqui, mas e que a

Adiemos falar de sua mola, para lembrar que a dor, que projeta
aqui sua promessa de ignomfnia, so faz corroborar a men<;ao
expressa que dela faz Kant entre as conota<;6es da experiencia
moral. Ver-se-a melhor 0 que ela vale para a experiencia sadiana
abordando-a pelo que haveria de desconcertante no artiffcio dos
estoicos a seu respeito: 0 desprezo.

3. cr. a edi~iio de Sade apresentada, vol.II1, p.501-2.
4. Tu es (tu es) equivoca com luer (matar). (N.E.)



voz, mesmo louca, impoe a ideia do sujeito, e nao convem quc
o objeto da lei sugira uma malignidade do Deus real.

Seguramente, 0 cristianismo educou os homens a serem pouco
atentos ao aspecto do gozo de Deus, e e nisso que Kant impoc
seu voluntarismo da Lei-pela-Lei, que remete, por assim dizer,
a ataraxia da experiencia est6ica. Podemos pensar que Kant esta
sob a pressao daquilo que ouve muito de perto, nao de Sade,
mas de urn certo mfstico de sua regiao, no suspiro que sufoca
o que ele vislumbra para-alem, por tel' visto que seu Deus
desprovido de rosto: Grimmigkeit? Sade diz: Ser-supremo-em-
maldade.

Asa que, no entanto, deve aqui ser eJevada a fun<;ao de figurar
() la<;o do sexo com a morte. Deixemo-Ia repousar sob seu veu
cleusino.

Daquela vontade rival estimulante, portanto, 0 prazer ja nao
e aqui senao urn cumplice precario. No momenta mesmo do
gozo, estaria simplesmente fora do jogo, se a fantasia nao
interviesse para sustenta-Io pela pr6pria disc6rdia em que ele
sucumbe.

Para dize-Io de outra maneira, a fantasia torna 0 prazer
apropriado ao desejo. E repitamos que desejo nao e sujeito, pOl' [774]

nao ser indic:ivel em parte alguma num significante da demanda,
scja ela qual for, por nao ser articulavel nele, ainda que nele se
articule.

A captura do prazer na fantasia e aqui facil de apreender.
A experiencia fisiol6gica demonstra que a dor e de cicIo mais

longo, sob todos os aspectos, do que 0 prazer, ja que uma
cstimula<;ao a provoca no ponto em que 0 prazer acaba. Por mais
prolongada que a suponhamos, no entanto, como 0 prazer ela
tcm seu fim: e 0 esvaecimento do sujeito.

Esse e 0 dado vital do qual a fantasia vai se servir para fixar,
no sensfvel da experiencia sadiana, 0 desejo que aparece em seu
agente.

Mas, x6! Schwiirmereien, negros enxames, n6s vos enxotamos
para vol tar a fun<;ao da presen<;a na fantasia sadiana.

Essa fantasia tern uma estrutura que reencontraremos mais
adiante e na qual 0 objeto e apenas urn dos termos onde podc
extinguir-se a busca que ela representa. Quando 0 gozo sc
petri fica af, ele se torna 0 fetiche negro em que se reconhece a
forma efetivamente oferecida em urn certo tempo e lugar, ainda
nos dias atuais, para que nela se adore seu deus.

E isso que advem do executor na experiencia sadica, quando
sua presen<;a se resume, em ultima instancia, a nao ser mais do
qut, seu illst{umento.

Mas 0 fixar-se seu gozo nela nao 0 livra da humildade de um
ate em que ele nao pode entrar senao como ser carnal e, ate a
medula, servo do prazer.

Duplica<;ao que nao reflete nem reciproca (por que nao mu-
tuaria ela?) a que se operou no Outro pe]as duas alteridades do
sujeito.

a desejo, que e 0 fautor dessa fenda do sujeito, sem duvidll
se conform aria em se dizer vontade de gozo. Mas essa denomi
na<;ao nao 0 torn aria mais digno da vontade que ele invoca no
Outro, provocando-a ate 0 extrema de sua separa<;ao de SCli

pathos, pois, para faze-Io, ele ja come<;a derrotado, fadado :
impotencia.

E que ele come<;a submetido ao prazer, cuja lei e faze-Io giral'
em sua meta cad a vez mais repentinamente. Homeostase sempr .
encontrada depressa demais pelo vivente, no limiar mais baixo
da tensao em que ele vegeta. E sempre precoce a queda da asn
pela qual Ihe e dado poder assinar a reprbdu<;ao de Slja forma.

A fantasia e definida peJa forma mais geral que recebe de uma
iilgebra construfda por n6s para esse fim, ou seja, a f6rmula
(~Oa), onde a pun<;ao 0 se Ie "desejo de" , a ser lido da mesma
forma no sentido inverso, introduzindo uma identidade que se
fundamenta numa nao-reciprocidade absoluta. (Rela<;ao coexten-
siva as forma<;oes do sujeito.)

Seja como for, essa forma revela-se particularmente facil de
ser avivada no presente caso. Articula nele, de fato, 0 prazer a
que veio substituir-se urn instrumento (0 objeto a da f6rmula)
na especie de divisao contfnua do sujeito que e ordenada pela
cxperiencia.

a que s6 se con segue se seu agente aparente se cristaliza na
rigidez do objeto, no intuito de que sua divisao de sujeito Ihe
scja total mente remetida pelo Outro.

Vma estrutura quadripartite, desde 0 inconsciente, e sempre
'xigfvel na constru<;ao de uma ordena<;ao subjetiva. a que e
satisfeito por nossos esquemas didaticos.



Modulemos a fantasia sadiana com urn novo esquema dentr'
esses:

Nesta, 0 momenta da morte delas s6 parece motivado pela
necessidade de substituf-las numa combinat6ria, a unica que
exige sua multiplicidade. Unica (Justine) ou multipla, a vftima
tern a monotonia da rela<;:ao do sujeito com 0 significante, na
qual, a confiarmos em nosso grafo, ela consiste. POl' ser objeto
a da fantasia, situando-se no real, a tropa dos atormentadores
(vide Juliette) pode tel' mais variedade.

A exigencia, na aparencia das vftimas, de uma bekza sempre
c1assificada de incompanivel (e, alem disso, inaltenivel, cf. supra)
c uma outra hist6ria, da qual nao nos podemos livrar com alguns
postulados banais, fOljados as pressas, sobre a atra<;:ao sexual.
Neles veremos, antes, a caricatura daquilo que demonstramos,
na tragedia, sobre a fun<;:aoda beleza: barreira extrema que profbe [776)

o acesso a urn horror fundamental. Pensemos na Antigona de
SMocles e no momento em que nela eclode 0 Eros anikhate
II1dkan.5

Esta digressao nao seria admissfvel aqui, se nao introduzisse
o que se pode chamaI' de discordancia das duas mortes, intro-
duzida pela existencia da condenagao. 0 entre-duas-mortes do
rara-aquem e essencial para nos mostrar que nao e outra coisa
senao aquele em que se sustenta 0 para-alem.

Vemo-Io com clareza no paradoxo constitufdo em Sade pOl'
sua postura perante 0 inferno. A ideia de inferno, cern vezes
rcfutada pOl' ele e amaldi<;:oada como meio de sujei<;:ao da tirania
religiosa, volta curiosamente a motivar os gestos de urn de seus
her6is, ainda que dos mais apaixonados pela subversao Iibertina
L~111sua forma racional, a saber, 0 hediondo Saint-Fond.6 As
Ilraticas com que ele imp6e a suas vftimas 0 suplfcio derradeiro
haseiam-se na cren<;:a de que ele pode converte-Io para elas, no
para-alem, no tormento eterno. Conduta da qual, pOl' seu relativo
('ncobrimento no tocante a seus cumplices, e cren<;:a da qual, pOl'
s 'u embara<;:o em se justificar pOl' ela, 0 personagem sublinha a
dutenticidade. Alias, ouvimo-Io, a algumas paginas dali, tentar
Imna-Ias plausfveis em seu discurso, atraves do mito de uma
,II ra<;:aoque tende a reunir as "partfculas do mal" ,

A linha inferior satisfaz a ordem da fantasia, na medida em
que esta sustenta a utopia do desejo.

A Iinha sinuosa inscreve a cadeia que permite urn calculo do
sujeito. E orientada, e sua orientar;ao constitui ali uma ordcl11
em que 0 aparecimento do objeto a no lugar da causa se esclarec'
pelo carateI' universal de sua rela<rao com a categoria da causa-
lidade, 0 qual, ao for<;:ar0 Iimiar da dedu<rao transcendental d'
Kant, instauraria no eixo do impuro uma nova Crftica da Razao,

Resta 0 V, que, estando pOl' cima nesse lugar, parece impor
a vontade que domina a hist6ria toda, mas cuja forma tambcm
evoca a reuniao do que ele divide, mantendo-o unido pOl' unl
vel, isto e, permitindo escolher 0 que fara 0 5Ii (S ban'ado) da
razao pratica com 0 S, sujeito bruto do prazer (sujeito "patol6
gico").

E real mente com a vontade de Kant, pOltanto, que se encontrll
no lugar dessa vontade, que s6 se po de dizer de gozo explicando
que se trata do sujeito reconstitufdo da aliena<;:ao, ao pre<;:o d'
ser apenas 0 instrumento do gozo. Assim, Kant, pOl' ser qu 'S

tionado "com Sade" , ou seja, com Sade fazendo as vezes, tanto
para nosso pensamento quanto em seu sadismo, de instrumenlo,
confessa 0 que esta inclufdo no senti do do "Que quer ele?" qlH'

doravante nao falta a ninguem.
Sirvamo-nos agora desse grafo, em sua forma sucinta, pal'll

nos acharmos na floresta da fantasia, que Sade, em sua Obl'll,
desenvolve num plano de sistema.

Veremos que ha uma estatica da fantasia pela qual 0 ponlo
de afanise, suposto em 5Ii, deve ser, na imagina<rao, infinitamcl1lt·
adiado. Daf a sobrevivencia pouco crfvel de que Sade dot a II

vftimas das sevfcias e tribula<r6es que Ihes inflige em sua fabulll
\ AI/ligona, Y.781.
" Cf. HislOire de Ju.liet/e, ed. Jean-Jacques Pauyert, YoU!, p.196 e seguintes.



Essa incoe:"encia em Sade, negligenciada pelos sadistas, tam-
bem eles urn pouco hagi6grafos, se esclareceria ao destacarmos
em sua pluma 0 termo, formal mente expresso, segunda mortc.
A seguranc,:a que ele espera desta contra a horrfvel rotina da
natureza (aquela que, ouvindo-o em outro texto, 0 crime tern a
func,:ao de romper) exigi ria que ela chegasse a urn extrema em
que se reduplica 0 desvanecimento do sujeito: do qual ele faz
urn sfmbolo, no anseio de que os elementos decompostos d
nosso corpo, para nao voltarem a se reunir, sejam, eles mesmos,
aniquilados.

Ou entao, para pOl' em seu devido lugar aqueles tormentos
do inferno que nunca puderam ser imaginados para-alem daquilo
l'uja manutenc,:ao tradicional os homens garantem neste mundo,
porventura havemos de suplicar-Ihes que pensem em nossa vida
l'otidiana como devendo ser eterna?

Nada se deve esperar, nem mesmo desespero, de uma besteira,
'm suma sociol6gica, e que s6 registramos para que, do lado de
fora, nao se espere nada demais, no que concerne a Sade, dos
drculos em que se tern uma experiencia mais garantida das
formas do sadismo.

Notadamente quanta ao que se difunde de equfvoco no tocante
i'I relac,:ao de reversao que uniria 0 sadismo a uma ideia sobre 0
ll1asoquismo, que de fora nao se imagina a misturada que essa
idcia suporta. Mais vale encontrar nisso 0 valor de uma historinha,
famosa, sobre a explorac,:ao do homem pelo homem - definic,:ao
do capitalismo, como se sabe. Mas, eo socialismo? Eo contnirio.

Humor involuntario, eis 0 tom com que vigora uma certa
difusao da psicanalise. Ele fascina porque, ainda por cima, passa
despercebido.

Mas ha doutrinarios que se esforc,:am por uma roupagem mais
hem cuidada. E 0 caso do aplicado existencialista, ou, mais [778]

sobriamente, do ready-made personalista. Isso resulta em que 0
s:ldico "nega a existencia do Outro". E justamente, havemos de
:Idmitir, 0 que acaba de aparecer em nossa analise.

Seguindo-a, nao sera, antes, que 0 sadismo rechac,:a para 0
()utro a dor de existir, mas sem ver que, atraves disso, ele mesmo
,~ transmuda num "objeto eterno", se 0 sr. Whitehead tiver a
IJondade de nos ceder novamente esse termo?

Mas, por que nao nos seria ele urn bem comum? Nao e esse
redenr;ao, alma imortal - 0 status do cristao? Nem tao

d 'pressa, para tambem nao ir longe demais.
Constatemos, antes, que Sade nao e tape ado pOl' sua fantasia,

11:1 medida em que 0 rigor de seu pensamento passa para a 16gica
d' sua vida.

Que Freud, no en tanto, reconhec,:a 0 dinamismo desse ansei07

em alguns casos de sua pratica, e que Ihe reduza a func,:ao muito
claramente, talvez com clareza demais, a uma analogia com 0

princfpio do prazer, relacionando-a com uma "pulsao" (deman-
da) "de morte", eis aquilo a que se recusaria 0 consentimento,
especial mente 0 de alguem que nem sequel' pode aprender, na
tecnica que deve a Freud, bem como em suas lic,:6es, que a
linguagem tern outro efeito que nao 0 utilitario, ou 0 de exibic,:ao,
quando muito. Freud Ihe e de serventia nos congressos.

Sem duvida, aos olhos de tais fantoches, os milh6es de homens
para quem a dor de existir 6 a evidencia original, no que tang'
as praticas de salvac,:ao que eles baseiam em sua 1'6 no Buda,
sao subdesenvolvidos, ou melhor, assim como para Buloz, diretor
da Revue des Deux Mondes, que 0 disse sem rodeios a Renan,
ao rejeitar seu artigo sobre 0 budism08 - isso segundo Burnout',
ou seja, em algum ponto dos anos cinqUenta (do s6culo passado)
-, para eles "nao e possfvel que haja pes so as tao burras assim" .

Pois entao nao ouviram eles, se creem ter urn ouvido melhol
do que os outros psiquiatras, essa dor em estado puro modelal'
a canc,:ao de alguns doentes, denominados de melanc6licos?

Nem colheram urn daqueles sonhos com que 0 sonhador fi 'II
transtornado, porter, na condir;ao sentida de urn renascimenlO
inesgotavel, estado no amago da dor de existir?

I'(lis proponhamos aqui urn dever a nossos leitores.
A delegac,:ao que Sade faz a todos, em sua Republica, do

dll'cito ao gozo, nao se traduz em nosso grafo por nenhuma
ll'Vcrsao de simetria num eixo ou centro qualquer, mas apenas
por uma rotac,:ao de um quarto de cfrculo, ou seja:

7. Dinamismo subjetivo: a morte flsiea da ao anseio da segunda morte S II

objeto.
8. Cf. 0 prefaeio de Renan a seus Nouvelles eU}des d'histoire religieuse, III

1884.



Que obra macrante essa de Sade, a ouvi-Ios, sim, entendendo-se
lIS mil maravilhas, senhor juiz e senhor academico, mas sempre
~11riciente para fazer, urn atraves do outro, urn e outro, um dentro

b IIdo outro, com que se pertur em.
E que uma fantasia, com efeito, e bastante perturb adora, pois

11:10 se sabe on de situa-la,12 por ela estar ali, inteira, em sua
lIatureza de fantasia que so tern realidade de discurso e que nada
('spera de seus poderes, mas que Ihes pede, isto sim, que se
ponham em dia com seus desejos.

V, a vontade de gozo, ja nao permite contestar sua natureza
pOl' passar para a coercrao moral implacavelmente exercida pela
Presidenta de Montreuil sobre 0 sujeito cuja divisao, como se
ve, nao exigeser reunida num so corpo.

(Note-se que somente 0 Primeiro Consul ratifica essa divisao,
por seu efeito de alienacrao administrativamente confirmado.)

Essa divisao, aqui, reline como S, 0 sujeito bruto que encarna
o herofsmo proprio do patologico, sob a forma da fidelidade a
Sade que atestarao aqueles que a princfpio foram complacentes
com seus excessos,9 como sua mulher, sua cunhada - seu lacaio,
por que nao? -, outros devotamentos apagados de sua historia.

Para Sade, 0 $ (S ban'ado), vemos enfim que, como sujeito,
e em seu desaparecimento que ele assina, havendo as coisas
chegado a seu termo. Sade desaparece, sem que, incrivelmente,
menos ainda do que de Shakespeare, nada nos reste de sua
imagem, depois de haver ordenado em seu testamento que urn
matagal apagasse ate mesmo 0 vestfgio na pedra de um nome
que selasse seu destino.

Me phynai, 10 nao ter nascido: sua maldi<;ao, menos santa que
a de Edipo, nao 0 leva para junto dos Deuses, mas se eterniza:

(a) na obra, da qual, de uma penada, Jules Janin nos mostra
a tlutua<;ao insubmersfvel, fazendo-a saudar livros que a masca-
ram, ao se acreditar nele, em qualquer biblioteca digna, como
saD Joao Crisostomo ou os Pensamentos.

<)ue 0 lei tor se aproxime agora, com reverencia, das figuras
('xcmplares que, na alcova sadiana, se agenciam e se desfazem
IIl1m rito de feira. "A postura se rompe."

Pausa cerimonial, escansao sagrada.
Salidemali osobjetosdalei.dosquaisnaosaberaonada.na [780]

Impossibilidade de saber como se situarem nos desejos de que
"ks saD causa.

E hom ser caridoso
Mas, com quem? Essa e a questiio.

Vm certo sr. Verdoux a resolvia todos os dias, pondo mulheres
110 forno ate ele mesmo ser condenado 11 cadeira eletrica. Achava
qlle os seus desejavam viver com conforto. Mais esclarecido, 0

lIuda se dava a devorar aqueles que nao conhecem 0 caminho.
Apesar desses exemplos eminentes, que bem poderiam basear-se
"pcnas num mal-entendido (nao e certo que a tigreza goste de
('Orner Buda), a abnega<;ao do sr. Verdoux provinha de urn erro
que justifica a severidade, ja que urn graozinho de Crftica, que
Ilil() custa caro, te-Io-ia evitado. Ninguem duvida que a pratica
da Razao teria sido mais economica, assim como mais legal,
111CSlTIO que seus familiares tivessem tido que passar urn pouco
,I' fome.

II Cf. Maurice Gar~on, L'Affaire Sade, 1.-1. Pauvert, 1957. Ele cita J. Janin,
"II Uevue de Paris de 1834, em seu arrazoado das p.84-90. Segunda referencia,
I' (,2: J. Cocteau, como testemunha, escreve que Sade e mavante, nao sem haver
IlTollhecido nele 0 fil6sofo e 0 moralista.
I I No portugues perdemos 0 jogo que Lacan faz entre derange/" e ranger,
Il'spcctivamente "perturbar" e "situar". (N.E.)

9. Que nao se entenda que estejamos aqui dando credito it lenda de que ele
teria intervindo pessoalmente na deten~ao de Sade. Cf. Gilbert Lely, Vie du
Marquis de Sade, voUI, p.577-80, e a nota I da p.580.
10. Coro de Edipo em Colona, v. 1125.



"Mas, 0 que sao", dirao voces, "todas essas metaforas, e P(lI
,... ?"que ....
As moleculas, monstruosas ao se reunirem aqui para um gol'.o

espinteriano, despertam-nos para a existencia de outros mais
comuns de encontrar na vida, cujos equfvocos acabamos dl'
evocar. Subitamente mais respeitaveis do que estas, por s'
afigurarem mais puros em suas valencias.

Desejos ... os unicos a liga-Ias aqui, e exaltados por tornarcm
patente que 0 desejo e 0 desejo do Outro.

Se nos leram ate este ponto, sabem que 0 desejo, mais
exatamente, apoia-se numa fantasia da qual pelo menos um p'
esta no Outro, e justamente 0 pe que importa, mesmo e sobretudo
se vier a claudicar.

o objeto, como mostramos na experiencia freudiana, 0 objelO
do desejo, ali onde se prop6e desnudo, e apenas a escoria d'
uma fantasia em que 0 sujeito nao se refaz de sua sfncope. (l
um caso de necrofilia.

Ele vacila complementarmente ao sujeito, no caso geral.
E nisso que e tao inapreensfvel quanto, segundo Kant, oobjelO

da Lei, Mas desponta aqui a suspeita que essa aproxima~a()
imp6e. Nao representa a lei moral 0 desejo, na situa~ao em qu '
ja nao e 0 sujeito e, sim, 0 objeto que falta?

Nao parece 0 sujeito, 0 unico que esta ali como presen~a, soh
a forma da voz do lado de dentro, quase sempre sem pe nem
cabe~a no que diz, nao parece ele significar-se suficientementc
pela barra com que 0 abastarda 0 significante $, solto da fantasia
($Oa) da qual deriva, nos dois sentidos desse termo?

Se esse sfmbolo cede 0 lugar ao imperativo interior com qu '
se deslumbra Kant, ele nos abre os olhos para 0 acaso que, da
Lei ao desejo, faz mais do que Ihes mascarar 0 objeto, tanto
para uma quanto para 0 outro.

Trata-se do acaso em que entra em jogo 0 equfvoco da palavra
Iiberdade: da qual, ao se apoderar, 0 moralista sempre nos parec
ainda mais impudente do que imprudente.

Mas, escutemos 0 proprio Kant ilustra-Io mais uma vez:IJ
"Suponham", diz ele, "alguem que alegue nao poder resistir a

sua paixao quando 0 objeto amado e a oportunidade se apresen-
lam; sera que, se Ihe houvessem erguido um cadafalso em frente
~ casa em que ele encontra essa oportunidade, para nele 0

acorrentar tao logo houvesse saciado seu desejo, ainda Ihe seria
impossfvel resistir a este? Nao e diffcil adivinhar 0 que ele
responderia, Mas, se seu prfncipe Ihe ordenasse, sob pena de
morte,14 prestar falso testemunho contra um homem de bem a
quem ele quisesse arruinar por meio de um pretexto capcioso,
consideraria ele possfvel, em tal caso, vencer seu amor a vida,
Jlor maior que pudesse ser? Se 0 faria ou nao, eis 0 que ele
talvez niio ousasse decidir, mas, que isso Ihe e possfvel, eis no
quc convira sem hesitar. Ele julga, portanto, que pode fazer algo
porter a consciencia do dever, e assim reconhece em si mesmo
II liberdade que, sem a lei moral, ser-Ihe-ia para sempre desco-
nhccida."

A primeira resposta aqui, supostamente de um sujeito sobre
qucm de safda nos advertem que, nele, muita coisa acontece em
palavras, faz-nos pensar que niio nos fornecem sua letra, quando
l' justamente isso que importa. E que, para redigi-Ia, preferem
I" 'meter-nos a um personagem cujo pudor sempre correrfamos 0

risco de of ender, pois ele jamais faria essas coisas. Trata-se,
Iloutras palavras, do burgues ideal diante de quem, num outro [782]

Il'xto, sem duvida para contradizer Fontenelle, 0 distintfssimo
l' 'ntenario, Kant declara tirar 0 chapeu.ls

Assim, dispensaremos 0 menino malvado do testemunho sob
l"ramento. Mas e possfvel que um defensor da paixiio, e que
lossc cego 0 bastante para Ihe associar 0 ponto de homa, criasse
tlln problema para Kant, por for~a-Io a constatar que nenhuma
o 'asiao precipita alguns com mais certeza para seu objetivo do
que ve-Io oferecer-se ao desafio, ou mesmo ao ultraje do cada-
lalso.

Pois 0 cadafalso niio e a Lei, nem pode ser por ela veiculado
Ilqui. Niio ha furgiio senao da polfcia, a qual pode muito bem
',n 0 Estado, como se costuma dizer pelos lados de Hegel. Mas
" Lci e outra coisa, como se sabe desde Antfgona.

13. Barni, p.173. Trata-se do esc6lio do problema II (Aujgabe) do teorema III
do primeiro capitulo da Analylique, ed. VorHinder, p.2S.

I I 0 lexto diz: de uma morte sem demora.
I~ ('I'. p.2S3 da traduyao de Barni, p.90 da ed. da Vorlander.



Kant, alias, nao contradiz isso com seu apologo: 0 cadafalso
so entra ali para que ele the acorrente, junto com 0 sujeito, seu
amor a vida.

Ora, e nisso que 0 desejo pode, na maxima Et non propter
vitam vivendi perdere causas, passar, num ser moral, e justamentc
pOI' ele ser moral, passar a categoria de imperativo categorico,
pOI' menos que ele esteja encostado na parede. 0 que e justament '
para on de ele e empurrado aqui.

o desejo, isso a que se chama desejo, basta para fazer com
que a vida nao tenha sentido quando se produz urn covarde. E.
quando a lei esta real mente nisso, 0 desejo nao se sustenta, mas
pelo fato de que a lei e 0 desejo recalcado sao uma unica l'

mesma coisa, 0 que e justamente 0 que Freud descobriu. Mar
camos 0 ponto no tempo regulamentar, professor.

d'sterro e ate no patfbulo. E justamente nisso que Pinel e urn
I ,omento do pensamento. Querendo ou nao, ele afian<;:ou 0 abatc
II que, a direita e a esquerda, 0 pensamento submeteu as liberdades
que a Revolu<;:ao acabara de promulgar em seu nome.

Isso pOl'que, considerando os direitos do homem sob a otica da
Iilosofia, vemos aparecer 0 que, alias, todo 0 mundo agora sabe
d ' sua verdade. Eles se resumem na liberdade de desejar em vao.

Grande vantagem! - mas oportunidade de reconhecer af
lIossa liberdade espontanea de ha pouco, e de confirmar que ela
I' mesmo a Iiberdade de morrer.

Como tambem de atrair para nos 0 cenho franzido daqueles
que a consideram pouco nutritiva. Numerosos, em nos sa epoca.
I cnova<;:ao do conflito entre as necessidades e os desejos, onde,
I omo que pOI' acaso, e a Lei que esvazia a concha.

Quanto a contesta<;:ao a fazer ao apologo kantiano, 0 amor
lortes nao oferece uma via menos tentadora, mas ela exige ser
l'rudita. Ser erudito pOI' postura e atrair para si os eruditos, e os
I ruditos, nesse campo, sao a entrada dos clowns.

Ja Kant, aqui, pOI' pouco nos faria perder nossa seriedade, pOI'
11110 tel' 0 menor senso do comico (como prova 0 que diz dele
1111 devido lugar).

Mas alguem a quem ele falta, a este, de urn modo completa-
III 'nte absoluto, como ja se observou, e Sade. Esse limite talvez
Iltl' fosse fatal, e nao se fez urn prefacio para nao piorar as coisas.

Atribuamos nosso sucesso ao conjunto da peaozada, dona do
jogo, como se sabe. Pois nao fizemos intervir nem nosso Cavalo
- aquele em fun<;:ao de quem, no entanto, tfnhamos os trunfos
na mao, ja que ele seria Sade, que cremos aqui muito qualificado
-, nem nosso Bispo, nem nossa Torre - os direitos do homcl1l,
a liberdade de pensamento, teu corpo te pertence -, nem nosslI
Rainha, figura apropriada para designar as proezas do amol
cortes.

Isso teria side movimentar gente demais, para um resultado
menos seguro.

Pois, se afirmo que Sade, pOI' algumas estripulias, arriscou-sl'
com conhecimento de causa (vide 0 que faz com suas "escapa
das", Ifcitas ou nao) a ser aprisionado durante urn ter<;:o de sua
vida - estripulias meio assfduas, sem duvida, pOl'em ainda mais
demonstrativas se comparadas a recompensa -, atraio contrll
mim Pinel e sua pinelada que vem chegando. Loucura moral,
opina ela. E afinal, grande coisa! Eis-me reconvocado a rev'
rencia pOI' Pinel, a quem devemos urn dos mais nobres passos
da humanidade. - Treze anos de Charenton para Sade foralll
mesmo urn passo assim. - Mas aquele nao era seu lugar. -
Isso e 0 que interessa. Foi esse passo mesmo que 0 levou pal'l
la. Pois, quanto a seu lugar, e tudo 0 que e pensante concort!1I
quanta a isso, ele ficava longe dali. Mas vejam: os que pensallt
bem acham que seu lugar era do lade de fora, e os bem-pensant 'S,

desde Royer-Collard, que reivindicou isso na epoca, vi am-no no

ssim, passemos ao segundo tempo do apologo de Kant. Ele
1110 C mais conclusivo para seus propositos. Pois, supondo-se
11"' seu hi Iota tenha 0 menor senso de oportunidade, ele Ihe
IIl'Iguntara se porventura seria seu dever prestaI' urn testemunho
Vi'l'dadeiro, caso fosse esse 0 meio de 0 tirano poder satisfazer

1111 cobi<;:a.
neve ele dizer que 0 inocente e judeu, pOl' exemplo, se ele

II .limente 0 for, diante de urn tribunal, ja vimos coisas assim,
'1"l' nisso encontre motivo de censura? - ou entao, que ele e
111'11, quando, justamente, talvez ele proprio seja urn homem mais
I 1IIl'ndido no peso da acusa<;:ao do que urn consistorio que queira
qll"IlllS urn dossie? - e quanto ao desvio "da Iinha", deve ele
IIl'gllr inocencia, num momenta e num lugar em que a regra do
1"1',11 6 a autocrftica? - e 0 que mais? Afinal, se urn inocente
1111111';1C totalmente imaculado, ira ele dizer 0 que sabe?



Pode-se erigir em dever a maxima de contrariar 0 desejo dll
tirano, se 0 tirano for aquele que se arroga 0 poder de subju ',II

o desejo do Outro.
Assim, nas duas extensoes (e na mediac;ao precaria) de qlll'

Kant se faz a alavanca, para mostrar que a Lei poe em equilfbrill
nao somente 0 prazer, mas tambem a dor, a felicidade, Oil
igualmente a pressao da miseria e ate 0 amor a vida, todo II

patol6gico, constata-se que 0 desejo pode nao apenas ter 0 meSl1lll
sucesso, mas alcanc;a-Io ainda com mais razao.

Mas, se a vantagem que deixamos a Critica levar, p'l'
alacridade de sua argumentac;ao, deveu alguma coisa a nOSSll
desejo de saber onde ela queria chegar, nao pode a ambigUidadl'
desse sucesso inverter seu movimento no sentido de uma revisilll
das concessoes detectadas?

E 0 casa, por exemplo, do desfavor com que, um tantll
apressadamente, foram atingidos todos os objetos propoSlo,
como bens, por serem incapazes de harmonizar as vontad'~
simplesmente por introduzirem nelas a competic;ao. Como Milall,
que Carlos V e Francisco I souberam 0 que Ihes custou, POI

ambos verem nela 0 mesmo bem.
Isso equivale realmente a desconhecer 0 que acontece com II

objeto do desejo.
o qual s6 podemos introduzir, aqui, relembrando 0 qlll'

ensinamos sobre 0 desejo, a ser formulado como desejo do Oulrll,
por ser, original mente, desejo de seu desejo. 0 que torn a COli

cebfvel a harmonia dos desejos, mas nao sem perigo. Pela simpl "
razao de que, ao se ordenarem numa cadeia que se assemelha
procissao dos cegos de Bruegel, cada um, sem duvida, tem ,
mao na mao daquele que 0 precede, mas ninguem sabe pal I

onde todos estao indo.
Ora, ao arrepiar caminho, todos tem real mente a experienclll

de uma regra universal, mas por nao estarem mais informadll
a respeito dela.

Acaso a soluc;ao conforme a Razao pratica seria eles ficar'lIl
girando em cfrculos?

Mesmo faltando, 0 olhar decerto e af 0 objeto que apres 11111

a cada desejo sua regra universal, materializando sua causa 1I1l
liga-Ia a divisao "entre centro e ausencia" do sujeito.

Atenhamo-nos, por conseguinte, a dizer que uma pratica COli III

a psicanalise, que reconhece no desejo a verdade do sujeito, 111111

plldc desconhecer 0 que vira depois, sem demonstrar aquilo que
1\' ·aka.

() desprazer e af reconhecido por experiencia como dando
plclcxto ao recalque do desejo, ao se produzir no caminho .de

1111 satisfac;ao - mas tambem como dando a forma assUlmda
pm essa mesma satisfac;ao no retorno do recalcado.

Similarmente, 0 prazer redobra sua aversao ao reconhecer a
Il'i, por dar suporte ao desejo de satisfaze-Ia que e a defesa.

Sc a felicidade e a satisfac;ao ininterrupta do sujeito com sua
vida, como a define muito classicamente a Critica,16 e claro que
\'Ia sc recusa a quem nao renuncia a via do desejo. Essa renuncia
pllUCser pretendida, mas ao prec;o da verdade do home~, 0 que
II 'a bastante claro na reprovac;ao a que se expuseram, dlante do
Id 'al comum, os epicuristas e ate os est6icos. Sua ataraxia destitui
~lIa sabedoria. Nao se Ihes leva minimamente em conta que eles
II'haixem 0 desejo, pois nao apenas nao se considera a Lei tao
1'1 'vada assim, como tambem e pOl' isso, quer 0 saibamos, quer
IliIO, que ela e sentida como derrubada.

Sade, 0 ci-devant,17 retoma Saint-Just onde convem. Que a
ldicidade tenha-se tornado um fatar da polftica e uma proposic;ao
II\\pr6pria. Ela sempre 0 foi, e levara 0 cetro e 0 incens6rio, que
llie caem muito bem. E a liberdade de desejar que constitui um
I.II0r novo, nao por inspirar uma revoluc;ao - e sempre por um
dl'scjo que se luta e se morre -, mas pelo fato de essa revoluc;ao
lI"crcr que sua luta seja em prol da liberdade do desejo.

Daf resulta ela querer tambem que a lei seja livre, tao livre [7861

1111' Ihe convem ser viuva, a Viuval8 pOl' excelencia, aquela que
III1Sjoga a cabec;a no cesto, pOl' menos que se intrometa no
Iissunto. Houvesse a cabec;a de Saint-Just continuado povoada
pl'las fantasias de Organt, talvez ele tivesse feito de Thermidor

,I'll lriunfo.

I" 't'<:orcma II do capitulo primeiro da Analylique, na ed. da Vorlander, p.25,
1IIIlillzido de modo totalmente impr6prio pOl' Barni, p.l59.
II Tcrmo empregado na epoca da RevolUl;:ao Francesa a prop6sito das pes so as
Ilplilins ao Antigo Regime pOl' seus titulos ou sua posi~ao. (N.E.)
III "1\ Viuva" designava, na Fran~a da Revolu~ao, a guilhotina. (N.E.)



o direito ao gozo, se Fosse reconhecido, relegaria a uma 'I'll

desde entao caduca a domina<;:ao do principio do prazer. Ao
enuncia-Io, Sade faz com que se insinue para todos, por UI1lIl
fresta imperceptfvel, 0 antigo eixo da etica: que nao e oulro
senao 0 egofsmo da felicidade.

A qual nao se pode dizer que qualquer referencia esteja extinll
em Kant, pela pr6pria familiaridade com que ela Ihe faz COlli
panhia e, mais ainda, pelos rebentos que dela captamos nil
exigencias com que ele argumenta igualmente a favor de UI1lI
recompensa no para-alem e de urn progresso ca embaixo.

Vislumbre-se uma outra felicidade, cujo nome dissemos 110

principio, e 0 status do desejo se altera, impondo seu reexanw

" 'm duvida, e urn tratado de educa<;:ao para mo<;:as,19e como
lid csta sujeito as leis de um genero. Apesar do proveito que tira
.II l'xpor as claras 0 "sadico-anal" que enfuma<;:ava esse tema,
I III sua insistencia obsedante nos dois seculos anteriores, ele
I 1IIItinua a ser urn tratado educativo. 0 sermao ali e ma<;:ante
1'11111a vftima, e enfatuado por parte do professor.

A informa<;:ao hist6rica, ou, melhor dizendo, erudita, e desin-
II Icssante no livro e da saudade de urn La Mothe Ie Vayer.20 A
II lologia comp6e-se af com receitas de ama-de-Ieite. No tocante
I \'duca<;:ao sexual, e como se lessemos urn opusculo medico de
Illlssa epoca sobre 0 assunto, 0 que ja e dizer tudo.

IJma perseveran<;:a maior no escandalo ajudaria a reconhecer,
1111Illlpotencia com que comumente se exibe a inten<;:ao educativa,
1i1~lamente aquela contra a qual a fantasia se esfor<;:a ali: daf
IIIIS'C urn obstaculo a qualquer aprecia<;:ao valida dos efeitos da
1.111 'a<;:ao, ja que nao se pode confessar da inten<;:ao 0 que
IlllHluziu os resultados.

Esse tra<;:opoderia ter sido impagavel, pelos efeitos louvaveis
.III impotencia sadica. Que tenha escapado a Sade da 0 que
I" IIsar.

Sua carencia se confirma por outra nao menos notavel: 0 Iivro
1IIIIlcanos apresenta 0 sucesso de uma sedu<;:ao, com 0 qual, no
, Iitanto, se coroaria a fantasia: aquela em que a vftima, nem que
IIISSCem seu derradeiro espasmo, viesse a consentir na inten<;:ao
.II' seu torturador, e ate passasse para 0 lado dele, pelo ardor
IIl'sse consentimento.

('om 0 que se demonstra, por outra visao, que 0 desejo e 0

IVI'SSOda lei. Na fantasia sadiana, vemos como eles se sustentam.
1',lIa Sade, sempre se esta do mesmo lado, 0 born ou 0 mau;
IlI'lIhuma afronta mudara nada. POl'tanto, e 0 triunfo da virtude:
I' ," paradoxo s6 faz reencontrar 0 sarcasmo pr6prio do livro
I lid'icante, por demais almejado por Justine para que ela nao 0

,It'rcnda.
A nao ser pelo nariz que se agita, encontrado no final do [788]

Il/Iilogo de um padre e £1mmoribundo, p6stumo (admitam que

Mas e aqui que algo deve ser julgado. Ate onde nos leva Sad,'
na experiencia desse gozo, ou simplesmente de sua verdade?

Pois essas piramides humanas, fabulosas para demonstrar II
gozo em sua natureza de cascata, essas grandes Fontes do desejo,
edificadas para que 0 gozo matize os jardins d'Este com UI11Il
volupia barroca, quanto mais alto elas 0 fizessem jorrar do C II,
mais de pelto nos atrairia a questao do que tlui nele.

Desde os imprevisfveis quanta com que se faz cintilar 0 atolll(l
amor-6dio ate a vizinhan<;:a da Coisa, de onde 0 homem emer!'1
com urn grito, 0 que se experimenta, ultrapassdos certos limite, ,
nada tern a ver com aquilo pelo qual 0 desejo se ap6ia na fantasill,
que justamente se constitui a partir desses Iimites.

Esses limites, sabemos que em sua vida Sade os transpos.
E essa epura de sua fantasia em sua obra, sem duvida ele nml

no-Ia teria dado de outro modo.
Talvez causemos espanto ao questionar 0 que, dessa exp('

riencia real, a obra tambem traduziria.
A nos atermos a alcova, para urn bosquejo bem incisivo do

sentimentos de uma jovem para com sua mae, 0 fato e que I
maldade, tao justamente situada por Sade em sua transcendeneill,
nao nos ensina aqui muito de novo sobre suas modulac,a (.
amorosas.

Vma obra que se pretende ma nao pode permitir-se ser 1111

obra, e convem dizer que A filosofia se presta a esta alfincwdll
por toda uma faceta de boa obra.

Ha urn pouco de prega<;:ao demais dentro deja.

I" Sude 0 indica expressamente em seu titulo completo.
'II I"ran~ois de La Mothe Le Vayer (1588-1672), escritor e fil6sofo cetico e
1'''''llino que se tornou preceptor de LUISXIV. (N.E.)



e~s~ e urn tema pouco propfcio a outras gra~as que nao a gr'l,'ll
dlvIna), na obra faz-se as vezes sentiI' a falta de urn chiste I'
dirfamos em termos mais amplos, do wit do qual Pope, fazil;
quase urn seculo, havia enunciado a exigencia.

Evidentemente, isso e esquecido pela invasao pedante Cjlll'
pesa sobre as letras francesas desde a W.W./I.21

Mas, se voces precisam de urn estomago resistente palll
acompanhar Sade quando ele prega a calunia, primeiro artif'o
da moral a ser institufda em sua republica, preferirfamos que de
pusesse nisso a malfcia de urn Renan. "Felicitemo-nos" escrcvl
este, "~or Jesus nao tel' deparado com nenhuma lei qu~ punis, I

o ultraJe a uma c1asse de cidadaos. Os fariseus teriam sillo
inviohiveis." 22 E continua: "Suas zombarias requintadas, SIIII

provoca~6es magicas sempre acertavam na mosca. 0 manto II,
Nesso do ridfculo que 0 judeu, filho dos fariseus, arrasta 1'111
far.r~P?s ~a, dezoito seculos, foi Jesus quem 0 teceu pOl' 11111
artlflCIO divIno. Obra-prima da alta chacota, suas tiradas inse'l
veram-se qual fio de fogo na carne do hipocrita e do falso dcvoltl
Tiradas incomparaveis, tiradas dignas de urn Filho de Deus! .'11

urn Deus sabe matar assim. Socrates e Moliere apenas ro~HIII II

pele. Este leva ate a medula 0 fogo e a ira." 23

Pois esses co~entarios ganham valor pela sequencia I"'
conhecemos, ou seJa, pela voca~ao do Apostolo dentre as fi ki III

dos fariseus e pela vitoria das virtudes farisaicas, universal II

que,. havemos de con vir, presta-se a uma argumenta~ao III II
pertInente do que a desculpa bastante medfocre com qUI' I

contenta Sade em sua apologia da calunia: a de que 0 h01l11III
de bem sempre triunfara sobre ela.

Essa mediocridade nao impede a sombria beleza que se il',',,111
desse monumento de desafios. Ela nos atesta a experiencill 1111
procura~os pOl' t,ras da fabula~ao da fantasia. Experiencia ll', I' I I
pOl' proJetar aqUl sua condi~ao num clarao vindo de pal'll III III

de qualquer temor e piedade.

Assombro e trevas, eis, ao contrario do chiste24, a conjun<;ao,
lilli' ncssas cenas nos fascina pOl' seu brilho de cal'vao,

I~sse tragico e do tipo cuja precisao, sera efetuada em data
pllslcrior do seculo, em mais de urn livro, romance erolico ou
ill IIna religioso. Nos 0 chamarfamos 0 tnigico senil, quc ncm
Illl'SmO nos sabfamos, a nao ser nas piadas de estudante, estar a
1I111llpedrada de distancia do tragico nobre. Que se fa~a referencia,
p"rll nos entender, a trilogia claudeliana do Pai humilhado. (Para
IIIIScntenderem, que saibam tambem que demonstramos ncssa
lilirll os tra~os da mais autentica tragedia. E Melpomene que C
IlIga, com Clio, sem que se veja qual delas enterrara a outra.)

" \ nos enfim intimados a interrogar 0 Sade, meu semelhante,
I 1111'invoca~ao devemos a extrema perspicacia de Pierre Klos-
Ilwski.25

Scm duvida, a discri~ao desse autor faz com que coloque sua
1IIIIIluia sob a prote~ao de uma referencia a sao Labro. Nao nos
I Illimos com maior inclina~ao a Ihe dar a mesma gUaI·ida.

Oue a fantasia sadiana consiga situar-se melhor nos suportes
ilil rlica crista do que em outros lugares, eis 0 que nossas balizas
Iii I'strutura tornam facil de apreender.

Mas que Sade, por sua vez, se recusa a ser meu semelhante,
I I, () que deve ser lembrado, nao para Ihe pagar na mesma
1lIlIl'da, mas para reconhecer 0 sentido dessa recusa.

('rcmos que Sade nao e tao vizinho de sua propria maIdade
lilli' ncla possa encontrar seu proximo. Tra~o que compartilha
111111 muitos, em especial com Freud. Pois esse e real mente 0

111111'0motivo do recuo de alguns seres, talvez advertidos, diante
"" lililndamento cristao.

1~1l1Sade, vemos a prova disso - crucial, a nosso vel' - em
1111rccusa da pena de morte, cuja hist6ria bastaria para provar,
I IIno sua logica, que eIa e urn dos correlatos da Caridade.

I '" ("1Il1 fez do "Assombro e luz" de Heymans seu ponto de partida. [Cf. 0
hi /,' /' sua rela(:iio com 0 inconsciente, ESB, voI.VIlI.]

hsc C 0 titulo do livro [Sade, mon prochain] publicado pel a Seuil em 1947.
I '11'IIll1llS que, de nossa epoca, e a unica contribuic;:ao a questao sadiana que nao
II I I'"rccc maculada pelos cacoetes do espirito bem-pensante. (Essa frase, pOl'
I 1I111h dogiosa para os outros, foi inicialmente posta em nosso texto dirigindo-se

11111 IlIluro academico, ele mesmo especialista em malfcias.)

21. Segunda Guerra Mundial, aqui em sua abreviatul"a em ingles. (N.n,)
22. Cf. Vie de Jesus, 17n ed., p.339.
23. Op. cit., p.346.



Sade, portanto, deteve-se nisso, no ponto em que se alii II

desejo a lei.
Se alguma coisa nele deixou-se prender a lei, para Ill'!.'

encontrar a oportunidade, da qual fala sac Paulo, de ser deslIlI
didamenle pee adoI', quem Ihe atiraria a pedra? So que ele 1111t1

foi mais longe.
Nao e apenas que nele, como em todo 0 mundo, a carne Sl'll

fraca; e que 0 espfrilo e impetuoso demais para nao ser tapeudl'
A apologia do crime impele-o apenas ao reconhecimento indill'lll
da Lei. 0 Ser supremo e restaurado no Maleffcio.

Escutem-no exaltar~lhes sua tecnica de pOI' imediatamenlc I III
pnitica tudo 0 que Ihe vem a cabec;a, pensando igualmenl" II

substituir 0 arrependimento pela reiterac;ao, acabar com a I i dll
lade de dentro. Ele nao encontra nada melhor para nos encorlljlll
a segui-Io do que a promessa de que a natureza, magicam '1111

como mulher que e, nos fani cada vez mais concessoes.
Seria urn erro nos fiarmos nesse tfpico sonho de poder.
Ele nos indica suficientemente, em todo caso, que nao Ii

como conceber que Sade, como P. Klossowski sugere, emlllli ,
assinale nao crer nisso, tenha atingido aquele tipo de apatia q\ll

seria "de haver reingressado no seio da natureza, em estado dl
vigflia, em nosso mundo,,26 habitado pela linguagem.

Do que falta aqui em Sade, proibimo-nos de dizer uma pain I I

Que 0 sintam na grada9ao da Filosojia, pelo fato de ser a a '111111

curva, tao cara aos herois de Bufiuel, que e finalmente chaltl 1111

a resolver na m69a urn Penisneid meio visfvel nela.
Seja como for, evidencia-se que nao se ganhou nadll 1111

substituir Diotima pOI' Domance, pessoa a quem a via COIlIIIIIl
parece assustar mals do que convem, e que, como viu S 1111

en cerra 0 assunto com urn Noli tangere matrem. V...ee e '0 III
rada27, a mae continua proibida. Esta confirmado nosso v I'\·dlloo
sobre a submissao de Sade a Lei.

l)c urn verdadeiro tratado sobre 0 desejo, pOl·tanto, pOll co ha
IlIlli, ou mesmo nada.

() que se anuncia nesse reyes extrafdo de urn acaso nao pa 'sa,
i1lllllldo muito, de urn tom de razao.

26. Cf. a nota da p.94, op. cit.
27. VeroLee: sinonimo de" sifilftica, numa referencia 11ultima parte de A/tllIlll',

l1a alcova, quando Mme de Mistival, mae de Eugenie e "inoculada" (11111

"veneno" da sffilis e, em seguida, tern seus 6rgaos genitais costurados II 11'1

e associado por Lacan ao fHme El, de Bui'iuel, em que 0 personagem 111111111110

costma sua esposa. (N.E.) ,





.\'/{hversao do sujeito e dialetica do desejo
no inconsciente freudiano

Este texto representa a comunicac;ao que foi nossa contribuic;ao
a urn Congresso reunido em Royaumont aos cuidados dos
"Col6quios filos6ficos internacionais", sob 0 tftulo A diC/leti 'C/,
para ele nos havendo convidado Jean Wahl. Ele se realizou

de 19 a 23 de setembro de 1960.
Foi a data deste texto, anterior ao Congresso de Bonncval

do qual saiu 0 que 0 sucede, que nos fez publica-lo:
para dar ao leitor uma ideia do avanc;o em quc semprc se

manteve nosso ensino em relac;ao ao que dele podfamos dar

a conhecer.
(0 grafo aqui produzido foi construfdo para nos so Seminario

sobre as formac;5es do inconsciente. Elaborou-se espccialmentc
com base na estrutura do chiste, tomada como ponto de partida,
diante de urn audit6rio surpreso, Isso se deu no primciro
trimestre, Oll seja, 0 ultimo de 1957, Urn resumo com a Figura
aqui fornecida foi publicado na epoca no Bulletin de Psycho-

Logie,)

1IIIIiI cstrutura e constitutiva da pnitica a que charnarnos psica-
II ills " Essa estrutura nao pode ser indiferente a urn publico
1111110este, que se sup6e filosoficarnente inforrnado,

Ouc ser fil6sofo quer dizer interessar-se pOl' aquilo em quc
1i1l11)() rnundo esta interessado sern saber, eis urna afirma~ao
11111'1'ssante, pOl' oferecer a particularidade de que sua pertinencia
11,111implica que ela seja dernonstravel. E que s6 se pode de-
1IllllIslra-la se to do 0 rnundo se tornar fil6sofo,

I >igo sua pertinencia filos6fiea, ja que tal foi, afinal de contas,
II I '.qllema que Hegel nos deu da Hist6ria na Fenomenologia do

I" ri to,



Resumi-lo, assim, tern 0 interesse de nos apresentar Ul111

media~ao facil para situar 0 sujeito: por uma rela~ao com II

saber.
Facil tambem para demonstrar a ambigtiidade dessa rela~a(l
A mesma ambigtiidade que manifestam os efeitos da cien 'j I

no universo contemporaneo.
o douto que faz ciencia e tambem urn sujeito, ele proprio, r

ate particularmente qualificado em sua constitui~ao, com II

demonstra 0 fato de a ciencia nao ter vindo ao mundo sozillh I

(de 0 parto nao ter side sem vicissitudes, e de ter side precedidll
por alguns fracassos: abortos ou prematura~ao).

Ora, esse sujeito que deve saber 0 que faz, ao menos segundll
se presume, nao sabe 0 que, de fato, nos efeitos da cienclll,
interessa a todo 0 mundo. Ao menos assim parece no univclHl1
contemporaneo - onde todos se en con tram em seu nivel, pOi

tanto, quanto a esse ponto de ignorancia.
Isso, por si so, justifica que se fale de urn sujeito da ciell 'III

Afirma~ao a qual pretende igualar-se uma epistemologia da qll II
se pode dizer que, nesse aspecto, ela mostra mais pretensao dll
que sucesso.

Dai, aprendamos aqui, a referencia totalmente didatica <i"l
fomos buscar em Hegel, para deixar claro, para as finalidadl
de forma~ao que nos sac proprias, 0 que acontece com a qu 1'11.11'

do sujeito, tal como a psicamilise propriamente a subverte.
o que nos qualifica para proceder por essa via e, evid'llll

mente, nossa experiencia dessa praxis. 0 que nos determillOli II

isso, como atestarao os que nos seguem, foi uma carencill iI I

teoria, refor~ada por urn abuso em sua transmissao, os qll II

por nao deixarem de ser perigosos para a propria praxis, resulllill
tanto urn quanta 0 outro, numa ausencia total de status cient III I'

Formular a questao das condi~6es mfnimas exigfveis pam I II
status nao era, talvez, urn ponto de partida desonesto. COII/,III

tou-se que ele leva longe.
N~o e a a~plitude de urn questionamento social qu - 1111

r~fenmos aq.m, ou seja, ao reservatorio das conclus6's ljll'
tIvemos de tIrar contra os notorios desvios, na Inglaterra (- II I

Am,erica, da praxis que se autoriza do nome psicanalise.
E propriamente a subversao que tentaremos definir, (II" I Iii

pando-nos perante esta assembleia, cuja qualidade acabal1lll' iI.

Ilivocar, pOl' nao poder fazer mais em sua presen~a do que fora
11i-1:I, ou seja, por toma-Ia tal e qual como pivo dc nossa
ill lllonstra~ao, ficando a nossO encargo justificar peranle cia a
i'"l1ca margem que Ihe deixamos. , .

Mas usando sua benevolencia para conslderar acelLO que as 1795]
, IIlldi~6es de uma ciencia nao podem ser 0 em~~rismo. , .

Num segundo tempo, deparando com 0 que Ja se consLIlulU,
111111urn rotulo cientffico, sob 0 nome de psicologia.

() que recusamos. Precisamente porque iremos demonslrar
'I11l' a fun~ao do sujeito, tal como a instaur~ a expericnc~a
Iii IIdiana, desqualifica na raiz 0 que sob esse titulo so faz, nao
IllIporla a forma de que se revistam suas premissas, perpeluar

11111 'ontexto academico.
S 'u criterio e a unidade do sujeito que existe com base nos

1III'SSUpostos desse tipo de psicologia, nela ca~endo. ale tomar
111110sintomatico que seu tema seja cada vez mms enf'aLIcamenlc
1Ilado, como se se tratasse do retorno de um certo sujeilo do

I Ililhecimento, ou fosse preciso que 0 psfquico se fizesse valeI'
, 111110duplicando 0 organismo. . .

1\ preciso aqui tirar urn padrao da ideia, para a qual conilul
111110 um pensamento tradicional, de habilitar a expressao nao
Iiilllndada "estado do conhecimento". Quer se trate dos eslados
ill "Illusiasmo em Platao, dos graus do samadhi no budismo, ou
ilil lirlebnis, experiencia vivida do alucinogeno, convem saber
" ljllC uma teoria qualquer autentica disso.

Autentica disso no registro do que 0 conhecimento comporta

,II l'onaturalidade.
1\ claro que 0 saber hegeliano, na Aufhebung logicizante em

1\111' se fundamenta, faz ta~ pouco caso desses estad~s quanto a
• Illll'ia modern a, que neles pode reconhecer urn obJeto da ex-
I" Ill'llcia como ensejo de definir certas coordena~as, ma~ ~m
Itll'lll 'se alguma uma ascese que seja, digamos, epistemogelllca

I II lIoMora.
IlIslamente a razao por que sua referencia e para nos pertinente.
I'llis supomos estar bastante informados da praxis freudiana

1111111apreender que tais estados nao desempenham nela nenhum
111111'1_ mas aquilo cujo destaque nao se aprecia e 0 fato de
1111,'ssa pretensa psicologia das profundezas nao pensa,em. obter
I. II" lI1na luz, por exemplo, nem tampoucO Ihes atnbm uma
111111,I!O no que ela desenha como percurso.



Pois e esse 0 senti do, no qual nao se insiste, do distanciam '11111
com que Freud ~rocede no tocante aos estados hipnoides, qualldll
se trata de exphcar ate mesmo apenas os fen6menos da hist II I
Af esta 0 fato assombroso: ele prefere a isso 0 discurso d I

histerica. 0 que denominamos de "momentos fecundos" 1'111
nosso posicionamento do conhecimento paranoico niio e Lilli'
referencia freudiana.

Tem?s certa dificuldade de tornar inteligfvel, num meio qlll
se.envald~ce do mais incrfvel ilogismo, 0 que comporta interrol'lIl
o IIlCOnSClente tal como 0 fazemos, isto e, ate que ele de Lilli1
resposta que nao seja da ordem do extase nem do abatimclIllI
mas, antes, que" diga pOl' que" .

Se conduzimos 0 sujeito a algum lugar, e a uma decifrac, 111

que ja pressup6e no inconsciente essa especie de logica em <pll
se reconhece, pOl' exemplo, uma voz interrogativa, e all' II

encaminhamento de uma argumenta~ao.
, Af est~ toda .a tradi~ao psicanalftica para sustentar que a no~ I

so pode mtervlr nela entrando pelo Jugar certo, e que, ao I

antecipar a ela, so consegue seu fechamento.
. Em outras palavras, a psicanalise que se apoia em, sua lull

hdade freudiana naa pode, de maneira aIguma, dar-se como 11111
rito de. pa.~sagem a ~ma experiencia arquetfpica ou de all'llIlI
modo II1efavel: no dla em que alguem enunciar alguma 'OJ I

dessa ordem que nao seja urn minus habens, e pOl'que todo lilllill
tent sido abolido nela. Coisa de que ainda estamos 10ngc.1

Isso nao passa de uma aproxima~ao de nosso tema. 1'111
trata-se de discernir mais de perto 0 que 0 proprio Freud, 1'111
sua doutrina, articula como constituindo um passo "COpt'lIl

ciano" .

Ilorventura basta que um privilegio seja banido - no casa,
I111". coloca a Terra no lugar central? A subseqiiente dCSLiLuilfao
dll IlOmem de um lugar analogo, pela vitoria da ideia da cvoluc,;ao,
dlill sentimento de que haveria nisso urn ganho que sc confirmaria
I"" sua constanci a.

Mas, acaso temos tanta certeza de que haja nisso um ganho
111111mprogresso essencial? Sera que alguma coisa torna cvidcntc [797]
'1"1' a outra verdade, se assim chamarmos a verdadc rcvclada,
It IIlta padecido seriamente com isso? Entao nao se acha quc 0
IIIItocentrismo nao e, pOl' ex altar 0 centro, menos enganoso do
'1"1' ali ver a Terra, e que 0 fato da eclfptica certamentc dava
111111110delomais estimulante de nossas rela~6es com 0 verda-
ill 11Il, antes de perder muito de seu interesse, por ja nao passar
Iii Illna Terra maria-vai-com-as-outras?

I) , qualquer modo, nao e por causa de Darwin que os homens
I \'onsideram menos fina-f1or dentre as criaturas, ja quc 6

1'II'l'isamente disso que ele os convence.
A aplica~ao do nome de Copernico a uma sugestao linguageira

It III rccursos mais dissimulados, que tocam justamente no que
I ,Icaba de se insinuar em nossa pen a como relac,;ao com a

I 1 dadeiro, ou seja: a saber, 0 surgimento da elipse como nao
I lido indigna do lugar de onde recebem seu nome as chamadas
I Illades superiores. A revolu~ao nao e menor por se rcrcrir
1I"'l\as as "revolu~6es celestes".

Iksse momento em diante, deter-se af nao mais tem apcnas
" 1'llLidode revogar uma bobagem da tradi~ao religiosa, quc,
'1I111llbem se ve, nao se sai pior pOl' isso, mas de atar mais
1IIIIItiamente 0 regime do saber ao da verdade.

I'llis, se a obra de Copernico, como salientaram outros antcs
.II II(IS,nao e tao coperniciana quanto se sup6e, e porquc ncla
I dlllilrina da dupla verdade ainda da abrigo a urn saber quc ate
11111ll,convem dizer, tinha toda a aparencia de se contentar com

.11
I';Is-nos pois levados a fronteira sensfvel entre a verdadc c 0

tllI'l', a qual se pode dizer, afinal, que nos sa ciencia, a primcira
I 101, parece ter mesmo retomado a solu~ao de fechar.

M:ls, se a historia da Ciencia, em sua entrada no mundo, ainda
Il,lIa nos suficientemente palpitante para que saibamos quc

111'..I rronteira algo se mexeu naquele momento, talvez seja af
lilll a psicamilise se destaca, por representar 0 advento dc urn
IIIIYI)sismo.

I. Mesmo tentando despertar inleresse, sob a rubrica de fen6menos ",\/, III

telepatJa, ou em toda a psicologia gatica que se possa ressuscitar de um MYII
o maIS vulgar andanlho nao conseguira transpor 0 campo em que Freud 0 ('01111

de ante.mao, ao expor 0 que ele retem desses fen6menos como tendo Cjlll I'

n,? sentI do estnto, traduzido, nos efeitos de cruzamento de discursos COIlIIIIIII'"
raneos.

.A teoria psicanalftica, mesmo ao se prastituir, continua a se fazer d' Plililo I

(t~ayO bastante conhecldo do bordello Como se diz d~sde Sartre, e uma rc~pl'llll I

nao val radar a bolsInha de qualquel' lado da rua (nola de 1966).



~ois retomel~os por essa, vertente 0 se;'vivo que esperamll
~~~enom.enol.ogla .~e ~egel. E? ?e I.narcar ali uma soluvao ideal.

_. ' pOI ~~slln dlzel, urn reVISIOI1lSmOpermanente, no qual .I
ve~dade. es~a em constan.te reabsorvao naquilo que tern de ) 'I
~Ulba~oI.' ':0 se~do e.m Sl mesma senao 0 que falta na realiz1~'1I1l

o sa ..eI., . a~tI.nomla que a tradivao escolastica situava COIl1Il
Ul~ pJlnCI~1O,e tlda como resolvida aqui, por ser imaginaria. II
veIdad~ nao e ?utra cOlsa senao 0 que 0 saber so pode aprendl'l
~ue ~a ,e. ao por em avao sua ignorancia. Crise real em u· II
Imaglllano se resolve, para empregarmos nossas categOria; WI

engendrar uma nova forma simbolica. Essa dialt~tica' ' J,
gente e cheg" . . e con VI I
c ' ~ a conJu~tura defillIda como saber absoluto. T,iI
om? e

l
deduzlda, ela so ~ode ser a conjunvao do simbolico COlli

UI~ ~ea do qual nada mals ha a esperar. Que e isso se nao 11111
sUJe~to consumado em sua identidade consigo mes~o? No
se Ie que ess .. ." . qlll
f d e sUJeIto Ja e perfeito ali e constitui a hip6(' I

un amental de todo esse processo Com efeito el' Icomo se db' , e e nom IIIII
d . ~ n ~ seu su strato, e se chama Selbstbewusstsein, () M I

e Sl consclente, todo-consciente
.~Q~isera De.us que assim fos~e, mas a historia da pr6 lIll

clencla, ~uer dlzer,.d~ nossa, e desde que ela nasceu, se situan'lIl1
seu nasclmento. onglllal nas matemciticas gregas, apresenla ~I

~ntes, em desvI~s que satisfazem muito pouco a esse imalll"li
tismo, e ~s teonas, com efeito - nao nos deixemos engilllill
~~~nto a ISSOpela reabsorvao da teoria restrita na teoria '('III
la l~ada -',de modo algum principiam segundo a dialetica' (I' I
antitese e sllltese. .

Ali~s. certos est~~id~s que se fazem ouvir muito confusal1l1'llII
nas gl andes conSCIenClas responsaveis por algumas I'd" f' . mue till II
Cal lIlalS na ISIca nao deixam de nos lembrar que afinal I 111111
nesse saber quanta nos outros, e em outro lugar qu~ tern d' ,
a hora da verdade. ' 11 II

E POI: 9ue nao verfamos que a espantosa deferencia d' I II

:~ benefICIa? es~a.lhafato psicanalftico na ciencia pode ser tI,'vllll
, que a pSlcanahse aponta de uma esperanva teorica qUI' II III

e apenas de desarvoramento?
~ .~a~ estamos falando, bem entendido, da extraordimlria 11III
eIencI~ lateral pela .qual vem recobrar-se na psicanali, ('

~~tegOIIaS de. ~~a pSI.cologia que com isso revigora seils II ,.
r~s de expIOI,a~ao soc~al. Pe.la .razao. que, enunciamos, 'OII'1i1

mos 0 destlllo da pSlcologla lITemissivelmente selado.

De qualquer modo, nos sa dupla referencia ao sujeito ahsoluto
ill' HegeL e ao sujeito abolido da ciencia da 0 esclarecim nto
111'l'eSsario para formular em sua verdadeira medida a dramati-
I Idade de Freud: reingresso da verdade no campo da cicncia, ao
Illt'SmO tempo em que ela se impoe no campo de sua praxis:
II'calcada, ela ali retorna.

Quem nao ve a distancia que separa a desgrava da conscicncia
a qual, por mais potente que seja seu aprimoramenlO em

Ikgel, podemos dizer que ainda e tao-somente a suspensao de
1111\saber - do mal-estar da civilizavao em Freud, mesmo que
I'ja apenas na inspiravao de uma Frase como que renegada que

I II' nos assinala 0 que, ao le-Io, nao podemos articular senao
1111110 a relavao de traves (em ingles, dirfamos skew) que separa
II slIjeito do sexo?

Nada ha, portanto, em nossa vertente para situar Freud que
I ordene pela astrologia judicatoria da qual se impregna 0

II I ·610go. Nada que provenha da qualidade e ate do intensivo,
111'11\de nenhuma fenomenologia com a qual 0 idealismo possa
1i'lIssegurar-se. No campo freudiano, apesar das palavras, a
1IIIIsciencia e urn travo tao caduco, para basear 0 inconsciente
I III sua negavao (esse inconsciente data de sao Tomas), quanto
II 1II'I:tOe incapaz de desempenhar 0 papel do sujeito protopatico,
1111111 vez que esse e urn cargo que nao tern titular ali.

() inconsciente, a partir de Freud, e uma cadeia de significantes
1Jill' em algum lugar (numa outra cena, escreve ele) se repete e
111,.iste,para interferir nos cortes que Ihe oferece 0 discurso
, ktivo e na cogitavao a que ele da forma.

Nl:ssa formula, que so e nossa por ser conforme tanto ao texto
1Il'IIdiano quanto a experiencia que ele inaugurou, 0 termo crucial
I 1\ significante, ressuscitado da retorica antiga pela lingiifstica
IIIIHlcrna, numa doutrina cujas etapas nao podemos assinalar
II Jill , mas da qual os nomes de Ferdinand de Saussure e Roman
lillllhson indicarao a aurora e a culminancia atual, lembrando
IJlll' a ciencia-piloto do estruturalismo no Ocidente tern suas
,,1111'Sna Russia em que floresceu 0 formalismo. Genebra, 1910,

I'l'l rogrado, 1920, dizem bem por que seu instrumento faltou
I h ('lId. Mas essa falha da historia so faz tornar mais instrutivo
'I l.i1ll de que os mecanismos descritos por Freud como sendo
II dll processo primario, on de 0 inconsciente encontra seu
II 1'11111:,abrangem exatamente as funvoes que essa escola toma



pOl' determinantes das vertentes mais radicais dos efeitos <I.I
linguagem, quais sejam, a metafora e a metonfmia, ou, dito d('
o~~ra maneira, os efeitos de substituic;ao e combinac;ao do sil'
I1Ihcante nas dimens6es respectivamente sincronica e diacronil"
em que eles aparecem no discurso.

Vma vez reconhecida a estrutura da linguagem no incOJl~
ciente, que tipo de sujeito podemos conceber-Ihe?

Podemos ten tar aqui, numa preocupac;ao de metodo, partir III
definic;ao estritamente lingiifstica do [Eu] como significanll'
onde ele ~ao e nada alem do shifter ou indicativo que, no suj 'illl
do enunclado, designa 0 sujeito enquanto ele fala naquele 11111
mento.

o que quer di~er que design a 0 sujeito da enunciac;ao, III I'

n.ao .~. significa. E 0 que se evidencia pelo fato de que lodo
slgl1lhcante do sujeito da enunciac;ao pode faltar no enunciadn
~Iem. d~ haver os que diferem do [Eu], e nao apenas no qUI' I

I~suflclentemente chamado de casos da primeira pessoa tin
slllgular, se Ihe acrescentarmos seu alojamento na invoca,.1t I

plural e ate no Si da auto-sugestao.
Pensamos, pOI' exemplo, tel' reconhecido 0 sujeito da ell II II

ciac;ao no significante ne, chamado pelos gramaticos d' II'

expletivo, termo em que ja se anuncia a incrfvel opiniao daqurli
dent~'e os melhores que tomam sua forma como entregll' III

c~pncho. Possa 0 encargo que Ihe damos faze-Ios corrigirclli 01

nISSO, antes que [ne] se revele que eles nao entendem na(/II tilt
assunto (retirem esse ne e minha enunciac;ao perde seu valor tI,
ataque, elidindo-me 0 [Eu] no impessoal).2 Mas temo, ass III

que eles [n'en] venham a me execrar (passem ao largo dessl' 1/

e sua ausencia, reduzindo 0 alegado temor da afirmac;ao de nllllll I

repugnancia a uma assen,;ao tfmida, reduz a enfase de 11111111I

enunciac;ao, situando-me no enunciado).3
Mas, se digo tue [" mata"], pOI' eles me aborrecerem I1l1d,

me situei eu senao no tu [" caJado"] em que os fito com des~ll"1I"

Niio fac;am cara feia, evoco de vies 0 que me repugna encobrir
111111a carta marcada da clfnica.

()lJ(i! seja, a maneira certa de responder it pergunta "Quem
I ,til falando?" , quando se trata do sujeito do inconsciente. Pois
I S:I resposta nao poderia provir dele, se ele nao sabe 0 quc diz
I lI'm sequel' que esta falando, como nos ensina a expericncia
lit 'ira da analise.

('om 0 que 0 lugar do inter-dito, que e 0 intra-dito de urn
1IIIrc-dois-sujeitos, e justamente aquele em que se divide a
II Illsparencia do sujeito classico, para passar aos efeitos defading
'1"1' especificam 0 sujeito freudiano, pOl' sua ocultac,;ao pOl' urn
1!'lIificante cada vez mais puro: quer esses efeitos nos levem

illS confins em que lapso e chiste em sua colusao se confundem,
'1'1I'r ate onde a eJisao e tao mais alusiva ao esconder em sua
III( :I a presenc;a, que e espantoso que a cac;a ao Dasein nao tenha
I I"do maior proveito disso.

Para que nao seja va nos sa cac,;ada, a n6s, analistas, convcm
II tlll/.ir tudo it func,;ao de corte no discurso, sendo 0 mais forte
111'1'Ie que serve de barra entre 0 significante e 0 significado.

II se surpreende 0 sujeito que nos interessa, pois, ao se vincular
I 'l'nificac;ao, ei-Io no mesmo barco que 0 pre-consciente. Pelo

IIIIl' chegarfamos ao paradoxa de conceber que 0 discurso na
I S:lO analftica s6 tern valor pOl' tropec;ar ou ate se interromper:

1111110se a pr6pria sessao nao se institufsse como ruptura num
""('lIrSo falso, digamos, naquilo que 0 discurso realiza ao se
, vill.iar como fala, ao nao ser mais do que a moeda de effgie
'" '.gastada de que fala Mallarme, passada de mao em mITo "ern
111'lIcio".

I\sse corte da cadeia significante e unico para verificar a
, IIulura do sujeito como descontinuidade no real. Se a lingiifstica
1111',promove 0 significante, ao vel' nele 0 determinante do
1f'lIificado, a amilise revela a verdade dessa relac;ao, ao fazer

dill, furos do sentido os determinantes de seu discurso.
I,; pOl' essa via que se cumpre 0 imperativo que Freud leva

III sublime da sentenciosidade pre-socratica: Wo Es war, soIL

2. A Frase em Frances constr6i-se, e claro, com 0 ne (... avant qu 'il III "'/
aved qu'ils n'y cO/llprennent rien), donde sua coloca,<iio entre colchcl's (N I
3. Ver nota anterior. (N.E.)

4. No original: Mais .Iije dis "we ", pour ce qu 'ils /Il'asso/ll/llent, (}I' /1//' ,111,11 I

sinon dans Ie tt/. dont je les wise? Tue, mata, e 0 particfpio de call1l' 1111 ",

'il II" I'cminina (calada), e homOfono de Irt (tll, pronome, Oll 0 parlicfpio clc
Idlll), que aqui po de aincla ser vista como parte cia palavra tue; sitlle-jc ... evoca
, 1I'"I1"rnnia enlre situe (silUaclo, siluei) e .Ii tue (tiio morto). (N.E.)



Ich werden, que mais de uma vez comentamos e que logo fare 1110

compreender de outra maneira.
Contentando-nos com urn passo em sua gramatica: la ondl

isso foi ... 0 que significa? Se Fosse apenas isso que tivesse sidl'
(no aoristo), como la chegar justamente ali para me fazer SI'I

ao enuncia-lo agora?
Mas 0 Frances diz: La OU c·hair ... Sirvamo-nos do benef"fcllI

que ele nos oferece de urn imperfeito claro. La onde isso 'I I

estava no instante exato, la on de isso era, estava urn pouquinllo
entre a extin9ao que ainda brilha e, a eclosao que trope9a, I till I
posso vir a se-lo, por desaparecer de meu dito.

Enuncia9ao que se denuncia, enunciado que renuncia a I
mesmo, ignorancia que se dissipa, oportunidade que se pCI'll!'
que resta aqui senao 0 vestlgio do que e realmente preciso (I'll

exista para cair do ser?
Urn sonho nan'ado por Freud em seu artigo "Formu]aC,'ol'

sobre os dois princfpios do funcionamento psfquico" 5 forn 'II

nos, ligada ao patetico em que se apoia a Figura de urn p 11

defunto, por ser ali a de urn fantasma, a Frase: ele nao sabia lIlIi
estava morto.

Da qual ja fizemos urn pretexto para ilustrar a rela9ao 1111

sujeito com 0 significante, atraves de uma enuncia9ao com lIlIi
o ser estremece, pela vacila9ao que Ihe retorna de seu pr6pl iI'

enunciado.
Se a Figura so subsiste por nao the ser dita a verdade qu . I I.

ignora, que acontece, entao, com 0 [Eu] de que essa subsist III II
depende?

Ele nao sabia ... Mais urn pouquinho e ele ficava sabendo. tli
que isso nunca aconte9a! Antes que ele saiba, que morra I Jill 1

Sim, e assim que 0 [Eu] surge la, la on de isso estava: mas, qll1 III
sabia que [Eu] estava morto?

Ser de nao-ente, e assim que advem 0 [Eu] como sujeito lIll
se conjuga pela dupla aporia de uma subsistencia verdadl'lI I

que se abole pOI' seu saber, e de urn discurso em que e a 1lI1111.

que sustenta a existencia.

I [avemos nos de par esse ser na balan9a com 0 que Hegel
Imiou como sujeito, por ser 0 sujeito que sustenta sobrc a hlst()na
11 discurso do saber absoluto? Estamos lembrados de que ele nos
Illl'sta haver experimentado a tenta9ao da loucura. ~ ~1aoc nossa
via aquela que a supera, por ir ate a verdade da fult1ldade dcssc

discurso?
Nao exponhamos aqui nossa doutrina da loucura. Pois esta

dll'ressao escatologica esta al apenas 'para apontar com ~uc
III Incia se separam, a freudiana da hegehana, essas duas rela90cs

do sujeito com 0 saber.
Ii pOl"que nao ha raiz mais segura do que os modos como

dlsso se distingue a dialetica do desejo.
Pois em Hegel, e ao desejo, a Begierde, que. ~ompete. a

lI'sponsabilidade pelo mfnimo de Iiga9ao que 0 sUJCllO prccl~a
l'llilrdar com 0 antigo conhecimento, para que _a v.crda.dc SCJa
1III1lncntea realiza9ao do saber. A astuciada razao slgntflca que
II sujeito, desde a origem e ate 0 fim, sabe 0 que quer.

(~ af que Freud reabre, na mobilidade de ondc sacm as
I' volu90es, a jun9ao entre verdade e sa~er.

Pois nela se vincula 0 desejo ao deseJo do Outro, mas ncssc
1 Icuito reside 0 desejo de saber.

() biologismo de Freud nada tern a ver com a abje9ao prcgadora [8031
Ijlll' Ihes chega as lufadas da oficina psicanalf~ica ..

Ii seria preciso fazer voces vivenciarem 0 mstmto. dc I~ortc
'111l' ali se abomina para coloca-Ios no diapasao da. blO~ogla dc
hl'ud. Pois e1udir 0 instinto de morte de sua doutnna e desco-
1111 'cc-la em carater absoluto.

I' 'Ia abordagem que lhes preparamos, reconhe9am na metal.·ora
d" r 'torno ao inanimado, do qual Freud reveste todo corpo VIVO,
I Illargem para-alem da vida que a linguagem assegura ao ser
III 10 rato de e1e falar, e que e justamente aquela ern que esse
I I investe na posi9ao de significante nao somente 0 quc ~e

1'll'~la a isso em seu corpo, pOI' ser permutav:l, mas e~se propno
, ," po. Onde se evidencia entao que a rela9ao do obJeto corn 0

I "IIHI nao se define, de modo algum, como sendo de uma
IIIi II1irica9ao parcial que devesse totalizar-se nele, uma ve.z que,
III nlntrario, esse objeto e 0 prototipo da dota9ao de senti do do
'IIIIHI como pivo do ser. .

I'llpamos aqui a parada do desafio que nos fazem, a.o traduZlr
I" III substanti vo "instinto" 0 que Freud chama de T~teb: 0 9ue

11/1'/' lraduziria muito bem em ingles, mas que e eVltado a1l, e
5. GW, VIII, p.237-8 [ESS, "Formulac;;6es sobre os dois princfpios do 111111 ii,
namento mental", vol.XlI1. '



razao por que a palavra derive [deri va] seria em Frances nosS<I
ultimo recurso, caso nao consegufssemos dar a bastardia dll
palavra pulsclo seu ponto de cunhagem.

Daf insistirmos em promover que, baseado ou nao na obs 'I

va~iio biol6gica, 0 instinto, dentre os modos de conhecimenl<l
que a natureza exige do ser vivo para que ele satisfa~a sua
necessidadcs, define-se como 0 conhecimento que e admirad<l
por niio poder ser urn saber. Mas outra coisa e aquilo de que SI'
trata em Freud, que e efetivamente urn saber, mas urn saber qUI'
niio comporta 0 menor conhecimento, ja que esta inscrito nUlll
discurso do qual, a semelhan~a do grilhiio de antigo usa, 0 sujeil<l
que traz sob sua cabeleira 0 codicilb que 0 condena a morte nao
sabe nem 0 sentido nem 0 texto, nem em que Ifngua ele CSIII
escrito, nem tampouco que foi tatuado em sua cabe~a raspadll
enquanto ele dormia.

Esse ap610go mal chega a exagerar a pouca fisiologia que <I
inconsciente implica.

Isso se hci de apreciar na contraprova da contribui~ao qu' I
psicanalise deu a fisiologia desde que ela existe: essa contribui«llll
e nula, ate mesmo no que concerne aos 6rgaos sexuais. Nenhulllll
fabula~ao prevalecera contra este balan~o.

Pois a psicanalise implica, e claro, 0 real do corpo I 0

imaginario de seu esquema mental. Mas, para Ihes reconh 'Cl'1

o alcance na perspectiva que do desenvolvimento se autori~, I,

primeiro e preciso notar que as integra~6es mais ou mCl\o
parcel ares que parecem produzir sua ordena~ao funcionam ali,
antes de mais nada, como os elementos de uma heraldica, tit
urn brasao do corpo. a que se confirma pelo usa que sc 1111

deIas para deci frar os desenhos infantis.
E esse 0 principio, e voltaremos ao assunto, do privil'l'1I1

paradoxal que e 0 do falo na dialetica inconsciente, sem !l111

baste para explica-Io a teoria ja produzida do objeto parcial.
Cabe-nos dizer agora. que, a se conceber 0 tipo de apoio tllil

fomos buscar em Hegel para criticar uma degrada~ao tao in '1'1 I

da psicanalise que nao encontra para si outra razao de intcl't'N I

senao a de ser a atual, e inadmissfvel que nos imputclll ,I I

enganado por urn esgotamento puramente dialetico do ser, l: II 111

podemos tomar urn certo fil6sof06 por irresponsavel quando I II
autoriza esse mal-entendido.

Pois lonae de ceder a uma redu~ao logicizante, ali onde sc
II ala do des~jo, encontramos em sua irredutibilidade a del~anda
I propria mol a do que tambem impede d.e red.uzi-l~ a nccessl~la~I~.
I'ara dize-Io elipticamente: que 0 deseJo seJa artICulado ~ .Justd-
IIll'nte por isso que ele nao e articulavel. Entenda-se: no dlscurso
IIIIC Ihe convem, etico, e nao p~icoI6~ico.. .'

E portanto preciso levar mLllto mats longe,. dlante dc :,oces,
II lopologia que elaboramos para n05SO ensll10 neste ul.t1mo
IIiSlro, OU seja, introduzir Utl1 certo grafo que prevenllnos
I' Irantir apenas, entre outros, 0 emprego que faremos dele,
It'lido sido construfdo e ajustado a ceu aberto para Sltuar, em
lIa disposi~iio em patamares, a estrutura mais amplamente

pi :hica dos dados de
lIussa experiencia. Ele
IIUSservira aqui para
Iprcsentar onde se si-

11111 (, desejo em rela-
" to a urn sujeito defi-
IIldo por sua articula-

III pelo significante.

.1111I1'parecer, alguns meses antes, as reservas que tirava de sua ontologia pessoal
"'IIII:l "os psicanalistas" pOl' demais voltados, a seu vel', para 0 hegeliaOlsmo,
11111111se algum outro senao nos oferecesse neste um ponto de apolO nessa
11I11'llvidade.

1',,0. na intermitencia de paginas de seu diario atiradas aos ventos (pOl' acaso,
I '" dlivida) que dele as haviam arrancado. . .

'\0 que the fizemos vel' que, para fazer essa sua ontologw mteressar-se pOl'
I II IIIcsmo nos termos divertidos de que ele a reveste em btlhetes famtllales,
" III;VIl1l10Sesse processo ••nao certamente, mas talvez" destinado a desvlrtuar
II ,\pfrjtos.



Eis 0 que se poderUl dizer que constitui sua celula element:1I
(cf. grafo I) .. AI! .se articula 0 que chamamos ponto de basta.
pelo qual 0 s,g?'flc~n~e detem 0 deslizamento da significa~1iIl.
~e outro modo mdefml~sume-se que a cadeia significanll'
e sustentada pelo vetor S . S·. Sem sequel' entrar na sutileza UII
dire~ao retr6gra1a em que se produz seu cruzamento redobrado
pelo .vetor ~ . $, que a~enas se veja neste ultimo 0 peixe qut'
ele fJs~a, menos apropnado para representar 0 que ele furta I)

c~pt~~ao em seu nado ~ivo do que a inten~ao que se esfor~a pOi

afoga-Io no f1uxo,d~ pre-texto, ou seja, a realidade que se imagillll
no esquema etologlCo do, retorno da necessidade.

Dess.e PO?to de basta, encontrem a fun~ao diacronica na frast',
na medlda em que ela s6 fecha sua significa~ao com seu ultimo
~ermo, sendo cada termo antecipado na constru~ao dos outros '.
IIlversamente, selando-lhes 0 sentido pOI' seu efeito retroativo,
, ~as a es~rutura sincronica e mais oculta, e e ela que nos IcvlI
a ~n~c~. E. a metafora como aquilo em que se constitui 11
atnbUl~ao pnmaria, aquela que promulga 0 "0 cachorro faz millu,
o gato faz a.u-au" com que a crian~a, de urn s6 golpe, desvill
culando a cOlsa.de seu grito, eleva 0 signo 11fun~ao do significanll'
e eleva a realtdade 11 soffstica da significa~ao, e, atraves do
de~pl:ezo pela verossimilhan~a, descortina a diversidade dll,\
obJetlva~6es a serem verificadas de uma mesma coisa.

EXi~ira. essa .possibilidade a topologia de urn jogo dos quallo
cantos. ElS 0 tlpo de pergunta que nao parece nada e que, 110

entanto, p~de causal' certo alvoro~o, se dela tiver que dependl'l
a cOlistru~ao subsequente.

Va~os poupa-Ios das etapas, dando-Ihes logo de safda a fUIH,tlO
dos dOls ponto~ de cruzamento nesse primeiro grafo. Urn, '0

notado. pOl' A, e 0 lugar do tesouro do significante, 0 quc 111111

quer dlzer do c6digo, pois nao e que se conserve nele a COLT('
pon~e~c!a unfvoca entre urn signo e alguma coisa, mas sim 'II/I
o slglllficante s6 se constitui pOl' uma reuniao sincroni<;11 I

enumeravel,. n_aqual qualquer urn s6 se sustenta pelo prindp/ll
de sua, 0posl~ao a cada urn dos demais. 0 outro, conotado )1I11

s(A), e ~ q.ue se pode chamaI' a pontua~ao, on de a significlI<; 10
se constltUI como produto acabado.
d Observe-se a dissimetria entre urn, que e urn local (mais 1111'111

o que espa~o), eo outro, que e urn momenta (mais escanSHl till
que dura~ao).

Ambos participam da oferta ao significante que 0 furo no real
l'onstitui, urn <;omo urn oco de receptagao, outre como brocagcm
para a safda.

A submissao do sujeito ao significante, que sc produz no
l'ircuito que vai de seA) a A e volta de A para seA), e propriamcntc
II/n cfrculo, na medida em que a assergao que ali se instaura,
por nao se fechar em nada senao em sua pr6pria escansao, ou,
rill outras palavras, na falta de urn ato em que encontrc sua
I' '('leza, remete apenas a sua pr6pria antecipagao na composigao
tlo significante, em si mesma insignificante.

A quadratura desse cfrculo, para ser possfvel, exige somcnte
1 wmpletude da bateria significante instalada em A, quc Sl1n-
holiza, pOl' conseguinte, 0 lugar do Outro. Donde se ve que csse
Outro nada e senao 0 puro sujeito da modern a estrategia dos
logos, como tal perfeitamente acessfvel ao calculo da conjectura,
I/il medida em que 0 sujeito real, pOl' nele pautar 0 seu, nao tcm
quc levar minimamente em conta nenhuma aberragao dita sub-
Idiva no sentido comum, isto e, psicol6gica, mas a simples
Illscrigao de uma combinat6ria cujo esgotamento e possfvc!.

Essa quadratura e impossfvel, no entanto, mas unicamente
p'lo fato de que 0 sujeito s6 se constitui ao se subtrair dela c
10 descompleta-la essencialmente, por ter, ao mesmo tempo, que [807]
\t' con tar ali e desempenhar uma fungao apenas de falla.

o Out1'O, como sftio previo do puro sujeito do significante,
ol'upa a posigao mestra, de dominagao, antes mesmo de tel' acesso
I 'xistencia, para dize-Io com Hegel e contra ele, como absoluto
•'l'nhor/Mestre. Pois 0 que e omitido na mediocridade da modern a
Il'oria da informagao e que s6 se pode sequer falar de c6digo
qllando este ja e 0 c6digo do Outro; ora, e de algo bem difererite
qlle se trata na mensagem, uma vez que e por ela que 0 sujeito se
I ol1stitui, uma vez que e do Outro que 0 sujeito recebe a pr6pria
III 'l1sagem que emite. E estao justificadas as notag6es A e s(A).

Mensagens de c6digo e c6digos de mensagem distinguir-se-ao
I omo formas puras no sujeito da psicose, aquele que se contenta
10m esse Outro previo.

Observemos, entre parenteses, que esse Outro, distinguido
lomo lugar da Fala, imp6e-se igualmente como testemunha da
Vl'I'dade. Sem a dimensao que ele constitui, 0 engano da Fala
11:10 se distinguiria do disfarce que, na luta combativa ou na
nihigao sexual, e bem diferente dela. Manifestando-se nacaptura
Il1Iagimiria, 0 disfarce se integra no jogo de aproximagao e ruptura



q~e, constitui a dan<;a originaria em que essas duas situa<;<I'

vl,tals encontram sua escansao, e nos parceiros que neJas I'

o:,d,enam em sua, ousarlamos escrever, dancidade. 0 animlll
a ~s, mostra-se ca~az disso ao ser acuado; con segue despislill .
es o<;ando um~ retlrada que e urn engodo. Isso pode che Tal It

pont~ .de sugenr na, presa a nobreza de homar 0 que ha na gClI\ It

espOl~lva. M~s 0 antmal nao finge fingir. Nao deixa rastros '11111

en?o 0, con~lsta em se_ fazerem tomar pOl' falsos sendo vel'd I

delros, IStOe, quando sao os que dariam a pista certa, Tampoll( II

apa~af' seus rastros, 0 que ja seria, para ele, fazer-se sUj'eilO 1111
slgnt Icante.
fI !u1° is~o foi apena~ c,onf~samente articulado pOl' al'llll
1 oso os, amda que proflsslOnats. Mas esta claro que a Fala II

come<;a c?m ,a, passagem do fingimento a ordem do significallil
e que? slgmflcante exige urn outro lugar - 0 lugar do OUIIlI

o OutlO,-te,s~emunha, 0 testemunho Outro que nao qualqu'l' III
~eus pal cellos - para que a Fala que ele sustenta possa m IIIII
IStO e, colocar-se como Verdade.

Assim, e de outro Jugal' que nao 0 da ReaIl'd·ade II V d COnCe1'll11,
pe a , er ade que e:>ta extrai sua garantia: e da Fala. COI1HI I

d
tamf~e~ desta que ela recebe a malTa que a institui numa eslrutlll I

e lC<;ao.
o di.to ~rimeiro decreta, legifera, sentencia, e oraculo, conkll

ao OUtlO leal sua obscura autoridade.
A T?mem a~enas urn significante como inSIgnia dessa onipll

~eancla, ?:IS~j~ desse P?der ~odo em potencia, desse nascinll'llli I

PO~SI ~1 ~ ,e, e voces terao 0 tra<;o unario, que, pOl' preCI1C11lI
a malc~ ,mvlslvel q~~ 0 sujeito recebe do significante, alii III

esse sUjetto, n,a Ide,ntlfIca<;ao primeira que forma 0 ideal do I II
o que e mscnto

pela nota<;ao I(A),
com a qual devemos
substituir, nesta eta-
pa, 0 $, S barrado do
vetor retrogrado, fa-
zendo com que ele se
transponha de sua
extremidade para sua
partida (cL grafo 2).

Efeito de retroversao pelo qual 0 sujeito, em cada elapa,
1llIllsforma-se naquilo que era, como antes, e so se anuncia "ele
11'1':\ sido" , no futuro anterior.

Aqui se insere a ambigiiidade de urn desconhecer [meeo/llw/-
flt'\ essenciaI ao conhecer-me [me eonnaftre]. Pais ludo de que
II sujeito pode se assegurar, nessa retrovisao, e de vir a seu
I IIcontro a imagem, esta, antecipada, que ele tern de si mesmo
I III seu espelho. Nao retomaremos aqui a fun<;ao de nossO
','sladio do espelho", ponto estrategico primeiro, organizado
pilI' nos como objec;ao ao favorecimento dado na leoria ao
\lIl'lenso eu autonomo, cuja restaura<;ao academica justificava 0
pioposto contra-senso de seu refor<;o, num tratamenlo desde
I Illfio desviado para urn sucesso adaptativo: fenomeno de abdi-
111,:\0 mental, Iigado ao envelhecimento do grupo na diaspora
lill guerra, e reduc;ao de uma pratica eminente a um rolulo
Ipl'llpriado a explora<;ao do American way of life.? [809]

Como quer que seja, 0 que 0 sujeito encontra nessa imagem
IIl'rada de seu corpo e 0 paradigma de todas as formas da
, Illclhan<;a que levarao para 0 mundo dos objetos urn toque de

illl'lilidade, projetando nele a transformac;ao da imagem narcf-
ha, que, do efeito jubilatorio de seu encontro no espelho,

1IIIIIsforma-se, no confronto com 0 semelhante, no escoadouro
lill Illais Intima agressividade.

(~ essa imagem que se fixa, eu ideal, desde 0 ponto em que
II ,IIjeito se detem como ideal do eu. 0 eu, a partir dal, e func;ao
III (\omlnio, jogo de imponencia, rivalidade constitulda. N a
I Ilpllira que sofre de sua natureza imaginaria, ele mascara sua
dllplicidade, qual seja, que a consciencia com que ele garante a
\ Illesmo uma existencia incontestavel (ingenuidade que se

I pi aia pela meditac;ao de um Fenelon) nao Ihe e de modo algum
IIIIllIlente, mas transcendente, uma vez que se apoia no trac;o
IIlIoIl'iodo ideal do eu (0 que 0 eogito cartesiano nao desconhece

8
).

I Illllde 0 proprio ego transcendental se ve relativizado, implicado
IltlliO esta no desc'onhecimento em que se inauguram as identi-

111 1\'(leS do eu.

, Ih'ixamos esse panigrafo apenas como marco de uma batalha superada (nota
iI. 1'11>2:onde estavamos com a cabeya?),

1'11l2ntesesaqui como acrescimo, fixando elaborayoes sobre a identificayao,

I'" 11'II\)fCS (1962),



Esse processo imaginario, que da imagem especular vai 1I11

a constituiyao do eu, no caminho da subjetivayao pelo signill
cante, e expresso em nosso grafo pelo vetor i(a).n;" de senlidll
unico, mas duplamente articulado, uma primeira vez como elll

to-circuito em $.I(A), uma segunda vez como via de retorno 'Ill-s(A).A. 0 que mostra que 0 eu so se completa ao ser articuladll
nao como [Eu] do discurso, mas como metonfmia de sua si 'III

ficayao (0 que Damourette e Pichon tomam pela pessoa plt:1I1
que eles op6em a pessoa sutil, nao sendo esta ultima outra coi II
senao a funyao anteriormente designada como shifter).

A promoyao da consciencia como essencial ao sujeito, III
conseqUencia historica do cogito cartesiano, e para nos a aCt'1I
tuayao enganosa da transparencia do [Eu] como ato, a cusla d I
opacidade do significante que 0 determina, e 0 deslizam'lIll1
pelo qual 0 Bewusstsein serve para abranger a confusao do Selll,11
vem justamente demonstrar, na Fenomenologia do espfrito, p('11I
rigor de Hegel, a razao de seu erro.

o movimento mesmo que desequilibra 0 fenomeno do espfrilll
fazendo-o pender para a relayao imaginaria com 0 outro (COlli

o outro, isto e, com 0 semelhante, a ser conotado COlli II

minusculo), torna visfvel seu efeito: a saber, a agressividlldt
que se torn a 0 fiel da balanya em torno do qual ira decompol I

o equilfbrio do semelhante com 0 semelhante na relayao dll
Senhor com 0 Escravo, prenhe de todas as astucias pelas till II
a razao vai af pOl' em marcha seu reino impessoal.

Dessa servidao inaugural dos caminhos da liberdade, por c('III'

mais mito do que genese efetiva, podemos aqui mostrar () lIlll

ela esconde, precisamente por te-Io revel ado como nunca dallil
A luta que a instaura e bem denominada como de pili"

prestfgio, e 0 desafio, pondo em jogo a vida, e adequado II II I

fazer eco ao perigo da prematurayao generica do nascim'lIll1
ignorado por Hegel e do qual fizemos a mola dinamica da capilli I

especular.
Mas a morte, justamente por estar impressa na funyuo ""

desafio - aposta mais honesta que a de Pascal, ainda que taJllbl III

se trate de um poquer, ja que aqui cobrir a aposta e limitado
mostra, ao mesmo tempo, 0 que e elidido tanto de uma r'l" I

previa quanto do regulamento conclusivo. Pois e preciso, III 11111

de contas, que 0 vencido nao pereya" para que produl',l1 11111

escravo. Em outras palavras, 0 pacto e em toda parte anl'l'IllI I

violencia, antes de perpetua-Ia, e aquilo a que c~amamos sim-
h(llico domina 0 imaginario, pelo que podemos Indagar-nos sc
Il assassinato e mesmo 0 absoluto Mestre/Senhor. ,

Pois nao basta decidir pOl' seu efeito: a Morte. Trata-sc <linda
d ' saber qual morte,9 a que e trazida pela vida ou aqucla quc a
II'<lZ. _

Sem prejudicar a dialetica hegeli~n~ por uma c~mstata~a~ de
(OO'rcncia ha muito levantada a proPOSltO da questao do vll1culo
"'1\ sociedade dos senhores, mestres, queremos aqui tao-somente
IIblinhar 0 que, a partir de nossa experiencia, salta aos olhos

('omo sintomatico, isto e, como instala9ao no recalque. Trata~se,
pl'opriamente, do tema da Astucia da razao, cujo _erro, a~llcnor-
IIlente apontado, nao apequena seu peso de sedu9~0. 0 tlabalh.o,
diz-nos ele, a que se submete ° escravo, renunclando ao ?ozo
por medo da morte, sera justamente a ~ia pela q~~1 elc rcal1zara
1\ liberdade. Nao ha engodo mais mamfesto pohtlcamenlc c, ao
III'smo tempo, psicologicamente. 0 gozo e facil para 0 cscravo
(' deixara 0 trabalho na servidao. ,

A astucia da razao seduz pelo que nela ressoa de urn mllo
lildividual muito conhecido pelo obsessivo, de quem sabcmos
que a estrutura nao e rara na intelligentsia. Mas, pOl' menos que
,'sIc escape a ma-fe do professor, e bem diffcil ele se enganar
qllanto ao que e 0 seu trabalho que deve dar-Ihe a~esso ao, gOZ?
III' 'stando uma homenagem propriamente inconsclente a hl$l6na
I S 'l'ila por Hegel, e freqUente ele encontrar seu alibi na ~orle
do Mestre/Senhor. Mas, que acontece com essa mortc, Ele
.Ill1plesmente a espera.

Dc fato, e do lugar do Outro, em que ele se instala, que ele
Ill'ompanha 0 jogo, tornando qual~~er ri~~o .inoper~,~le, .em
I special 0 de alguma disputa, numa consclencla-de-sl pal a a
qll:ll so existe morte para dar risada. . ~'.

Assim, nao pensem os filosofos poder nao dar lmportal~cta a
1I111pyao que foi a fala de Freud no que concerne ao deseJo:

E isso a pretexto de que a demanda, juntamente com os ef:l~os
"II frustra9ao, inundou' tudo 0 que Ihes chega de uma prattca

'I 'I'llmbem af, referencia ao que professamos em nosso seminurio sobre A Iftica

I " , 'I" (1959-60 a ser publicado) a respeito da segunda morte. Queremos"'ll,lleana lse," "
11111110. com Dylan Thomas, que nao haJa duas delas. Mas, nesse. cas~," sel.~
1111"01110 0 absoluto Mestre/Senhor a unica que resta? [A If/ica da pSlcanallse Ja
1 III publicada: 0 Seminurio, livro 7, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1988. (N£)]



cafda numa banalidade educativa que ja nao e resgatada nC11l
mesmo pOl' sua indolencia.

Sim, os traumas enigmaticos da descoberta freudiana ja nao
passam de vontades reprimidas. A psicanalise nutre-se da oh
servac,;ao da crianc,;a e do infantilismo das observac,;oes. Paupemos
seus relatorios, tantos quantos sao, todos tao edi ficantes.

E tais que 0 humor nunca mais e neles admitido.
Seus autores, doravante, estao pOl' demais preocupadas C011l

uma posic,;ao de medal hoes para ainda levar minimamente C11l
conta 0 aspecto irremediavelmente extravagante que a incons
ciente conserva pOl' suas rafzes lingiifsticas.

Impossfvel, no entanto, para os que sustentam que e pcla
acolhida dada it demanda que se introduz a discardancia nas
necessidades presumidas na origem do sujeito, negligenciar ()
fato de que nao ha demanda que nao passe de algum modo pelos
desfilamentos do significante.

E, se a ananke somatica da incapacidade do homem de St'

mover, ajorfiori de bastar a si mesmo, durante um perfodo ap6s
seu nascimento, garante a base de uma psicologia da dependencia,
como haveria ela de elidir 0 fato de que essa dependencia t'

mantida pOl' um universo de linguagem, justamente na medida
em que pOl' c atraves dele as necessidades se diversificaram t'

desdobraram a tal ponto que seu alcance se afigura de ordcnl
total mente diversa, quer seja relacionado com 0 sujeita au C011l
a polftica? Explicitando: a tal ponto que essas necessidad's
passaram para 0 registro do desejo, com tudo 0 que ele nos
impoe pOI'con frontal' nossa nova experiencia, pOI' seus paradoxos
de sempre para 0 moralista, pela marca de infinitude que ncll'
destacam os teologos, e ate pela precariedade de seu status, lal
como esta se anuncia na ultima moda de sua formula~ao, pro
movida pOI' Sartre: desejo, paixao inutil.

o que a psicanalise nos demonstra no tocante ao desejo, III

sua func,;ao que podemos chamaI' de a mais natural, ja que e d 'III
que depende a manutenc,;ao da especie, nao e apenas que ele Csl I

submetido, em sua instancia, sua apropria~iio, em suma, em Stili
normalidade, aos acidentes da historia do sujeito (ideia do traulIlll
como contingencia), mas tambem que tudo isso exige 0 cancursll
de elementos estruturais que, para intervir, prescindem perfcilll
mente desses acidentes, e cuja incidencia desarm6nica, inespl'
rada, diffcil de reduzir, real mente parece deixar na experien 'ill
um resfduo que conseguiu arrancar de Freud a declara~ao dl'

que a sexualidade devia trazer a marca de alguma fissura pouco
IIat ural. ,

Seria um erro acreditarmos que 0 mito freudiano do Edipo
acaba, quanto a esse aspecto, com a teoJogia. Pois nao basta agitar
() fantoche da rivalidade' sexual. E mais conviria IeI' nele 0 que,
'm suas coordenadas, Freud impoe it nossa reflexao, pois elas
rctornam it pergunta de onde ele mesmo partiu: que e um Pai?

- E 0 Pai morto - responde Freud, mas ninguem 0 escuta,
., quanta ao que Lacan retoma disso sob a rubrica de Nome-
do-Pai, e lamentavel que uma situac,;ao pouco cientffica continue
a deixa-Io privado de seu publico normal.1o

Mas a reflexao analftica tem girado vagamente em torno do [813)

prohlematico desconhecimento, entre alguns primitivos, da fun-
\'uo do genitor, e houve ate quem debatesse sobre isso, sob a
handeira contrabandeada do "culturalismo", a respeito das 1'01'-
mas de uma autoridade a qual nem se pode dizer que algum
seLor da antropologia tenha trazido uma definic,;ao de alguma
amplitude.

Sera porventura preciso que se nos alie a prarica, que em
algum momento talvez adquira forc,;a de usa, de inseminar
:1I'Lificialmente as mulheres, desrespeitada a proibic,;ao falica, com
\) csperma de grandes homens, para que extraiam de nos um
veredito sobre a func,;ao paterna?

o Edipo, todavia, nao po de manter-se indefinidamente em
'al'laz em formas de sociedade nas quais se perde cada veL mais
\) senti do da tragedia.

Partamos da concepc,;ao do Outro como lugar do significante.
<)ualquer enunciado de autoridade nao tem nele outra garantia
senao sua propria enunciac,;iio, pois Ihe e inutil procurar pOl' esta
Ilum Olltro significante, que de modo algum pode aparecer fora
II 'sse lugar. E 0 que formulamos ao dizer que nao existe
Il1cLalinguagem que possa ser falada, ou, mais aforisticamente,
quc nao ha Outro do Outro. E como impostor que se apresenta,

III Que nessa digressiio tenhamos ligado tal caracterfstica aquela epoca, ainda
'111<': em termos mais vigorosos, assume um valor de encontro, por ter sido
1'Il'dsamente com base no Nome-do-Pai que, tres anos depois, recebemos a
Illl,'iiode par em banho-maria as teses que havfamos prometido a nosso ensino,

, III raziio da permanencia dessa situac;:iio.



para suprir sua falta, 0 Legislador (aquele que alega erigir II
Lei).

POl'em nao a Lei em si, nao mais do que aquele que dela S('

autoriza.
Que dessa autoridade da Lei 0 Pai possa ser tido como 0

representante original, eis 0 que exige especificar sob qual
modalidade privilegiada de presenc;a ele se sustenta, para-alelll
do sujeito levado a ocupar realmente 0 Jugar do Outro, ou scja,
a Mae. A pergunta, pOl'tanto, e afastada.

Ha de parecer estranho que, descortinando-se nela 0 espa~'(1
desmedido que toda demanda implica - por ser petic;ao de amOi
-, nao deixemos mais espac;o nisso para a citada pergunta.

E a concentremos, ao contnirio, no que se fecha no para
aquem, pelo mesmo efeito da demanda, para dar propriamCnl('
lugar ao desejo,

Com efeito, e muito simplesmente - e diremos em qw'
sentido - como desejo do Outro que 0 desejo do homem ganlill
forma, pOl'em, antes de mais nada, somente guardando Ullli

opacidade subjetiva, para representar nele a necessidade,
Opacidade que diremos de que maneira constitui como qll('

a substancia do desejo.
o desejo se esboc;a na margem em que a demanda se ras 'II

da necessidade: essa margem e a que a demanda, cujo apelo n/ 0

pode ser incondicional senao em relaC;ao ao Outro, abre soh I

forma da posslvel falha que a necessidade po de al introduzi I,

por nao haver satisfac;ao universal (0 que e chamado de angusLill)
Margem que, embora sendo linear, deixa transparecer sua WI
tigem, por mais que seja coberta pelo pisoteio de elefantc dll
capricho do Outro. E esse capricho, no entanto, que introdu~. II
fantasma da Onipotencia, nao do sujeito, mas do Outro em (ilil
se instala sua demanda (ja era tempo de esse cliche imbecil SI',

recolocado, de uma vez por todas, e por todos, em seu devidll
lugar), e, juntamente com esse fantasma, a necessidade dc S('II
refreamento pela Lei.

Ainda nos detemos nisso, pOl"em, para voltar ao status <III
desejo que se apresenta como autonomo em relac;ao a 'S,'oll
mediac;ao da Lei, por ser no desejo que ela se origin a, no fllill
de que, atraves de uma simetria singular, ele inverte 0 incOll<l1
cional da demanda de amor pela qual 0 sujeito permanec 1111
sujeic;ao do Outro, para eleva-Io a potencia da condic;ao absolilill
(onde 0 absoluto tambem quer dizer desprendimento).

Quanto ao ganho obtido em relac;ao a angustia no quc Lange
1\ Ilccessidade, esse desprendimento tem exito desde. sua ~oda-
Iidade mais humilde, aquela sob a qual um certo pSlcanaltsta a
vislumbrou em sua pnitica com a crianc;a, denominando-a dc
Ilhjcto transicional - em outras palavr.as, 0 p:dac;o de pa~o e
Il caco querido que nao abandonam malS 0 lablO nem a mao.

[sse, ha que dize-Io, e apenas emblema; 0 represenLantc .da
I 'presentac;ao, na condic;ao absoluta, esta em seu Jugar no lJ~-

\'onsciente, onde causa 0 desejo, segundo a estrutura da fantasia
qllc dele extrairemos. .

Pois al se ve que a insciencia que 0 homem tem de ~cu dcscjo
\' menos insciencia daquilo que ele demanda - que, al"lI1al,.po de
S 'r cingido - do que insciencia a partir da qual :Ie descja.

E e a isso que cOlTesponde nossa formulac;ao de quc 0
d d "d "illconsciente e discurso do Outro, onde se eve enten er 0 e

110 sentido do de latino (determinac;ao objetiva): de Alio in
. ) II/lratione (concluam: tua res agttur '. ,.

Mas acrescentando tambem que 0 desejo do homem co desejo
do Outro onde 0 "de" fomece a determinac;ao chamada pclos
f'ramatic~s de subjetiva, ou seja, e co~o_ Outro que elc descja
(0 que da a verdadeira dimensao da palxao humana).

Eisporqueapergunta GRAFO 3: [815]
tlo Outro, que retoma
para 0 sujeito do lugar
d' onde ele espera um
lll'aculo, formulada
('omo um " Che vuoi? -
quc quer voce?" , e a que
Illclhor conduz ao cami-
IIho de seu proprio dese-
10 - caso ele se ponha,
I',rac;as a habilidade de
11m parceiro chamado
psicanalista, a retoma-Ia,
1I1csmo sem saber disso
ll1uito bem, no senti do
dc um "Que quer ele de
ll1im?" . I(A) ~

I 1 A idiSiaisde "a partir de" , "por": "por outro teu ate ispreparado no discurso" .
(N.E.)



E esse patamar superposto da estrutura que levara nosso grafo
(cf. grafo 3) a sua forma completa, pOl' af se introduzir, antes
de mais nada, como 0 desenho de um ponto de interroga~~()
plantado no cfrculo do A maiusculo do Outro, simbolizando com
uma homografia desconcertante a pergunta que ele expressa.

De que frasco ele e 0 abridor? De que resposta eo significant "
chave universal?

Observe-se que e possfvel encontrar um indfcio na cIaI'll
aliena~ao que deixa ao sujeito 0 beneflcio de esbarrar na questf!o
de sua essencia, na medida em que ele pode nao desconhec<:1
que 0 que deseja se Ihe aparece como aquilo que ele nao quel,
forma assumida pela denega<;:ao em que se insere singularmen(('
o ignorado desconhecimento de si mesmo, mediante 0 qual Il'
transfere a permanencia de seu desejo para um eu que, no entan[o,
e evidentemente intermitente, e, em contrapartida, protege-se d('
seu, desejo atribuindo-lhe essas pr6prias intermitencias,

E claro que se pode ficar surpreso com a extensao do qu ' l'
acessfvel a consciencia-de-si, desde que se 0 tenha apreendido
pOl' outras vias. a que e justamente 0 caso aqui.

Pois, para descobrir disto tudo a pertinencia, e preciso tIlll'
um estudo bastante aprofundado, e que s6 pode situar-se 1111

experiencia analftica, nos permita completar a estrutura da fall
tasia, ligando-Ihe essencialmente, sejam quais forem suas elisOl'
ocasionais, na condi<;:ao de objeto (cujo privilegio nao fizemw.
mais do que ro<;:ar de leve, acima, atraves da diacronia), II

momenta de umfading ou eclipse do sujeito, estreitamente ligadll
a SpaLfung ou fenda que ele sofre por sua subordina<;:ao II(I
significante.

Isso e 0 que simboliza a sigla ($Oa) que introduzimos, soh II

forma de um algoritmo que, nao por acaso, rompe 0 elem ilill
fonema~ico constitufdo pela unidade significante, ate seu ato IIII I

literal. E que ele e feito para permitir um sem-numero de leitul' I

diferentes, multiplicidade admissfvel des de que 0 falado contillill
preso a sua algebra.

Esse algoritmo e seus analogos utilizados no grafo nao dl'
mentem de modo algum, com efeito, 0 que dissemos sohl" II

impossibilidade de uma metalinguagem, Eles nao sao signifi ' III
tes transcendentes; sao os fndices de uma significa<;:ao absolul I

ideia que, sem maiores comentarios, parecera apropriada, 'Sill

ramos, a condi<;:ao da fantasia.

a grafo inscreve que 0 desejo e regulado a partir da fantasia,
IIssim formulada de maneira hom610ga ao que acontece com 0 eu
"Ill rela<;:ao a imagem do corpo, exceto que ela continua a marcar
IIinversao dos desconhecimentos em que se fundamentam, respec-
livamente, um e outro. Assim se fecha a via imaginaria pOl' onde
lIa analise devo advir, la onde s'tava [La oll s'haif] 0 inconsciente.

Digamos, para reavivar a metafora de Damourette e Pichon
obre 0 eu gramatical, aplicando-a a um sujeito a que ela se

d 'stina melhor, que a fantasia e propriamente 0 "estojo" daquele
IEu] que e primordial mente recalcado, por s6 ser indicavel no
lilfling da enuncia<;:ao.

Eis agora, com efeito, nossa aten<;:ao solicitada pelo status
'lIbjetivo da cadeia significante no inconsciente, ou melhor, no

I' 'calque primario (Urverdrangung).
Concebe-se melhor, em nossa dedu<;:ao, que tenha sido preciso

1I0Sinterrogarmos sobre a fun<;:aoque sustenta 0 sujeito do incons-
, iente, apreender que e diffcil designa-Io em qualquer lugar como
ujeito de um enunciado, e portanto, como 0 articulando, quando

\'\e nem sequer sabe que fala. Daf 0 conceito de pulsao com que
,'I' e designado por uma localiza<;:ao organica, oral, anal etc., que
IItisfaz a exigencia de estar tao mais longe do falar quanto mais

\'Ie fala.
Mas, se nosso grafo

I'ompleto nos permite si-
IliaI' a pulsao como te-
ouro dos significantes,

~lIa nota<;:ao como ($Oa)
Illantem sua estrutura, li-
I'ando-a a diacronia. Ela
,'0 que advem da deman-
da quando 0 sujeito af
d'svanece. Que a de-
Illanda tambem desapa-
I('ce e evidente, exceto
qlle resta 0 corte, pois
('ste continua presente no
qlle distingue a pulsao da
llln~ao organic a que ela
1I;lbita: ou seja, seu arti-
I cio gramatical, muito
JllI[ente nas reversoes de



sua articula~ao com a fonte e com 0 objeto (Freud, quanto II

isso, e inesgotavel).
A propria delimita~ao da "zona erogena" que a pulsao isolll

do metabolismo da fun~ao (0 ate de devora~ao concerne a outl'Ok
argaos alem da boca, perguntem ao cao de Pavlov) e obra tll
um corte que se beneficia do tra~o anatomico de uma margclII
ou uma borda: labios, "cerca dos dentes", borda do anus, sulcll
peniano, vagina, fenda palpebral e ate 0 pavilhao da orclll.
(evitamos aqui as precis6es embriologicas). A erogeneidadl'
respiratoria e pouco estudada, mas, evidentemente, e pelo espa,\
mo que ela entra em jogo.

Observe-se que esse tra~o do corte e nao menos evidentemClll1'
preponderante no objeto descrito pela teoria analftica: mami Ill,
cfbalo, falo (objeto imaginario), fluxo urinario. (Lista impcnSl1
vel, se nao Ihe forem acrescentados, conosco, 0 fonema, 0 olhlll,
a voz - 0 nada.) Pois pOl'ventura nao vemos que a caracterfSlil .1

"parcial", justificadamente acentuada nos objetos, nao e apli< •
vel pOl' eles serem parte de um objeto total, que seria 0 C0'l'll,
mas pOl' so representarem parcialmente a fun~ao que os prodll/i

Tra~o comum a esses objetos em nossa elabora~ao: elcs II II
tem imagem especular, ou, dito de outra maneira, alteridadt, i'

Isso e 0 que Ihes permite serem 0 "estofo" , ou, melhor dizcndll
o forro, sem no entanto serem 0 avesso, do proprio sujeito to 111IIIIII
pOl' sujeito da consciencia. Pois esse sujeito, que acredita p()(11 I

tel' acesso a si mesmo ao se designar no enunciado, nao C (lIill I

coisa senao um objeto desse tipo. Perguntem ao angustiado t'II11'
a pagina em branco, e ele Ihes dira quem Ii 0 excremento d ~klill
fantasia.

E a esse objeto inapreensfvel no espelho que a imafl'Il1
especular da sua vestimenta. Presa capturada na rede da SOli 1111,I
e que, despojada de seu volume que enche a sombra, tOIII 1 I

estender 0 engano cansado desta ultima com ar de presa.
o que 0 grafo nos prop6e agora situa-se no ponto cm 11111

toda cadeia significante se homa ao fechar sua significaC(11ll II

e preciso esperar tal efeito da enuncia~ao inconsciente, " 111111
em S(A), e ha que le-Io: significante de uma falta no OIH,,,

IIH.:rente a sua fun~ao mesma de ser 0 tesouro do significante.
Isso, na medida em que 0 Outro e solicitado (che vuoi) a rcsponder
p '10 valor desse tesouro, isto e, a responder, certamentc,. de scu
Itl 'ar na cadeia inferior, mas nos significantes que conslltucl1l a
1'lIdcia superior, ou seja, em termos de pulsao.

A falta de que se trata e, com efeito, aquilo que ja formulamos:
qllc nao ha Outro do Outro. Mas esse tra~o do Sem-Fe da vcrdade,
l'ra mesmo ele a ultima palavra que presta para dar sua resposta

i pergunta "que quer de mim 0 Outro?", quando nos, analistas,
\omos seus porta-vozes? - Certamente nao, e justamente porquc
1l0SS0offcio nada tem de doutrinal. Nao temos que respondcr
por nenhuma verdade ultima, especialmente nem pro ncm contra
I 'Iigiao alguma. .

Ja e muito que aqui devamos situar, no mito freudiano, 0 Pal
1II0rto. Mas um mito nao se basta em nao sustentar ncnhum rito,
I' II psicanalise nao e 0 rito do Edipo, observa~ao ascI' dcscn-
vol vida mais tarde.

Decerto 0 cadaver e um significante, mas 0 tumulo de Moiscs
I'sla tao vazio para Freud quanto 0 de Cristo para Hegel. Abraao
if ncnhum dos dois revelou seu misterio.

Quanto a nos, partiremos do que a sigla SeA) articula, pOl' scr [8191
IlllCS de tudo um significante. Nossa defini~ao do significantc
(liao existe outra) e: um significante e aquilo que represcnta 0

',lIjcito para outro significante. Esse significante, pOltanto, sera
Iquele para 0 qual todos os outros significantes representam a
·.tljeito: ou seja, na falta desse significante, todos os demais nao
Il'Ilresentariam nada. J:i que nada e representado senao para algo.

Ora, estando a bateria dos significantes, tal como e, pOl' isso
III 'smo completa, esse significante so pode ser um tra~o quc se
11:tC(apOl' seu cfrculo, sem poder ser inclufdo nele. Simbolizavel
pl'ln inerencia de um (- I) no conjunto dos significantes.

Como tal, ele e impronunciavel, pOl'em nao sua opera~ao,
pllis ela e 0 que se produz tad a vez que urn nome proprio e
pillnunciado. Seu enunciado iguala-se a sua significa~ao.

Daf resulta que, calculando esta ultima segundo a algcbra de
iJll ' nos servimos, ou seja:

12.0 quejustificamos desde entao pOl' urn modelo topol6gico extrafdo d/l 1'1111,
das superffcies na analysis situs (nota de 1962).'

S (significante) = s (0 enunciado), com S = (- I), temos: s = -f=T.
S (SlgmfIcado)



E isso que falta ao sUJelto para se pensar esgotado por S 'II

cogito, ou seja, 0 que ele e de impensavel. Mas, de onde prov III
esse ser que aparece como que faltando no mar dos noml',
pr6prios?

Nao podemos pergunta-Io a esse sujeito na condi9ao de rElil
Para saber disso, falta-Ihe tudo, uma vez que se esse sujcilo,
[Eu], estava morto, como dissemos, ele nao saberia. Ele nao 1111'

sabe vivo, pois. Assim, como hei de me prova-Io [Eu]?
Pois, a rigor, posso provar ao Outro que ele existe, nao, t

claro, com as provas da existencia de Deus com que os secllio
o matam, pOl'em amando-o, solu9ao fornecida pelo querigllil
cristao.

Essa, alias, e uma solU9ao por demais precaria para que seqlll'l
pensemos em fundamental' nela urn desvio quanto ao que COIl,~
titui nosso problema, qual seja: Que sou [Eu]?

Sou no lugar de,onde se vocifera que "0 universo e uma ralllil
na pureza do Nao-Ser".

E nao sem razao, pOl'que, para se preservar, esse lugar faz II

pr6prio Ser ansiar com impaciencia. Chama-se 0 Gozo, e e aqu(-!t
cuja falta tornaria vao 0 universoY

Estarei eu, pois, encarregado dele? - Sim, sem duvida. ESM

gozo cuja falta torna 0 Outro inconsistente, sera ele, entao, II
meu? A experiencia prova que ele me e comumente proibido, I

nao apenas, como suporiam os imbecis, pOl' urn mau arranjo d I
sociedade, mas, diria eu, pOl' culpa do Outro, se ele exislis I
nao existindo 0 Outro, s6 me resta imputar a culpa ao [Eu], i~111

e, acreditar naquilo a que a experiencia nos conduz a todos, COlli

Freud na dianteira: ao pecado original. Pois, ainda que II III

tivessemos de Freud sua confissao, tao expressa quanto desolad I
persistiria 0 fato de que 0 mito - ultimo a nascer na hisl 1Ii 1

- que devemos a sua pena nao pode servir para nada al6m lilt

da ma9a maldita, exceto pOl' aquilo que nao entra em . ('II

patrimonio de mito, pelo fato de que, sendo mais sucinto, ,!t- I

sensivelmente menos cretinizante.

Mas 0 que nao e mito, e que Freud no entanto formulou tao
logo formulou 0 Edipo, e 0 complexo de castra9ao.

Encontramos nesse complexo a mola mestra da pr6pria sllb-
versao que aqui tentamos articular com sua dialelica. Pois,
propriamente desconhecido ate Freud, que 0 introduz na rorma-
~'ao do desejo, 0 complexo de castra9ao ja nao pode ser ignorado
pOI' nenhum pensamento sobre 0 sujeito.

Na psicanalise, sem duvida, muito longe de se haver lentado
Irticula-Io mais cedo, foi precisamente em nao compreender a
11Ii'.aodele que houve quem se empenhasse. Eis pOl' que esse
prande corpo, muito parecido com urn Sansao, fica reduzido a
f'irar a m6 para os filisteus da psicologia geral.

Seguramente, ha nisso 0 que se chama urn osso. POI' ser
Ilislamente 0 que expomos aqui: estrutural no sujeito, 0 complexo
Ii' castra9ao constitui neste essencialmente a margem que todo
Ill'nsamento evitou, saltou, contornou ou encobriu, todas as vezes
1'111 que aparentemente conseguiu apoiar-se num cfrculo, Fosse
I'le dialetico ou matematico.

POI' isso e que de born grado levamos aqueles que nos seguem
lOS lugares em que a 16gica e perturbada pela desencadeada
liisjun9ao entre 0 imaginario e 0 simb6lico, nao para nos com-
pl':lzermos com os paradoxos que ali se geram, nem com nenhuma
pi 'tcnsa crise do pensamento, mas, ao contrario, para lhes reduzir
II ('also brilho a hiancia que eles apontam, para n6s sempre
Ill1plesmente edificante, e sobretudo para tentar forjar ali metodo

Ill' uma especie de calculo cujo segredo a inadequa9ao como tal
Illria revelar.

omo acontece com 0 fantasma da causa, que perseguimos
IIIImais pura simboliza9ao do imaginario, pela alternancia entre
II scmelhante e 0 dessemelhante.14

Assim, observemos real mente 0 que faz obje9ao a conferirmos
II IIOSSOsignificante S(J.) 0 sentido do Mana ou de qualquer urn
ill' seus congeneres. E que nao podemos contentar-nos em
1111 i 'ula-Io a partir da miseria do fato social, ainda que acuado
1111111 pretenso fato total.

13, Lacan uliliza nas duas frases 0 termo defaut, ora traduzido por "falhll" 111,1

por "~alta" por exigencia de estilo (" .. .1 'univers est un defaut dans la pur lli till
Non-Etre." e" .. .Ia Jouissance et c'est elle dont Ie defaut rendrait vain I'unlv\'!
(N,E.) •

II Mnis recentemente, em senlido oposto, na tentativa de homologar superffcies
1IIIIIIIllgicamente definidas nos lermos aqui empregados da articulayao subjetiva.
I ,II" 11<1 simples refUlayaO do pretenso paradoxa do "Eu minto" (nota de 1962).



Sem duvida, Claude Levi-Strauss, comentando Mauss, qlli
reconhecer nisso 0 efeito de um sfmbolo zero. Mas e do signl
ficante da falta desse sfmbolo zero, antes, que nos parece tratar M'

em nosso caso. E, foi por isso que indicamos, mesmo com II

risco de cair em algum desagrado, ate on de pudemos levar 0

desvio do algoritmo matemcitico para nosso uso: 0 sfmbolo -{.:'I.
ainda grafado i na teoria dos numeros complexos, evidentemcl1l('
s6 se justifica por nao aspirar a nenhum automatismo em sell
emprego subseqUente.

Aquilo a que e precise nos atermos e que 0 gozo esta vedado
a quem fala <;:omo tal, ou ainda, que ele s6 po de ser dito nas
entrelinhas por quem quer que seja sujeito da Lei, ja que a 1'1
se funda justamente nessa proibi<;ao.

Com efeito, viesse a Lei a ordenar "Goza", 0 sujeito so
poderia responder a isso com um "Our,;o", 15 on de 0 gozo nilo
seria mais do que subentendido.

Mas nao e a Lei em si que barra 0 acesso do sujeito ao gozo;
ela apenas faz de uma barreira quase natural um sujeito ban·ado.
Pois e 0 prazer que introduz no gozo seus limites, 0 prazer como
liga<;ao da vida, incoerente, ate que uma outra proibi<;ao, estn
incontestavel, se eleve da regula<;ao descoberta por Freud como
processo primario e pertinente lei do prazer.

Dissemos que Freud, nesse aspecto, so fez seguir 0 caminho
por onde ja avan<;ava a ciencia de sua epoca, ou mesmo a
tradi<;ao de urn longo passado. Para aquilatar a verdadeira
aud:icia de seu pas so, basta considerarmos sua recompensa,
que nao se fez esperar: 0 fracasso quanto ao heteroclito do
complexo de castra<;ao.

E a simples indica<;ao desse gozo em sua infinitude quc
comporta a marca de sua proibi<;ao e, para constituir essa marca,
implica urn sacriffcio: 0 que cabe num unico e mesmo ato, com
a escolha de seu sfmbolo~ 0 falo.

Essa escolha e permitida pOl'que 0 falo, ou seja, a imagem
do, penis, e negativizado em seu lugar na imagem especular. E
isso que predestina 0 falo a dar corpo ao gozo, na dialetica do
desejo.

E preciso, portanto, distinguir do princfpio do sacriffcio, que
I" simb6lico, a fun<;ao imaginaria que se sacrifica a ele, mas que
() vela ao mesmo tempo que the da seu instrumento.

A fun<;ao imaginaria e aquela que Freud ~·o.rmulou, c~mo
presidindo 0 investimento do objeto como narclsl.co. Fot a ISSO
que nos mesmos voltamos, ao demonstrar que a Imagem espe-
cular e 0 canal adotado pela transfusao da libido do corpo para
o objeto. Mas, desde que fique preser~ada um~ p~rt~ dessa
imersao concentrando em si 0 que ha de mals mtlmo no
:luto-er;tismo, sua posi<;ao "em ponta" na forma a predisp6e a
fantasia de caducidade em que vem concluir-se a exclusao em
que ela se acha da imagem especular e do prototipo que esta
'onstitui para 0 mundo dos objetos.
Assim e que 0 orgao erectil vem a simbolizar 0 lugar do gozo,

n50 como ele mesmo nem tampoucO como imagem, mas como
parte faltante na imagem desejada: pOI' isso e que ele e igual~v~l
:10 ~ da significa<;ao, produzida acima, do gozo que ele r~stl~u~,
peto coeficiente de seu enunciado, a fun<;ao de falta de slgmfl-
cante (-I), _ ,

Se assim the e dado estabelecer a proibi<;ao do gozo, nao e,
contudo, pOI' essas raz6es de forma, mas porqu~ a ult~'apass~gem
del as expressa 0 que reduz qualquer gozo cobtr,;ado a brevldade
do auto-erotismo: as vias completamente tra<;adas pela confor-
1I1a<;aoanatomica do ser falante, ou seja, a mao mais aperfei<;oada
do macaco na verdade nao foram desprezadas, numa certa ascese
l'ilosofica, ~omo vias de uma sabedoria abusivamente qualificada
de cfnica. Alguns, na atualidade, sem duvida obcecados com
l'ssa lembran<;a, acreditaram, falando conosco, poder fazer 0

proprio Freud derivar dessa tradi<;ao: tecnica do. corpo, t;o~o
diz Mauss. Mas 0 fato e que a experiencia analftlca nos ensma
o carater original da culpa gerada pOI' sua pratica.

Culpa ligada a evoca<;ao do gozo que falta a? s~r~i<;o pr~stad?
ItO orgao real, e consagra<;ao da fun<;ao do stgmflcante Imagl-
Idirio, marcando os objetos com a proibi<;ao. .

Tal e de fato, a fun<;ao radical na qual uma epoca mals
s 'Ivage~ da analise encontrava causas mais acidentais (educa-
Iivas), assim como fazia pender para 0 trauma as outr~s f~rmas
Jl'las quais tinha 0 merito de se interessar, de sacrahza<;ao do
orgao (circuncisao).



De fato, a imagem do Pai ideal e uma fantasia de neuroti~~,s.
P'\ra-alem da Mae, Outro real da demanda de quem se quelella
( ~Ie ela acalmasse 0 desejo (isto e, 0 desejo del,e), perh~a-se a
i~nagem de urn pai que fecharia os olhos aos desejos. ~edlante_ 0

foo 'nda mal's acentuada do que revelada a verdadelra funr;ao
quc Ica al d "L'
do Pai, que e, essencialmente, unir (e nao opor~ u~ e~ejo a el.

o Pai desejado pelo neurotico, como se ve: e clala,mente 0
, M' t mbe'm urn Pai que sena perfeltamentePal morto. as e a

scnhor/mestre de seu desejo, 0 que teria 0 mesmo valor para 0

sujeito. I' d evitar e 0
Ve-se ai urn dos escolhos que 0 ana Ista . eve , , ,

principio da transferencia no que esta tern d~, mter~:~;:eI.', do
Eis por que uma vacilar;ao ca\culada da. neutla I a e

analista pode valeI', para uma histerica, mms do ~ue toda~ as
inlerpreta~6es, com 0 risco de transtorno enlouquecldo que dl~~O
pode resultar. Desde, e claro, que esse tra~storno enlouque~I, 0

nao acarrete 0 rompimento e que a seqUencIa conven~a, 0 SUj~lto
dc ue 0 desejo do analista nao teve nada a ve~ c~m ISSO, sta
obs~rva~ao nao constitui, e claro, urn conselho teCl11CO,mas UTa
visao aberta para a questao do desejo ~o"analista, para aque es

(ILlede outro modo nao poderiam tel' Idela dela: ~o~,o deve 0
d' -' gmana de suaanalista preservar para 0 outro a Imensa~ .Ima, ' _

nao-dominar;ao, de sua imperfei~ao necessana, els 0 que e, t,ao
importante estabelecer quanto 0 fort,al,ecimento, ,nele vo~~ntano,
dc sua insciencia quanto a cada sUjelto que val procula-I~ ~m
, 'I'se de sua ignodincia sempre renovada de que algum e es,Ina 1 ,

L'onstitua urn caso. . '
Volt an do a fantasia, digamos que 0 perverso Im,a~ma serio

, ' 'sso que 0 neurotlco reve a,Outro para garantlr seu gozo, e que e I
:10 se imaginar perverso: ele, para se assegurar do _Ou~ro.

Eis 0 que fornece 0 senti do da pretensa p~rversao sltua~:,no
.' , '0 da neurose. Ela existe no inconsClente do neUIOt!CO

JlIlnClpl d' e'verso
como fantasia do Outro. Mas isso nao quer lzer que, no Pi,
o inconsciente esteja plenamente a ce~ aber~o. Tamb~m ;t~I~:
I 'fcnde a sua maneira, em seu desejo. POlS 0 desejo

:k:fcsa,16 proibir;ao16 de ultrapassar urn limite no gozo.

A passagem do (-<p) (phi minusculo) da imagem falica de LIlli
lado ao outro da equa~ao do imaginario e do simbolico positi
va-o, de qualquer modo, ainda que ele venha preencher umll
falta. Por mais que seja suporte do (-I), ali ele se transformll
em <P(phi maiusculo), 0 falo simbolico impossivel de negativizlII,
significante do gozo. E e essa caracteristica do <P que expliclI
tanto as particularidades da abordagem da sexualidade pili
mulher quanto 0 que faz do sexo masculino 0 sexo fragil no
tocante a perversao.

Nao abordaremos aqui a perversao, porquanto ela apenlls
acentua a fun~ao do desejo no homem, na medida em que ch'
institui 0 predominio, no lugar privilegiado do gozo, do objclo
a da fantasia, que ele coloca no Jugar do 11... A perversao acresccll
ta a isso uma recupera~ao do que nao pareceria original, se nao
concernisse ao Outro como tal de urn modo muito particular,
Somente nossa formula da fantasia permite evidenciar quc (I

sujeito, aqui, faz-se instrumento do gozo do Outro.
Interessa mais aos filosofos captar a pertinencia dessa formulll

no neurotico, justamente pOl'que ele a falseia.
o neurotico, de fato, histerico, obsessivo ou, mais radical

mente, f6bico, e aquele que identifica a faha do Outro com SUII

demanda, <P com D.
Dai resulta que a demanda do Outro assume a funr;ao de objcto

em sua fantasia, isto e, que sua fantasia (nossas formulas permil III
sabe-Io de imediato) reduz-se a pulsao: ($OD). Por isso e qu 0

catalogo das puls6es pode ser organizado no neur6tico.
Mas essa prevalencia dada pelo neurotico a demanda, a qual,

por uma analise que pende para a facilidade, fez todo 0 tratamentp
deslizar para 0 manejo da frustra~ao, esconde sua angustia do
desejo do Outro, imposslvel de desconhecer quando e encobcrlo
apenas pelo objeto fobico, e mais diffcil de compreender nil,
outras duas neuroses, quando nao se disp6e do fio que permit,'
situar a fantasia como desejo do Outro. Entao encontramos SCll,
dois termos como que fragmentados: urn no obsessivo, na medidll
em que ele nega 0 desejo do Outro, formando sua fantasia P<lI'I
acentuar a impossibilidade do esvaecimento do sujeito, e oull'o
no histerico, na medida em que nele 0 desejo s6 se mantem p'll
insatisfa~ao que Ihe e trazida ao se furtar ali como objeto.

Esses tra~os confirmam-se pela necessidade, fundamental, (pit'

tern 0 obsessivo de se colocar como caucionador do Oulr , "
tambem pelo aspecto Sem-Fe da intriga histerica.

I' II defense" em duas de Sllas diferentes11\Nos dois pontos Lacan usa 0 elmo •
IlL'<:pr,;6es, (N ,E,)



, A_fa~tasi~, ~I:n sua estrutura pOl' nos definida, con tern 0 (_<p),
fun~ao Imaglllana da castrar;ao, sob uma forma oculta e reversfvel
de urn, de seus termos para 0 outro. QueI' dizer que, a maneira de
urn numero complexo, cia imaginariza (se nos permitirem este
tenno) alternadamente urn desses tennos em rela~ao ao outro.

I~lc,lufda no objeto a esta 0 agalma, 0 tesouro inestimavel que
Alciblades procIama estar encerrado na caixa nlstica que forma
para ele a figura,de Socrates. Mas observemos que cIa e marcada
pelo sinal (-). E pOl' nao tel' visto 0 rabo de Socrates, se nos
permitirem dize-Io segundo Platao, que nao nos fornece os
detalh~s, que 0 sedutor Alcibfades exalta nele 0 agalma, a
maravdh.a que ele gostaria que Socrates Ihe cedesse, declarando
seu deseJo: declarando-se flagrantemente, nessa ocasiao a divi-
sao do sujeito que ele traz em si. '

A~sim e a m~lher pOl' tras de seu veu: e a ausencia do penis
que taz dela 0 falo, objeto do desejo. Evoquem essa ausencia
de ~aneira mais p~ecisa, f~zendo-a usaI' um mi.moso posti~o
debalxo do (tra)vestldo de bade a fantasia, e voces, ou sobretudo
ela,. verao que tenho razao: 0 efeito e 100% garantido, como 0
ouvlmos de homens sem rodeios.

E ~ssim que, ao mostrar seu objeto como castrado, Alcibfades
se eXlbe como desejante - 0 que nao escapa a Socrates - para
urn outro presente entre os convivas, Agatao, a quem Socrates,
precursor da analise, e igualmente segura de seu offcio nessas
alt.as rodas, nao hesita em chamaI' de objeto da transferencia,
~elxando ~Iaro, com uma interpreta~ao, 0 fato que muitos ana-
IIs.tas cO~~lIluam a ignorar: que 0 efeito amor-odio na situa~ao
pSlcanalItlca esta do fado de fora.

~as Alcibfades nada tern de neurotico. Alias, e pOl' ser ()
dese~ante pOl' excelencia, e 0 homem que vai tao longe quanto
posslvel no g~zo, que.ele pode, desse modo (so que com a ajuda
de uma embnaguez IIlstrumental), produzir diante de todos a
articula~ao central da transferencia, presentifica~ao do objeto
adornado pOl' seus reflexos.

Nem pOl' isso eledeixou de projetar Socrates no ideal do
~est~"e/S~nhor perfeito, a quem, pela a~ao de (-<p), Alcibfades
Imaglllanzou pOl' completo.

No neurotico, 0 (-<p) insinua-se sob 0 $ da fantasia favor
~end~ ~ i.magina~ao que the e propria, a do eu. E que a ~astra~ii(l
Imaglllana - e 0 neurotico a sofreu logo de safda - e a qu .

sustenta esse eu forte que e 0 dele, tao forte, dirfamos, que seu
nome proprio 0 importuna, que 0 neurotico e, no fundo, urn
Sem-Nome.

Sim, esse eu que alguns analistas continuam optando pOl'
refor~ar e aquilo sob 0 qual 0 neurotico esconde a castra~ao que
ele nega.

Mas essa castra~ao, contrariando essa aparencia, e algo a que
cle se apega.

o que 0 neurotico nao quer, 0 que ele recusa encarni~adamente
ate 0 fim da analise, e sacrificar sua castra~ao ao gozo do Outro,
deixando-o servir-se dela.

E nao esta en"ado, e claro, pois, embora no fundo se sinta 0

que existe de mais inutil, uma Falta-a-Ser ou urn A-mais, pOl'
que sacrificaria ele sua diferen~a (tudo, menos isso) a,o gozo de
um Outro que, nao nos esque~amos, nao existe? E, mas se
porventura existisse, gozaria com cIa. E e isso que 0 neurotico
nao quer. Pois imagina que 0 Outro demanda sua castra~ao.

o que a experiencia analftica atcsta e que a castra~ao, de
qualquer modo, e 0 que rege 0 desejo, no normal e no anormal.

Desde que oscile na alternancia entre $ e a na fantasia, a
castra~ao faz desta ultima a cadeia simultaneamente flexfvel e
inextensfvel pela qual a suspensao do investimento objetal, que
nao pode ultrapassar certos limites naturais, assume a fun~ao
transcendental de garantir 0 gozo do Outro que me e transmitido
pOl' essa cadeia na Lei.

Para quem quer realmente confrontar-se com esse Outro,
abre-se a via de experimental' nao sua demand a, mas sua vontade.
Portanto, de se realizar como objeto, de se tornar a mumia de
uma certa inicia~ao budista, ou de satisfazer a vontade de
castra~ao inscrita no Outro, 0 que leva ao supremo narcisismo
da Causa perdida (essa e a via da tragedia grega, reencontrada [827)

pOl' Claudel num cristianismo desesperado).
A castra~ao significa que e preciso que 0 gozo seja. recusado,

. para que possa ser atingido na escala invertida da Lei do desejo.
Nao iremos aqui mais adiante.

Este artigo e divulgado pela primeira vez, posto que uma
inesperada pemlria das verbas que comumente se prodigalizam
para a publicac;:aodesses tipos de col6quios, inclusive integral,



o deixou em suspenso, com 0 conjunto das belas coisas qUl'
deste constitufram 0 ornamento.

Note-se, a bem da boa norma, que 0 desenvolvimenlo
"coperniciano" e urn acrescimo, e que a ultima palavra sobn'
a castra~ao nao teve tempo de se enunciar, substitufda, ali;~s,
por algumas tra~6es na maquina, no sentido moderno, pela,
quais se pode materializar a rela~ao do sujeito com 0 signili
cante.

Da simpatia natural por toda discussao, nao excluam()~
aquela que uma discordancia nos inspirou. Nao nos haven do
afligido de modo algum 0 termo "anti-humana" com qlll'
alguem quis marcar nossa exposi~ao, chegando antes a no~
lisonjear 0 que ele importa de novidade para essa categori II,
por fhe ter dado a oportunidade de nascer, nao foi com menOi
interesse que registramos a saraivada, pronta a segui-Io, dll
palavra "inferno", ja que a voz que a desferiu, invocando 0

marxismo, dava-lhe urn certo relevo. Somos sensfveis 110

humanismo, convem reconhece-Io, quando ele vein de UIlIIi
esfera em que, embora nao sendo de usa menos ardiloso do
que alhures, pelo menos ressoa com uma nota de candul'lI,
"Quando 0 mineiro chega em casa, sua mulher 0 esfrega ..."
Af, mostramo-nos sem defesa.

Foi numa conversa pessoal que urn dos que nos SaDproximo,
nos perguntou (foi essa a forma de sua pergunta) se falar pllill
o quadro-negro implicava a confian~a num escriba eterno. EIII
nao e necessaria, foi-Ihe respondido, para quem quer que saihll
que todo discurso extrai seus efeitos do inconsciente.

Posir;iio do inconsciente
no Congresso de Bonneval
(1960, retomado em 1964)

Henri Ey - por toda a autoridade com que domina ~ meio
psiquiatrico Frances - reunira em seu se~vi?o do hospital de
Bonneval urn enorme contingente de especlahstas sobre 0 tema
do inconsciente freudiano (30 de outubro a 2 de novembro de
1960).

o relatorio de nossos alunos Laplanche e Leclaire promoveu
ali uma concep~ao de nossos trabalhos que, publicada em
Temps Modernes, desde entao merece credito, embora se
manifeste uma divergencia entre ambos.

As interven~6es levadas a urn congresso, quando .ha algo
em jogo no debate, as vezes exigem um numero eqUivalente
de comentarios para serem situadas. .

E basta que a refeitura dos textos seja praticada de manelra
generica para que essa tarefa se tome ardua. ..

Ela perde alias seu interesse com 0 tempo eXIgldo por essas
refeituras. Pois seria preciso substituf-la pelo que se passa
nesse tempo, considerado como tempo logico. .

Em suma, passados tres anos e meio, por quase nao ter tld~
ocasiao de vigiar 0 intervalo, tomamos uma posi~ao que Henri
Ey apresenta da seguinte maneira no livro sobre esse Congres-
so, a ser publicado por Desclee de Brouwe:. _

"Esse texto" escreve ele, "resume as lIlterven~oes de J.
Lacan, interven;6es que, por sua importancia, constitufram 0

proprio eixo de todas as discuss5es ..
A reda~ao dessas interven~5es fOi conde~sada por Jacques

Lacan nessas paginas, escritas a meu pedldo em mar~o de
1964." /. Ad

Que 0 leitor aceite que, para nos, esse te~p~ loglco po e
reduzir as circunstancias a men~ao que delas e felta, num texto
que se recenseia em uma reuniao mais fntima.



Num coloquio como este, que con vida, a tftulo da tecnica d'
cada um, filosofos, psiquiatras, psicologos e psicanalistas, falla
ao comentario um acordo quanta ao nfvel de verdade em que
se mantem os textos de Freud.

E preciso, sobre 0 inconsciente, entrar no essenciaI da expe-
riencia freudiana.

o inconsciente e um conceito fOljado no rastro daquilo que
opera para constituir 0 sujeito.

o inconsciente niio e uma especie que defina na realidade
psfquica 0 drculo daquilo que nao tem 0 atributo (ou a virtude)
da consciencia.

Pode haver fenomenos que decOlTem do inconsciente sob
essas duas aceps:6es: nem por isso elas deixam de continuar
estranhas uma a outra. Nao tem entre si outra re1as:ao senao a
de homonfmia.
o peso que conferimos a linguagem como causa do sujeito

for~a-nos a precisar: a aberras:ao floresce pOI' reduzir 0 primeiro
conceito indicado, ao aplica-Io aos fen6menos ad libitum regis-
travcis na categoria homonima; restabelecer 0 conceito a partir
desses fenomenos nao e pensavel.

Acusemos nossa posis:ao pelo equfvoco a que se prestariam
o e e 0 niio e de nossas colocas:6es iniciais.
o inconsciente e aquilo que dizemos, se quisermos ouvir 0

que Freud apresenta em suas teses.
Dizer que 0 inconsciente niio e para Freud 0 que assim se

denomina em outros lugares pouco acrescentaria, se nao ouvfs-
semos 0 que queremos dizer: que 0 inconsciente de antes de
Freud niio e, pura e simplesmente. Isso pOl'que nao denomina'
nada que valha mais como objeto, ou meres:a que Ihe confiramos
mais existencia, do que aquilo que definirfamos situando-o no
in-preto.
o inconsciente antes de Freud nao e nada de mais consistente

do que esse in-preto, ou seja, 0 conjunto daquilo que se orden aria
no_s diversos sentidos da palavra "preto", recusando 0 atributo
(ou a virtude) do pretume (ffsico ou moral).

Que ha em comum - para tomarmos as cerca de oito
defini~6es que Dwelshauvers coteja num livro antigo (1916),
mas nao tao fora de epoca pelo fato de que 0 heteroclito nao se
veria reduzido a refaze-Io em nossos dias -, que ha em comum,
com efeito, entre 0 inconsciente da sensas:ao (nos efeitos de

contraste ou de ilusao ditos oticos), 0 inconsciente do automa-
tismo desenvolvido pelo habito, 0 co-consciente (?) da dupla
personalidade, as irrups:6es ideativas ~e ~ma atividade latente
que se imp6e como orientada na cna<;ao do, ~ensamento: a
telepatia que se pretende relacion~r com es.te ultImo, 0 capItal
adquirido ou integrado da memona, 0 passIOnal que nos ultra-
passa em nosso canHer, 0 hereditario que se. reconhe~e em n~ssos
dons naturais, 0 inconsciente racional, enflm, ou 0 mconsClente

I" d ' 't "?metaffsico implicado pe 0 ato 0 espll'l o. _
(Nada disso se parece, a nao ser p~la confusa~, a. q~e ~s

psicanalistas acrescentaram 0 obscurantlsmo,. pOI' nao ~lst~ng.U1-
rem 0 inconsciente do instinto, ou, como dlzel~, do mstmtl~o
_ do arcaico ou do primevo, numa ilusao denunclada de ~.anelra
decisiva pOI' Claude Levi-Strauss -, ou entao do genetlco de
um pretenso "desenvolvimento" .)

Dizemos que nada ha em comum que se .fundam~nte numa
objetividade psicologica, ainda que esta seJa ampl!ada pelos
esquemas de uma psicopatologia, e que esse caos e a~enas 0

refletor a revelar da psicologia 0 erro central. Esse erro e tomar
pOI' unitario 0 proprio fenomeno da consciencia, fal~r de. uma
mesma consciencia, tida como poder de sfntese, na orla t1u~l1I~~da
de um campo sensorial, na atens:ao que 0 transforma, na dlaletlca
do jufzo e no devaneio comum. ~ . ~

Esse eno repousa na indevida transferencla, para esses feno-
menos do merito, de uma experiencia de pensamento que os
utiliza como exemplos. .~ .
o cogito cartesiano e a maior fas:anha dessa expenencla,

fa<;anha talvez terminal, pOI' atingir um~ ~erteza de saber. Mas
s6 faz denunciar melhor 0 que ha de pnvlleglado no ~o~~~to
em que ele se apoia, e quao fraudulento e estender e~se pnvlleglO,
para dele Ihes dar um status, aos fenomenos provldos de cons-
ciencia. .

Para a ciencia, 0 cogito marca, ao contrario, 0 romplmento
com toda certeza condicionada na intui<;ao.

E a latencia buscada desse momento fundador, com~ Selbstb~-
wusstsein, na sequencia dialetica de uma fenomenologla do espl-
rito, por Hegel, assenta-se no pressuposto ~e um sa~er.absoluto.

Tudo demonstra, ao contrario, na realtdade pSlqUlca, ~o,?o
quer que se ordene sua textura, a distribuis:ao - heter~~opl~a
quanto aos nfveis e en'Mica em cada um deles - da conSCIenCla.



A unica funs;ao homogenea da consclencia esta na capturll
imaginaria do eu pOl' seu reflexo especular e na funs;ao dt,
desconhecimento que the permanece ligada.

A denegas;ao inerente a psicologia nesse ponto, seguindo
Hegel, deveria ser antes posta na conta da Lei do coras;ao e do
delfrio de presuns;ao.

A sUbvens;ao recebida pOl' essa presuns;ao perpetuada, nelll
que seja sob a forma das honrarias cientfficas, levanta a quesLao
de on de fica 0 born bocado de seu praveito; ele nao pOdl'
reduzir-se a edis;ao de tratados mais ou menos copiosos.

A psicologia e vefculo de ideais: nela, a psi que nao represenLa
mais do que 0 patracfnio que a faz qualificar de academica. ()
ideal e servo da sociedade.

Urn certo pragresso da nossa 0 ilustra, enquanto a psicologill
nao apenas contribui para as vias como se submete aos anseios
do estudo de mercado.

Havendo urn estudo desse genera chegado a uma conclus1io
quanta aos meios adequados para sustentar 0 consumo nos EUA.
a psicologia se engajou, e engajou Freud com ela, em lembral
a metade da populas;ao mais acessfvel para esse fim que a mulhtl
so se reaJiza at raves dos ideais do sexo (cf. Betty Friedan sobn'
a onda de "mfstica feminina" dirigida, numa certa decada do
pos-guerra).

Talvez a psicologia, nessa safda ir6nica, confesse a razao tll'
sua subsistencia de sempre. Mas a ciencia pode lembrar-se tll'
que a etica implfcita em sua formas;ao Ihe OI'dena rejeitar qualqul'l
ideologia assim configurada. Do mesmo modo, 0 inconscienll'
dos psicologos e debilitante para 0 pensamento, pelo simpb
credito que 0 pensamento tern que Ihe dar para discuti-Io.

Ora, os debates deste coloquio tiveram de notavel 0 fato dt'
nao haverem cessado de se voltar para 0 conceito freudiano '/II

sua dificuldade, e de ate terem extrafdo fors;as do aspecto d ss I

dificuldade em cada urn.
Esse fato e tanto mais nota vel quanto, no mundo de hoje, ()

psicanalistas se empenham unicamente em reingressar nas filei I'll
da psicologia. 0 efeito de aversao com que tudo 0 que vem dl'
Freud se depara em sua comunidade e claramente confessal!o,
notadamente numa fras;ao dos psicanalistas presentes.

Dado que nao se pode manter afastado do exame do tema till
pauta. Nao mais do que este outro: 0 de dever-se a nosso ensilill

que este coloquio tenha derrubado tal corrente. E nao apenas para
assinalar esse aspecto - muitos 0 fizeram -, mas pelo Lanto que
isso nos obriga a prestar contas das vias que tomamos. ".

A psicanalise e convidada, quando retorna ao selo da . pSI-
cologia geral", para sustentar 0 que merece ser denunclado,
apenas ali e nao nos ermos das extintas col6nias, .como. menta-
lidade primitiva. Pois 0 tipo de interesse a que a pSlcologla ser.ve
em nossa sociedade atual, e do qual demos uma ideia, tira pravelto
disso.

A psicanalise contribui, entao, para fornecer uma astrologia
mais decente do que aquela a que nos sa sociedade continua a
oferecer sacriffcios em surdina.

Assim, consideramos justificada a prevens;ao com que a psi-
l.'analise se depara no Leste. Cabia a ela nao a justifica-la, mas

possfvel que, ao Ihe terem oferecido 0 teste de cxigcncias
sociais diferentes, ela se tenha mostrado menos tratavel pOl' ser
mais mal tratada. E 0 que conjecturamos a partir de nossa propria
posis;ao na psicanalise. .

A psicanalise teria feito melhor aprofundando s.ua ctlca e se
instruindo pelo exame da teologia, conforme a via que Freud
nos assinalou ser impossfvel evitar. Que pelo menos sua deon-
lologia na ciencia a fas;a sentir que ela e responsavel pela presens;a
do inconsciente nesse campo.

Foi essa a funs;ao de nossos alunos neste col6quio, e contri-
hufmos para ela segundo 0 metodo que nos tern sido con stante-
ll1ente caracterfstico em ocasi6es similares, situando cada urn
('m sua posis;ao quanto ao tema. 0 eixo fica bem indicado nas
I 'spostas consignadas. .

Nao seria sem interesse, nem que Fosse apenas para 0 hlsto-
I iador, dispor das notas on de foram colhidos os discursos real-
1l1cnte pranunciados, mesmo entrecortados pelas falhas qu~ neies
d 'ixaram os defeitos dos gravadores mecanicos. Elas assll1alam
,I carencia daquele que era designado pOl' seus prestimos para
,Il'cntuar, com 0 maximo de tato e fidelidade, os meandros de
IIIl1momento de comb ate num lugar de traca, quando seus lavos,
sua cultura ou ate mesmo sua desenvoltura Ihe permitiam cap tar
11\ -Ihor do que ninguem as manobras e as entonas;6es. Sua falta
III 0 levava a favorecer a defecs;ao.

Nao mais deploraremos a oportunidade assim perdida, uma
wz que, todos se havendo concedido generosamente 0 beneffcio



de uma prcitica bastante difundida, cada qual refez cuidadosa-
men~e slla contribuic;ao. Aproveitaremos isso para dar algumas
eX~lJcac;~es so.bre nossa doutrina do inconsciente no dia de hoje,
e tao mms legltlmamente quanto as resistencias de uma divisao
singular nos impediram de dizer mais na ocasia'o.

E~ta_precauc;ao nao e polltica, mas tecnica. Decorre da seguinle
condlc;ao, estabelecida pOI' nossa doutrina: os psicanalistas fazem
parte do conceito do incOrisciente, posto que constituem seu
destinatario. POl' conseguinte, nao podemos deixar de incluir
nosso discurso sobre 0 inconsciente na propria tese que 0 enuncia,
a de que a presenc;a do inconsciente, pOI' se situar no lugar do
Outro, deve ser buscada, em todo discurso, em sua enunciac;ao.

Nessa hipotese, 0 proprio sujeito do pretendente a sustenlal'
essa presenc;a, 0 analista, deve, com 0 mesmo movimento sef
inf:ormado e "questionado", ou seja, experimentar-se sUjei~ado
a fenda do significante.

Daf 0 aspecto de espiral interrompida que se observa no
t!'abalho apresentado pOl' nossos alunos S. Leclaire e J. Laplanchc.
E que eles 0 limitaram a prova de uma pec;a avulsa.

E i.sso e justamente 0 sinal de que, em seu rigor, nossos
e~unclados saD feitos primordial mente para aquela func;ao que
so cumprem em seu lugar.

No tempo propedeutico, podemos ilustrar 0 efeito de enun
ci~c;ao perguntando ao aluno se ele imagina 0 inconsciente no
animal, a nao ser pOI' algum efeito de linguagem, e da linguagenl
humana. Se ele admitir, com efeito, que essa e realmente a
condic;ao para que sequel' possa pensar no assunto, voces terrio
confirmado nele a clivagemdas ideias de inconsciente e instinlo.

Ponto de partida auspicioso, posto que, interpelando do mesmo
modo qualquer analista, nao importa a que credo tenha sido
~ntes levado, sera que ele pode dizer que, no exercfcio de suus
f~n.c;6es (sustentar 0 discurso do paciente, restabelecer-Ihe It

efeIto de sentido, i.mplicar-se nele pOl' responder, bem como POI

se calar), algum dla teve a sensac;ao de estar lidando com a1i'o
que se assemelhasse a urn instinto?
.l!~a vez que a leitura dos textos analfticos e as traduc;ol's

oflclms de Freud (que nunca escreveu essa palavra) nos ench III

a boca ~o.m 0 instinto, talvez haja interesse em nos opormos I

uma retanca que obtura qualquer eficacia do conceito. 0 esli/o
justa do relata da experiencia nao e a rotalidade da teoria. Mn

C 0 garante de que os enunciados segundo os quais ela opera
prcservem em si 0 distanciamenlo da enunciac;ao em que se
alualizam os efeitos de met:ifora e de metonfmia, ou seja, de
,Korda com nossas teses, os proprios mecanismos descritos pOI'
Freud como sendo os do inconsciente.

Mas retorna aqui legitimamente a pergunta: serao eles eFeitos
de linguagem ou efeitos de fala? Consideremos que ela adota
aqui somente 0 contorno da dicotomia de Saussure. Voltada para
o que interessa a seu autor, os efeitos na lingua, ela Fornece
cadeia e trama aquilo que se tece entre sincronia e diacronia.

A medida que a voltamos para aquilo que nos coloca em
causa (tanto quanto aquele que nos questiona, quando ja nao se
pcrdeu nos suportes da questao), ou seja, 0 sujeito, a alternativa
prop6e-se como disjunc;ao. Ora, e essa disjunc;ao mesma que nos
da a resposta, OU melhor, e levando 0 Outro a se fundal' como
o lugar de nossa resposta, ao da-Ia ele mesmo sob a forma que
inverte sua pergunta em mensagem, que introduzimos a disjunc;ao
eretiva a partir da qual a pergunta tern senti do.

o efeito de linguagem e a causa introduzida no sujeito. POI'
esse efeito, ele nao e causa dele mesmo, mas traz em si 0 germe
da causa que 0 cinde. Pois sua causa e 0 significante sem 0 qual
nao haveria nenhum sujeito no real. Mas esse sujeito e 0 que 0

significante representa, e este nao pode representar nada senao
para urn outro significante: ao que se reduz, pOI' conseguinte, 0

sujeito que escuta.
Com 0 sujeito, pOItanto, nao se fala. Isso fala dele, e e af que

de se apreende, e tao mais forc;osamente quanto, antes de - pelo
simples fato de isso se dirigir a ele - desaparecer como sujeito
sob 0 significante em que se transforma, ele nao e absolutamente
nada. Mas esse nada se sustenta pOI' seu advento, produzido agora
pelo apelo, feito no Outro, ao segundo significante.

Efeito de linguagem, pOI' nascer dessa fenda original, 0 sujeito
lraduz uma sincronia significante nessa pulsac;ao temporal pri-
mordial que e 0 fading constitutivo de sua identificac;ao. Esse e
o primeiro movimento .

Mas, no segundo, havendo 0 desejo feito seu leito no corte
significante em que se efetua a metonfmia, a diacronia (chamada
"historia") que se inscreveu no fading retorna a especie de
rixidez que Freud atribui ao voto inconsciente (ultima Frase da
'f'raumdeutung).



Esse suborno secundario nao apenas conclui 0 efeito da
primeira, projetando a topologia do sujeito no instante da fantasia,
mas 0 sela, recusando ao sujeito do desejo que ele se saiba efeito
de fala, ou seja, que saiba 0 que ele e por nao ,ser outra COiSil
senao 0 desejo do Outro,

E nisso que todo discurso tern 0 direito de se considerar, por
esse efeito, irresponsavel. Todo discurso, exceto 0 daquele qu '
ensina, quando ele se dirige a psicanalistas.

Quanto a nos, sempre nos acreditamos passfveis de ser res-
ponsabilizados por tal efeito, e, embora nao estando a altura dll
tarefa de Ihe fazer frente, foi essa a proeza secreta de cada Unl
de nossos "seminarios" .

Pois aqueles que nos vem ouvir nao sao aqueles que estao
fazendo primeira comunhao, os quais Platao exp6e a interroga~ao
de Socrates.

Que 0 "secundario" de on de eles saem deva ser reproduzido
por uma propedeutica ja diz 0 bastante sobre suas carencias ('
suas redundancias. De sua" filosofia" , a maiOl'ia deles guardo\l
apenas uma mistura de formulas, urn catecismo desordenado que
os anestesia para qualquer surpresa da verdade.

Alem disso eles sao presas oferecidas as opera~6es de pres
tfgio, aos ideais de alto personalismo pelos quais a civiliza~ao
os pressiona a viverem acima de seus recursos.

Recursos mentais, bem entendido.
o ideal de autoridade com que se afina 0 candidato medico,

a pesquisa de opiniao em que se esconde 0 mediador dos impas, eN

relacionais, 0 meaning of meaning em que toda busca enconll'lI
seu alibi - a fenomenologia, cesto que se oferece aos mann,
cafdos do ceu I - e vasto 0 leque e grande a dispersao na baSI'
de uma obtusao ordenada.

A resistencia, igual em seu efeito de negar a despeito de He' 'I
e Freud, desgra~a da consciencia e mal-estar da civiliza~ao.

Em sua base esta uma Koine da subjetiva~ao que objetiva II

falsas evidencias do eu e desvia toda prova de certeza para SIIII
procrastina~ao. (Que nao nos venham opor nem os marxislas,

nem os catolicos, nem os proprios freudianos, ou exigiremos a
chamada nominal.)

Eis por que somente urn ensino que abale essa Koine tra~a a
via da analise que se intitula didatica, uma vez que os resultados
da experiencia sao falseados pelo simples fato de se registrarem
nessa Koine.

Essa contribui~ao doutrinal tern urn nome: trata-se, muito [8371

simplesmente, do espfrito cientffico, que falha por completo nos
locais de recrutamento dos psicanalistas.

Nosso ensino e anatema por se increver nessa verdade.
A obje~ao, que destacamos, de sua incidencia na transferencia

dos analistas em forma~ao ha de fazer rir os futuros analistas,
se, gra~as a nos, ainda houver algum para quem Freud exista.
Mas 0 que ela prova e a ausencia de qualquer doutrina da
psicanalise didatica em suas rela~6es com a afirma~ao do in-
consciente.

Compreender-se-a, por conseguinte, que nosso uso da feno-
menologia de Hegel nao tenha comportado nenhuma fidelidade
ao sistema, mas pregava, como exemplo, contrariar as evidencias
da identifica~ao. E na condu~ao do exame de urn doente e no
modo de tirar conclus6es dele que se afirma a crftica contra 0

bestiario intelectual. E ao nao evitar as implica~6es eticas de
nossa praxis na deontologia e no debate cientffico que se des-
mascara a bela alma. A lei do cora<;ao, como dissemos, faz das
suas mais do que a paranoia. E a lei de uma astucia que, na
IIstucia da razao, tra~a urn meandro de curso bastante lento.

Alem disso, os enunciados hegelianos, mesmo a nos atermos
II seu texto, sao propfcios para dizer sempre Outra-coisa. Outra-
coisa que corrige seu vfnculo de sfntese fantasfstica, enquanto
conserva seu efeito de denunciar as identifica<;6es em seus
cngodos.

Essa e a nossa propria Aufhebung, que transforma a de Hegel,
o engodo dele, numa oportunidade de destacar, em lugar e vez
dos saltos de um progresso ideal, os avatares de uma falta.

Para confirmar em sua fun<;ao esse ponto de falta, nao ha
!lada melhor, visto isto, do que 0 dialogo de Platao, na medida
'm que ele decorre do genero comico, em que nao hesita em
i1ssinalar 0 ponto em que ja nao resta senao opor aos "insultos
de praxe a mascara do palha<;o", em que conserva 0 rosto de
lIlurmore enquanto atravessa os seculos na base de uma farsa, a

I. '" La phenonu!nologie, van qui s'offre aux cilouettes rfilies du del: LIlt'1111

joga com a expressao de referencia bfblica attendre ,que les alouettes lui IOlI/bl'llI

loutes roties, "esperar que as coisas Ihe caiam do ceu," (N.E.)



espera de quem se saini melhor no golpe de judo que ele cristaliza
com a verdade.

Assim e que, no Banquete, Freud e urn conviva que se pod'
correr 0 risco de convidar de improviso, nem que seja confiando
na notinha em que ele nos indica 0 que the dcve em sua precisao
quanta ao amor c, talvez, na tranqUilidade de sua visao da
transferencia. Decerto seria ele 0 homem para ali reavivar essas
coloca~6es b£1quicas, das quais, havendo-as sustentado, ninguem
mais se lembra depois da embriaguez.

Nosso semin£1rio nao estava "1£1on de isso fala" , como sucedclI
dizerem pOI' brincadeira. Ele suscitava 0 Lugar de onde isso podia
falar, abrindo mais de urn ouvido para escutar 0 que, na impos
sibilidade de reconhece-Io, ele teria deixado passar como indi
ferente. E e verdade que, ao ressaltar isso ingenuamente, pelo
fato de tel' sido na mesma noite, se nao exatamente na vespera,
urn certo ouvinte nos deslumbrou porter sido encontrado nil
scssao de urn paciente, a ponto de se faze I' textual, 0 qu
disseramos em BOSSO semin£1rio.

o lugar em questao e a entrada da caverna a respeito da qual
sabemos que Platao nos guia para a safda, ao passo que imagi
namos nela vel' entrar 0 psicanalista. Mas as coisas saD menos
simples, porque essa e uma entrada a que nunca se chega senUl
no momenta em que ela e fechada (esse lugar jamais SCJ'lI

turfstico) e pOl'que 0 unico meio de ela se cntreabir e chamal
do lado de dentro.

Isso nao e insoluvel, se 0 abre-te sesamo do inconscientc ('
tel' urn efeito de fala, ser estrutura de linguagem, mas exige do
analista que ele reconsidere 0 modo de seu fechamento.

Hiancia, pulsa~ao, uma alternancia de suc~ao, para seguirmo
certas indica~6es de Freud: e disso que precisamos dar conta, ('
foi isso que tratamos de fazer fundamentando-o numa topologill.

A estrutura daquilo que se fecha inscreve-se, com efeito, nUlllll
geometria em que 0 espa~o se reduz a uma combinatoria: ela t\
propriamente falando, 0 que ali se chama de uma borda.

Ao estud£1-la formalmente nas conseqUencias da irredutibili
dade de seu corte, nela poderemos reordenar algumas fun~o 'S,

entre a estetica e a logica, das mais interessantes.
Nisso percebemos que e 0 fechamento do inconsciente (1I1l'

fornece a chave de seu espa~o e, nomeadamente, a compreensl\o
da impropriedade que h£1em fazer dele urn interior.

Ele tambem demonstra 0 nucleo de urn tempo reversivo, muito
necess£1rio de introduzir em toda eficacia do discurso, e j£1
bastante sensfvel na retroa~ao - na qual insistimos h£1muito
tempo - do efeito de sentido na frase, 0 qual exige, para se
fcchar, sua ultima palavra.

o nachtriiglich (lembremos que fomos 0 primeiro a extraf-Io
do texto de Freud), 0 nachtriiglich, ou a posteriori, segundo 0

qual 0 trauma se implica no sintoma, mostra uma estrutura
temporal de ordem mais elevada.

Mas, acima de tudo, a experiencia desse fechamento mostra
que nao seria urn ato gratuito para os psicanalistas r~abrir 0

debate sobre a causa, fantasma impossfvel de exorclzar do
pensamento, crftico ou nao. Pois a cau~a nao e, C?;n0 ta~bem
se diz do ser, engodo das formas do dlscurso - Ja 0 tenamos
desfeito. Ela perpetua a razao que subordina 0 sujeito ao efeito
do significante.

E somente como instancia do inconsciente, do inconsciente
freudiano, que se apreende a causa no nfvel do qual urn Burne
tcnciona desaloj£1-la, e que e justamente aquele em que ela ganha
consistencia: a retroa~ao do significante em sua eficacia, que e
absolutamente necess£1rio distinguir da causa final.

E inclusive ao demonstrar que essa e a unica e verdadeira
causa primeira que verfamos congregar-se a apar~nte discor?an-
cia das quatro causas de Aristoteles - e os anahstas podenam,
de seu terreno, contribuir para essa retomada.

Teriam como recompensa disso poderem servir-se do termo
freudiano "sobredetermina~ao" de urn outro modo que nao para
urn uso de pirueta. 0 que vem a seguir introduzira 0 tra~o que
domina a rela~ao de funcionamento entre essas formas: sua
articula~ao circular, mas nao recfproca.

Havendo fechamento e entrada, nao est£1dito que eles separam:
cles dao a dois campos seu modo de c(jnjun~ao. Estes sao,
respectivamente, 0 sujeito e 0 Outro, so devendo esses ~ampos
ser substantivados aqui a partir de nossas teses sobre 0 mcons-
ciente.o sujeito, 0 sujeito cartesiano, e 0 pressuposto do inconsciente,
como demonstramos no devido Iugar.

o Outro e a dimensao exigida pelo fato de a fala se afirmar
como verdade.

o inconsciente e, entre eles, seu corte em ato.



Encontramos esse corte comandando as duas opera~oes funda-
mentais em que convem formular a causa~ao do sujeito. Opera
~oes que se ordenam por uma rela~ao circular, mas, no entanto,
nao-recfproca.

A primeira, a aliena~ao, e propria do sujeito. Num campo d'
objetos, nao e concebfvel nenhuma rela~ao que gere a aliena~ao,
a nao ser a do significante. Tomemos pOl' origem 0 dado de qu'
nenhum sujeito tem razao de aparecer no real, salvo pOl' ncl'
existirem seres falantes. Concebe-se uma ffsica que de conta d'
tudo no mundo, inclusive de sua parte animada. Vm sujeito s)
se imp6e nela pOl' haver no mundosignificantes que nao quercl11
dizer nada e que tem de ser decifrados.

Conferir essa prioridade ao significante em rela~ao ao sujeito
e, para nos, levar em conta a experiencia que Freud nos descor-
tinou, a de que 0 significante joga e ganha, por assim dizcr,
antes que 0 sujeito constate isso, a ponto de, no jogo do WiIZ,
do chiste, pOl' exemplo, ele surpreender 0 sujeito. Com seuflash,
o que ele ilumina e a divisao entre 0 sujeito e ele mesmo.

Mas 0 fato de ser revelar nao deve mascarar para nos qu'
essa divisao nao provem de outra coisa senao do mesmo jogo,
o jogo dos significantes ... dos significantes, e nao dos signos.

Os signos saD plurivalentes: sem duvida representam alguma
coisa para alguem; mas, desse alguem, 0 status e incerto, como
o e 0 da pretensa linguagem de certos animais, linguagem d'
signos que nao admite a metafora nem gera a metonfmia.

Esse alguem, em ultima instiincia, po de ser 0 universo, uma
vez que nele circula, dizem-nos, a informa~ao. Todo centro em
que ela se totaliza pode ser tomado pOl' aIguem, mas nao pOl'
um sujeito.

o registro do significante institui-se pelo fato de um signifi-
cante representar um sujeito para outro significante. Essa e a
estrutura, sonho, lapso e chiste, de todas as forma~6es do
inconsciente. E e tambem a que explica a divisao origimiria do
sujeito. Produzindo-se 0 significante no lugar do Outro ainda
nao discernido, ele faz surgir ali 0 sujeito do ser que ainda nao
possui a fala, mas ao pre~o de cristaliza-Io. 0 que ali havia d'
pronto para falar - nos dois sen:,dos que 0 imperfeito do Frances
da ao il y avait [havia], 0 de coloca-Io no instante anterior: Iii
estava e nao esta mais; pOl'em tambem no instante posterior: pOl'
pouco mais la estava por ter podido la estar -, 0 que la havia
desaparece, pOl' nao ser mais que urn significante.

. POitanto, nao e 0 fato de essa opera~ao se iniciar no Outro [841]

que a faz qualific'ar de aliena~ao. Que 0 Outro seja para 0 sujeito
o lugar de sua causa significante so faz explicar, aqui, a razao
pOl' que nenhum sujeito pode ser causa de si mesmo. 0 que se
impoe nao somente pOl' ele nao ser Deus, mas pOl'que 0 proprio
Deus nao poderia se-Io, se tivessemos que pensar nele como
sujeito - st~. Agostinho percebeu isso muito bern, recusando
o atributo de causa de si mesmo ao Deus pessoaI.

A aliena~ao reside na divisao do sujeito que acabamos de
designar em sua causa. Avancemos na estrutura logica. Essa
estrutura e a de um vel, novo pOl' produzir aqui sua originalidade.
Para isso, e preciso deriva-Io do que se chama, na logica dita
matematica, uma reuniao (ja reconhecida como definindo um
certo vel).

Essa reuniao e tal que 0 vel que dizemos de aliena~ao so
impoe uma escolha entre seus termos ao eliminar um deles,
sempre 0 m~smo, seja qual for essa escolha. 0 que esta em jogo
limita-se, pois, aparentemente, a conserva~ao ou nao do outro
termo, quando a reuniao e bimiria.

Essa disjun~ao encarna-se de maneira muito ilustravel, senao
dramitica, tao logo 0 significante se encarna, num nfvel mais
personalizado, no pedido ou na oferta: no "a bolsa ou a vida"
ou no "a liberdade ou a morte" .

Trata-se apenas de saber que voces querem ou nao (sic aut
non) conservar a vida ou recusar a morte, pois, no que concerne
ao outro termo da alternativa, a bolsa ou a liberdade, sua escolha
sera de qualquer maneira decepcionante.

E preciso estar atento ao fato de que 0 que resta, de qualquer
modo, fica desfalcado: sera a vida sem a bolsa - e sera tambem,
pOl' haver recusado a morte, uma vida algo incomodada pelo
pre~o da liberdade.

E esse 0 estigma, posto que 0 vel, funcionando aqui dialeti-
camente, de fato atua sobre 0 vel da reuniao logica, que, como
se sabe, equivale a um et (sic et non). 0 que se ilustra pelo fato
de que, num prazo mais longo, sera preciso abandonar a vida
depois da bolsa, e pOl' fim restara apenas a liberdade de morrer.

Do mesmo modo, nosso sujeito e colocado no vel de um
senti do a ser recebido ou da petrifica~ao. Mas, se ele preserva
o sentido, e esse campo (do senti do) que sera mordido pelo [842]



nao-sentido que se produz pOl' sua mudancra em significantc. E
e justamente do campo do Outro que provem esse nao-sentido.
apesar de produzido como eclipse do sujeito.
. A c~isa merece ser dita. pois ela qual,ifica 0 campo do
JI1consclente que se assenta, digamos, no lugar do analista, Oil
seja, literalmente, em sua poltrona. E a tal ponto que deverfamos
deixar-Ihe essa poltrona, num "gesto simb6Iico". E essa 1I

expressao costumeira para se dizer gesto de protesto, a qual terill
a importancia de se opal' a instrucrao tao graciosamente declaradll
no lem?a grosseiro, dentro do franglario - inventemos eSllI
palavra- - dlretamente safdo da hamathia que uma princcsll
encarnou na psicanalise francesa, de substituir 0 tom pre-sacI'.
tico do preceito de Freud, Wo Es war, soli felt werden, pcla
dissonancia de "0 eu (do analista, sem duvida) deve desalojal
o isso (do paciente, e claro)" .

Que S. Leclaire seja questionado par poder considerar incons
ciente a seqUencia do licorne, a pretexto de que ele, pOl' sua vc~..
e consciente dela, significa que nao se ve que 0 inconscientc so
tern sentido no campo do Outro - e menos ainda 0 que decorn'
disso: que nao e 0 efeito de sentido que opera na interpretacrao,
mas a articulacrao, no sintoma, dos significantes (sem nenhulll
sentido) aprisionados nele.3

falta, atraves da qual a sUJellO reencontra no desejo do Outro [843]

sua equivalencia ao que ele e como sujeito do inconsciente.
POl' essa via, 0 sujeito se realiza na perda em que surgiu como

inconsciente, mediante a falta que produz no Outro, de acordo
com 0 tracrado que Freud descobriu como sendo a pulsao mais
radical, e que ele denominou de pulsao de morte. Aqui, urn nem
a- e convocado a suprir outro nem a-. 0 ato de Empedocles,
respondendo a isso, evidencia que se trata af de urn querer. 0
vel retorna como velle.4 Esse e a fim da operacrao. Agora, a
processo.

Separare, separar, conclui-se aqui em se pa rere , gerar a si
mesmo. Prescindamos dos presti mas certeiros que encontramos
nos etimoJogistas do latim, nesse deslizamento do sentido de urn
verba para a outro. Que se saiba apenas que esse deslizamento
se funda no pareamento comum dos dois na funcrao da pars.

A parte nao e a todo, costuma-se dizer, s6 que geralmente
sem pensar. Pois seria preciso acentuar que, com a todo, ela
nada tern aver. E preciso tamar partido nisso; ela joga sua
partida 'sozinha. Aqui, e par sua particrao que 0 sujeito pro cede
a sua parturicrao. E isso nao implica a metafora grotesca de que
ele se de a luz de novo. 0 que, alias, a linguagem ficaria urn
bocado atrapalhada para exprimir pOl' urn termo original, pelo
menos na area do indo-europeu, onde todas as palavras utilizadas
nessa acepcrao tern uma origem jurfdica ou social. Parere e, antes
de mais nada, proporcionar (urn filho ao marido). POI' isso e que
a sujeito pode se proporcionar 0 que Ihe diz respeito aqui, urn
cstado que qualificaremos de civil. Nada na vida de ninguem
desencadeia mais empenho para ser alcancrado. Para ser pars,
cle real mente sacrificaria grande parte de seus interesses, e nao
para se integral' na totalidade, que, de resto, nao e de modo
algum constitufda pelos interesses dos outros, e men as ainda
pelo interesse geral, que se distingue disso de urn modo total-
mente diferente.

Separare, se parare: para se enfeitar com a significante5 sob
a qual sucumbe, a sujeito ataca a cadeia, que reduzimos a conta

Pa.ss.emos a segunda operacrao, onde se fecha a causacrao do
sUJe.lto.' para nela constatar a estrutura da borda em sua fun9lo
de limIte, bem como na torcrao que mati va a invasao do incOIlS
ciente. A essa operacrao chamaremos: separacrao. Nela reconh .
ceremos a que Freud denomina de feltspaltung au fenda do
sujeito, e compreenderemos par que, no texto em que Freud II
introduz, ele a fundamenta numa fenda nao do sujeito, mas do
objeto (falico, nomeadamente).

A forma 16gica que essa segunda operacrao vem modinclli
dialeticamente chama-se, na l6gica simb6lica, intersecrao, au 0

produto que se formula par urn pertencimento a- e a-. Ess I

funcrao modifica-se, aqui, pOl' uma parte retirada da falta p'l/I

4. Infinitivo presente e imperfeito do subjuntivo do lalim volo, volui, "querer",
"desejar". Trocadilho de Lacan entre vel (ou) e velie (de volo) (N.E.)
~. Se parer du signifianl: se parer, alem de significar "gabar-se, vangloriar-se" ,
<:quivoca com separer (separar); parer significa "proteger, aparar, enfeitar,
ornamentar". (N.E.)

2. 0 meio em que imperaria 0 "frangH~s", uma especie de lfngua fran" II

exceSSlvamente influenciada pelo ingles. (N.E.)
3. Abrevia~1io de nossa resposta a uma obje~1io inoperante.



exata de um binarismo, em seu ponto de intervalo. 0 intervalo
que se repete, estrutura mais radical da cadeia significante, e 0
lugar assombrado pela metonfmia, vefculo, ao menos como 0

ensinamos, do desejo.
Sej~ como for, e sob a incidencia em que 0 sujeito experimenta,

nesse tntervalo, uma Outra coisa a motiva-lo que nao os efeitos
d~ ~entido com que um discurso 0 solicita, que ele depara
etetlvamente com 0 desejo do Outro, antes mesmo que possa
sequer chama-Io de desejo, e muito menos imaginar seu objeto.

o que ele coloca af e sua propria falta, sob a forma da falta
que produziria no Outro por seu proprio desaparecimento. De-
saparecimento que, se assim podemos dizer, ele tem nas maos,
da parte de si mesmo que Ihe cabe por sua alienar;ao primaria.

Mas 0 que ele assim preenche nao e a falha que ele encontra
no Outro, e sim, antes, a da perda constitutiva de uma de suas
partes, e pela qual ele se acha constitufdo em duas partes. Nisso
reside a torr;ao atraves da qual a separar;ao representa 0 retorno
da alienar;ao. E por ele operar com sua propria perda, a qual ()
reconduz a seu comer;o.

Sem duvida, 0 "ele pode me perder" e seu recurso contra a
opacidade do que ele encontra no lugar do Outro como desejo,
mas restitui 0 sujeito a opacidade do ser que the coube por sell
advento de sujeito, tal como ele se produziu inicialmente pela
intimar;ao do outro.

Essa e uma operar;ao cujo desenho fundamental vai ser reen·
contrado na tecnica. Pois e na escansao do discurso do pacient ,
a medida nele intervem 0 analista, que veremos ajustar-se :t

pulsar;ao da borda pela qual deve surgir 0 ser que reside para
aquem dela.

P: espera do advento desse ser em sua relar;ao com 0 qu'
deslgnamos como 0 desejo do analista, no que ele tern d'
despercebido, pelo menos ate hoje, por sua propria posir;ao, ,
essa a ultima e verdadeira mola do que constitui a transferencia.

Eis por que a transferencia e uma relar;ao essencialment'
ligada ao tempo e a seu manejo. Mas 0 ser que, em nos operando
a partir do campo da fala e da linguagem, responde do para-aquclll
da entrada da cavern a, quem e ele? Vamos dar-Ihe corpo COllI
as proprias paredes da cavern a, que viveriam, ou melhor, s \
animariam com uma palpitar;ao cujo movimento de vida dev'
ser captado agora, isto e, depois de havermos articulado a funr;, ()
e 0 campo da fala e da linguagem em seu condicionamento.

Pois nao vemos muito bem como se dar 0 direito de nos
imputar de negligenciar 0 dinamico em nossa topologia: nos 0

orientamos, 0 que e melhor do que fazer dele urn lugar-comum
(0 mais verbal nao esta onde se quer dize-~o). ,

Quanto a sexualidade, onde nos lembranam que esta a forr;a [8451
com que temos de lidar, e que ela e biologica, retrucaremos q~e
o analista talvez nao tenha contribufdo tanto quanto se podena
esperar, numa certa epoca, para 0 esclarecimento de suas mol as,
a nao ser apregoando 0 que nela ha de natural, em .temas d.e
ritornelos que as vezes chegam ao arrulho. Tentaremos tntro~uz.lr
nisso algo de mais novo, recorrendo a uma forma que 0 pr~pno
Freud, nesse aspecto, nunca pretendeu ultrapassar: a do mlto.

E, para seguir as pegadas do Arist6f~n~s. do B~nquete ant~-
riormente evocado, recordemos seu pnmltIvo anImal de dOls
dorsos em que se soldam metades tao firmemente unidas quanto
as de uma esfera de Magdeburgo, as quais, separadas num
segundo tempo por uma intervenr;ao cirurgica do ciume de Zeus,
representam esses seres, famintos de urn intangfvel complemento,
em que nos transformamos no amor. .

Ao considerar essa esfericidade do Homem pnmevo, tanto
quanto sua divisao, e 0 ovo que se evoca e q.u~ ta~vez se a~ont~
como recalcado, seguindo P1atao, na preemtnenCla confenda a
esfera durante seculos, numa hierarquia das farmas sancionada
pelas ciencias da natureza. . , _

Consideremos esse ovo no ventre vlvlparo em que ele nao
precisa de concha e lembremos que, toda vez, que. se ro~pem
suas membranas, e uma parte do ovo que e fenda, pOlS. as
membranas sao, do ovo fecundado, tao filhas quanto 0 ser VIVO
que vem a luz por sua perfurar;ao. Donde resulta que, na secr;ao
do cordao, 0 que 0 recem-nascido perde nao e, como pensam
os analistas, sua mae, mas seu complemento anatomico. Aquila
que as parteiras chamam de secundinas.

Pois bern, imaginemos que, tada vez que se rompem as
membranas, pela mesma safda escapa urn fantasma, 0 de u~a
rorma infinitamente mais primaria da vida, e que nao estana
apta a reprodu~ir 0 mundo como microcosmo.

Ao quebrar 0 ovo faz-se 0 Homem, mas faz-se tambem a

Homelete.
Suponhamo-la como grande panqueca a se ~es~ocar qual a

ameba, u1tra-achatada a passar sob as portas, OnISClente por ser
conduzida pelo puro instinto de vida, imorta1 por ser cissfpara.



Eis ai alga que nao seria bom sentiI' escorrer sabre a rosto sem
ruido, durante a sana, para Ihe apor um lacre. '

A se admitir que nesse ponlo come<;a 0 processo de digestao,
percebe-se que a Homelete teria com que se sustentar par muilO
tempo (Iembremos que ha organismos, e ja bem diferenciados
que nao tem aparelho digestivo). '

Desnecessario acrescentar que logo se travaria a luta contra
um ser tao assustador, mas que ela seria diffcil. Pois e possivel
supor que, com a ausencia de aparelho sensorial na Homelete a
Ihe deixar apenas 0 puro real para se guiar, ela levari a uma
vantagem sobre n6s, homens, que sempre temos que nos prover
de um homunculo em nossa cabe<;a para fazer desse mesmo real
uma realidade.

Nao seria facil, com efeito, prevenir os caminhos de seus
ataques, alias impossfveis de preyer, uma vez que ela tambem
nao conheceria obstaculos. Impossivel educa-la ou tampouco Ihe
armar uma cilada. .

Qu:nto a destruir a Homelete, seria bom nos prevenirmos de
que nao Ihe ocona pulular, pois nela fazer um talho seria
promover ate sua reproduc;ao, e 0 menor de seus brotos sobre-
vivendo, ate mesmo do fogo, ele conservaria todos os seus
P?deres ~e prej~dicar. Afora os efeitos de um raio mortal, qu'
am?~ se~"IapreclSO experimentar, a unica saida seria encerra-Ia,
apnslOna-la nas mandibulas de uma esfera de Magdeburgo, pOI"
exemplo, que reaparece ai, unico instrumento a se propor, como
que pOI' acaso.

Mas seria preciso que ela conseguisse isso inteira e sozinha.
Pois, para Ihe por os dedos, para empurra-Ia um tantinho s6 qu '
transbordasse, 0 mais valente teria razao de pensar duas vezes,
~emendo. que por entre seus dedos ela Ihe escapasse - e parn
Ir se aloJar onde?

A nao ser por seu nome, que trocaremos pelo nome mais
decente de ~amel~ (do q~al a palavra om~lete, alias, nao passll
de uma metastase ), essa Imagem e esse mlto parecem-nos muilo

apropriados tanto para representar quanto para instaurar aquilo
a que chamamos libido.

A imagem nos apresenta a libido tal como ela e, ou seja, um
6rgao, 0 que faz com que seus costumes a aparentem muito mais
que com um campo de forc;as. Digamos que e como superffcie
que ela orden a esse campo de for<;as. Essa concepc;ao e posta a
prova ao se reconhecer a estrutura de montagem que Freud
conferiu a pulsao e ao se a articular com ela.

A referencia a teoria eletromagnetica, e nomeadamente a um [8471
chamado teorema de Stokes, nos permitiria situar na condic;ao
de essa superffcie apoiar-se numa borda fechada, que e a zona
er6gena, a razao da constancia do impeto da pulsao, na qual
Freud insiste tanto.7

Ve-se tambem que 0 que Freud chama de Schuh, ou escoa-
mento da pulsao, nao e sua descarga, mas deve antes ser descrito
como a evagina<;ao em vaivem de um 6rgao cuja func;ao deve
ser situada nas coordenadas subjetivas precedentes.

Esse 6rgao deve ser chamado de irreal, no sentido de que 0
irreal nao e 0 imaginario e precede 0 subjetivo que ele condiciona,
pOI' estar diretamente as voltas com 0 real.

E a isso que nosso mito, como qualquer outro, esforc;a-se por
dar uma articulac;ao simb6lica, em vez de uma imagem.

Nossa lamela representa aqui a parte do ser vivo que se perde
no que ele se produz pelas vias do sexo.

Essa parte certamente nao deixa de se indicar em suportes
que a anatomia microsc6pica materializa nos gl6bulos expulsos
nas duas etapas dos fenomenos que se orden am em torno da
reduc;ao cromossomica, na maturac;ao de uma gonada,

Sendo aqui representada por um ser mortifero, ela marca a
relac;ao, da qual 0 sujeito participa, entre a sexualidade, especi-
ficada no individuo, e sua morte.

7. S~bemos 0 que esse teorema enuncia sobre 0 fluxo do rotacional. Ele supoe
um campo vetorial definido no contfnuo e no derivavel. Em tal campo, sendo
o rotacional de um vetor constitufdo pelas derivadas de suas componentes,
demonstra-se que a circula~ao desse vetor numa linha fechada e igual ao fluxo
do rotacional gerado a partir da superffcie que se ap6ia nessa linha como borda.
Ou seja, ao assim postular esse fluxo como invariante, 0 teorema estabeleee a
icteia de um fluxo "atraves" de urn circuito orificial, isto e, tal que a superffcie
illicial ja nao entra em considera~ao.

Para os topologistas: f dl. V = f f dS. Rot. V.

6. Vem-nos a lembran~a que, como prova de haver mamado do bom leite, 111\
quem zombe de nossas referencias ... a metastase e a metonfmia (sic). Raro . II

que faz nr aquele cUJo rosto e eloqUente para ilustrar 0 slogan do qual farramll
sua marca: a bosta de vache qui ril, [Lacan brinea eom omelette, lalllelll' I'

mamelle (mama, teta). (N.E.)] ,



Do que dela se representa no sujeito, 0 que impressiona e a
forma de corte anat6mico (reavivando 0 senti do etimologico da
palavra .anatom~a) et:n que se decide a fun~ao de alguns objetos,
dos qUais convem dlzer nao que eles sao parciais, mas que tem
uma situa~ao realmente a parte.

a seio, para dele tirar 0 exemplo dos problemas suscitados
pOl' esses objetos, nao e somente a Fonte de uma nostalgia
"regressiva" , por tel' side a de um alimento valorizado. Ele esta
ligado ao corpo materno, dizem-nos, a seu calor ou aos cuidados
amorosos. Mas isso nao equivale a dar uma razao suficiente de
seu valor erotico, do qual um quadro (em Berl~m) de Tiepolo,
em seu horror exaltado, representando sta. Agata apos seu
suplfcio, e mais apropriado para dar uma ideia.

~a verdade,. nao se trata do seio no senti do da matriz, pOI'
~al~ ~ue se. mlsturem a vontade essas ressonancias em que 0
slgmflcante Joga fartamente com a metMora. Trata-se do seio
especificado na fun~ao do desmame, que prefigura a castra~ao.

?I:a, 0 des~ame ~sta por demais situado, desde a investiga~ao
kleInI.ana,. na fantasl~ da parti~ao do corpo da mae, para que nao
suspeltemos de que e entre 0 seio e a mae que passa 0 plano de
separa~ao que faz do seio 0 objeto perdido que esta em causa
no desejo.

Poi.s, a nos lembrarmos da rela~ao de parasitismo em que a
orgamza~ao mamffera coloca 0 rebento, desde 0 embriao ate ()
recem-nascido, no tocante ao corpo da mae, 0 seio aparecera
com? o. n;esmo tipo de orgao, a ser concebido como ectopia de
un; l~dlVlduo sob:e outro, materializado pela placenta nos pri-
mordlOs do creSClmento de um certo tipo de organismo, que
mantem-se especificado por essa interse~ao.

A libido e a lamela que 0 ser do organismo desliza ate sell
verdadeiro limite, que vai mais longe que 0 do corpo. Sua fun~ao
radical no animal se materializa, nessa etologia, pela subita quedH
de seu poder de intimida~ao nos limites de seu "territorio".

Essa lamela e orgao por ser instrumento do organismo. As
vezes e como que sensfvel, quando a histerica brinca de testa!'
sua elasticidade ao extremo.

a sujeito falante tem 0 privilegio de revelar 0 sentido mortffero
desse orgao e, atraves disso, sua rela~ao com a sexualidade. Isso
porq~~ 0 significante como tal, barrando por inten~ao primeira
o sUJelto, nele fez penetrar 0 sentido da morte. (A letra matH,

.mas so ficamos' sabendo disso pela propria letra.) Por isso e que
toda pulsao e virtual mente pulsao de morte.

a importante e apreender como 0 organismo vem a ser
apanhado na dialetica do sujeito. Esse orgao do incorporal no
ser sexuado e aquilo do organismo que 0 sujeito vem estabelecer
no momento em que se opera sua separa~ao. E pOI' meio dele
que ele po de real mente fazer de sua morte objeto de desejo do
outro.

Mediante 0 que virao para esse lugar 0 objeto que ele perde
por natureza, 0 excremento, ou entao os suportes que ele encontra
para 0 desejo do outro: seu olhar, sua voz.

E em revolver esses objetos para neles resgatar, para restaurar
em si sua perda original, que se empenha a atividade que nele
denominamos de pulsao (Trieb).

Nao ha outra via em que se manifeste no sujeito a incidencia
da sexualidade. A pulsao, como representante da sexualidade no
inconsciente, nunca e senao pulsao parcial. E nisso que esta a
carencia essencial, isto e, a daquilo que pudesse representar no
sujeito 0 modo, em seu ser, do que nele e macho ou femea.

a que nossa experiencia demonstra de vacila~ao no sujeito,
no tocante a seu ser de masculino ou feminino, deve ser menos
relacionado com sua bissexualidade biologica do que com 0 fato
de nao haver nada em sua dialetica que represente a bipolaridade
do sexo, a nilo ser a atividade e a passividade, isto e, uma
polaridade pulsao-a~ao-de-fora, total mente impropria para re-
presenta-Ia em seu fundamento.

E a isso que queremos chegar neste discurso: a que a sexua-
lidade se distribui de um lado a outro de nossa borda como
limiar do inconsciente, da seguinte maneira:

Dolado do vivente,como ser que deve ser captado na fala,
como alguem que nunca pode enfim advir nela por inteiro, nesse
para-aquem do limiar que no entanto nilo e dentro nem fora, nao
ha aces so ao outro do sexo oposto senao atraves das chamadas
pulsoes parciais, on de 0 sujeito busca um objeto que Ihe reponha
a perda de vida que Ihe e propria, por ele ser sexuado.

Do lade do outro, do lugar on de a fala se confirma por
encontrar a troca dos significantes, os ideais que eles susten-
tam, as estruturas elementares de parentesco, a metMora do
pai como princfpio da separa~ao, a divisao sempre reabearta
no sujeito em sua aliena~ao primaria, apenas desse lado, e pOI'



estas vias que acabamos de citar, devem instaurar-se a ordem c
a norma que dizem ao sujeito 0 que ele deve fazer como homem
ou mulher.

Nao e verdade que Deus os tenha feito 'macho e femea, se e
isso que se quer dizer com 0 casal Adao e Eva, como alias 0

contradiz expressamente 0 mito ultracondensado que en contra-
mos no mesmo texto sobre a cria<;ao da companheira.

Sem duvida, antes houve Lilith, mas ela nao resolve nada.

-Do "Trieb" de Freud
e do desejo do psicanalista

Interrompendo pOl' aqui, deixamos para 0 passado debates em
que, no que concerne ao inconsciente freudiano, eram bem-vinda~
as interven<;6es irresponsaveis, justamente pelo fato de os res-
ponsaveis s6 virem de ma vontade, para nao dizermos mais nada,
a partir de uma certa borda.

Urn resultado disso, nao obstante, foi que a ordem de silencio
dessa borda oposta a nosso ensino neles se rompeu.

o fato de, quanta ao complexo de Edipo, 0 ponto final, Oll
melhor, a vedete norte-americana, tel' atingido uma proeza her-
meneutica confirma nossa aprecia<;ao desse col6quio e desd
entao tern mostrado suas conseqiiencias.

Indicamos aqui, por nossa conta e risco, 0 aparelho pelo qual
se poderia reintroduzir a precisao.8

A pulsao, I tal como e construfda pOl' Freud a partir da experiencia
do inconsciente, profbe ao pensamento psicologizante esse re-
curso ao instinto com que ele mascara sua ignorancia, atraves
da suposi<;ao de uma moral na natureza.

A pulsao - nunca e demais lembra-Io a obstina<;ao do psic610go
que, em seu conjunto e per se, fica a servi<;o da explora<;ao
tecnocrarica - a pulsao freudiana nada tern a vel' com 0 instinto
(nenhuma das express6es de Freud permite essa confusao).

A libido nao e 0 instinto sexual. Sua redu<;ao, em ultima
instancia, ao desejo viril, indicada par Freud, bastaria para nos
advertir disso.

A libido em Freud e uma energia passfvel de uma quantimetria
tao mais facil de introduzir na teoria quanto e inutil, ja que nela
s6 san reconhecidos alguns quanta de constancia.

Sua colora<;ao sexual, tao formalmente afirmada pOl' Freud
como inscrita no que ha de mais fntimo em sua natureza, e
cor-de-vazio: suspensa na Iuz de uma hiancia.8, Contudo, assinalemos ainda que, ao restabelecer aqui de forma ironica II

fun~ao do objeto "parcial", fora da referencia a regressao com que ela \'
habitual mente encoberta (enlenda-se: essa referencia s6 pode entrar em exercfclo
a partir da estrulura que define esse objeto - ao qual chamamos objeto a), 111 ()

pudemos estende-la ate 0 ponto que constitui seu interesse crucial, ou seja, [HI

objeto (-<p) como "causa" do complexo de castra~ao,
Esse objeto e abordado na comunica~ao que vem a seguir.
Mas 0 complexo de castra~ao, que esta no ceme de nossas elabora~6es atlll1i~,

ultrapassa os limites conferidos a teoria pelas tendencias que se designavfilll
como novas na psicanalise POliCO antes da guerra, e pelas quais ela continlill II

ser afetada em seu conjunto,
Pode-se avaliar 0 obstaculo que nisso tivemos de contomar pelo tempo '1111'

nos foi necessario para dar ao discurso de Roma a seqUencia deste texto, b'lll
como pelo fato de, no momenta em que 0 cOlTigimos, sua revisao original aiJldll
estar sendo esperada, •

I, Este e 0 resumo de nossas interven~6es num notavel col6quio convocado
em Roma pelo professor Enrico Castelli. Segundo de uma serie sobre 0 tema
dos problemas introduzidos na etica pel os efeitos da ciencia - tema que Enrico
Castelli e admiravelmente escolado em organizar em aporias questionadoras,

Esse col6quio se realizou, sob 0 titulo de Tecnica e Casuistica, de 7 a 12 de
janeiro de 1964, na Universidade de Roma,

Ali evitamos expor, demasiadamente cedo, a uma difusao que nao teria side
controlavel 0 que desde entao articulamos sobre a pulsao, em nossas conferencias
da Ecole Normale Superieure que tiveram inicio alguns dias depois,

Este texto foi entregue as Alii do col6quio para nelas resumir nossa comuni-
ca~ao e nossas interven~6es,



Essa hiiincia e aquela com que 0 desejo esbarra nos limites
que Ihe saD impostos pelo princfpio ironicamente chamado de
princfpio do prazer, pOl' estar remetido a uma realidade que, pOl' [8

sua, vez, podemos dizer, e aqui tao-somente campo da praxis.
E justamente desse campo que 0 freudismo recorta urn desejo

cujo princfpio encontra-se essencialmente em impossibilidades.
Tal e 0 relevo que 0 moralista poderia tel' levantado ali, se

nossa epoca ja nao fosse tao prodigiosamente atormentada pOl'
exigencias idflicas.

Isso e 0 que quer dizer a referencia constante, em Freud, aos
Wunschgedanken (wishful thinking) e a onipotencia do pensa-
men to: nao e a megalomania que se denuncia af, mas a conci-
Iiar;:ao dos contrarios.

Isso poderia querer dizer que Venus esta proscrita de nosso
mundo: decadencia teologica.

Mas Freud nos revela que e grar;:as ao Nome-do-Pai que 0

homem nao permanece preso ao servir;:o sexual da mae, que a
agressao contra 0 Pai acha-se no princfpio da Lei, e que a Lei
esta a servir;:o do desejo que ela institui pela proibir;:ao do incesto.

Pois 0 inconsciente mostra que 0 desejo esta agarrado a
proibir;:ao, que a crise· do Edipo e determinante para a propria
maturar;:ao sexual.

o psicologo deturpou prontamente essa descoberta em sentido
contrario, para dela extrair uma moral da gratificar;:ao materna,
uma psicoterapia que infantiliza 0 adulto, sem que pOl' isso a
crianr;:a seja mais bem reconhecida.

. Com demasiada freqiiencia 0 psicanalista se deixa levar pOl'
ISSO. 0 que se escamoteia af?

Se 0 medo da castrar;:ao esta no prrncfpio da normatizar;:ao
sexual, nao nos esquer;:amos de que, ao se referir sem duvida a
transgressao que ela profbe no Edipo, ela afeta igualmente nele
a obediencia, detendo-o em sua inclinar;:ao homossexual.

Assim, e antes a assunr;:ao da castrar;:ao que cria a falta pela
qual se institui 0 desejo. 0 desejo e desejo de desejo, desejo do
Outro, como dissemos, ou seja, submetido it Lei.

(E 0 fato de a mulher tel' que passar pela mesma dialetica _
embora nada parer;:a obriga-Ia a isso: ela tern que perder aquilo
que nao possui - que nos deixa com a pulga atras da orelha,
permitindo-nos articular que e 0 falo, p~r ausencia, que produz

'0 montante da dfvida simbolica: conta devedora quando se 0 [853]

tern - e, quando nao se 0 tern, credito contestado.) .
A castrar;:ao foi a mola absolutamente nova que Freud IOtro-

duziu no desejo, dando it falta do desejo 0 sentido que ficara
enigmatico na dialetica de Socrates, ainda que preservado no
relato do Banquete.

A partir daf, 0 agalma do eron mostra ser 0 princfpio pelo
qual 0 desejo altera a natureza do amante. Em sua busca,
Alcibfades revela 0 segredo da enganar;:ao do amor, e de sua
baixeza (amar e querer ser amado), na qual estava prestes a
consentir.

Nao nos foi permitido, no contexto do debate, levar as coisas
a ponto de demonstrar que 0 conceito da pulsao a representa
como uma montagem.

As puls6es saD nossos mitos, disse ,Freud. Nao se deve ~~t~nder
isso como uma remissao ao irreal. E 0 real que elas mltlflcam,
comumente, mitos: aqui, aquilo que produz 0 desejo, reprodu-
zindo nele a relar;:ao do sujeito com 0 objeto perdido.

Nao faltam objetos que passam par lucros e perdas para ocupar
seu lugar. Mas e em numero Iimitado que eles pod.em des:m-
penhar urn papel que se simbolizaria da melhor maneIra ~osslvel
pela automutilar;:ao do lagarto, pOl' sua cauda desprendld~ com
desolar;:ao. Desventura do desejo nas sebes do gozo, espreltadas
pOl' urn deus maligno. ,

Esse drama nao e 0 acidente que se sup6e. E da ordem da
essencia: porque 0 desejo vem do Outro, e 0 gozo esta do lado
da Coisa.

o que 0 sujeito recebe dele de esquartejamento plura~izante,
eis ao que se aplica a segunda topica de Freud. Mals uma
oportunidade para nao se vel' 0 que deveria impr~ssionar ne~a:
que as identificar;:6es determinam-se ali pelo deseJo, sem satls-
fazer a pulsao. .,

Isso pOl'que a pulsao divide 0 sujeito e 0 deseJ?,.o_qual so se
sustenta pela relar;:ao, que ele desconhece, dessa dlvlsao com urn
objeto que a causa. Tal e a estrutura da fantasia.

POl' conseguinte, qual po de ser 0 desejo do analista? Qual
pode ser 0 tratamento a que ele se dedica?

Ira ele cair na pregar;:ao que gera 0 descredito do pregad~r
cuja fe foi substitufda pelos bons sentimentos, e como ele assumlr
uma "direr;:ao" abusiva?



Podemos aqui apenas observar que, exceto pelo libertino que
foi 0 grande comico do seculo XVII, nao se atentou, nao mais
do que no seculo das luzes, contra 0 privilegio do medico, apesar
de nao menos religioso do que outros.

Pode 0 analista proteger-se com essa antiga investidura, quan-
do, laicizada, ela ruma para uma socializac;ao que nao podeni
evitar nem a eugenia nem a segregac;ao politica da anomalia?

Haveni 0 psicanalista de dar seqUencia nao a uma escatologia,
mas a direitos de uma finalidade primordial?

Entao, qual e a finalidade da amilise, para-alem da terapeutica?
Impossivel nao distingui-Ia desta quando se trata de produzir
um analista.

Pois, como dissemos sem entrar na mola da transferencia, e
o desejo do analista que, em ultima instiincia, opera na psicami-
lise.

o estilo de um congresso filosOfico, parece, mais leva cada
um a fazer valeI' sua propria impermeabilidade.

Nao somos mais inaptos nisso do que outros, mas, no campo
da formac;ao analftica, esse processo de deslocamento cria a
cacofonia do ensino.

Digamos que, neste, ligo a tecnica a finalidade primordial.
Concluindo, pudemos lamentar que, de modo geral, tenha

ficado afastada a questao que e, profunda, a de Enrico Castelli.
o niilismo, aqui (e a censura pelo niilismo), tiveram as costas

largas para nos poupar de enfrentar 0 demoniaco, ou a angustia,
como quiserem.

Estenografia da aula de abertura do semimlrio que realizamos
no ana de 1965-66 na Ecole Normale Superieure, sobre 0
objeto da psicantilise, como charge de conferences da Ecole
Pratique des Hautes Etudes (VIii se~ao).

Seu texto saiu no primeiro numero dos Cahiers pour l'A-
nalyse, publicados pelo Cfrculo de Epistemologia da ENS, ou
seja, em janeiro de 1966.

o status do sujeito na psicamilise, acaso diremos que no ana
passado 0 fundamentamos? Chegamos a estabelecer uma estru-
tura que da conta do estado de fenda, de Spaltung em que 0

psicanalista 0 situa em sua praxis.
Essa fenda, ele a reconhece de maneira como que cotidiana.

Admite-a na base, ja que 0 simples reconhecimento do incons-
ciente basta para motiva-Ia e que, alem disso, ela 0 submerge,
por assim dizer, em sua constante manifestac;ao.

Mas, para que ele saiba 0 que acontece com sua praxis, ou
simples mente que a dirige em conformidade com 0 que Ihe e
acessivel, nao basta que essa divisao seja para ele urn fato
empirico, nem tampouco que 0 fato empirico tenha-se constituido
em urn paradoxo. E preciso uma certa reduc;ao, as vezes demorada
para se efetuar, mas sempre decisiva no nascimento de, uma
ciencia; reduc;ao que constitui propriamente seu objeto. E isso
que a epistemologia se prop6e definir em cad a casu e em todos
eles, sem que se haja mostrado, pelo menos a nosso ver, a altura
de sua tarefa.

Pois, ao que eu saiba, ela nao explicou plenamente por esse
meio a mutac;ao decisiva que, por intermedio da ffsica, fundou
A ciencia no senti do moderno, sentido que se postula como
absoluto. Essa posic;ao da ciencia justifica-se por uma radical
mudanc;a de estilo no tempo de seu progresso, pela forma
galopante de sua imisc;ao em nosso mundo, pelas reac;6es em


