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Nota a esta edi<;:ao

A presente vcrsao foi produzida por mcmbros c colaboradores da Asso-
cia<;ao Psicanalitica dc Porto Alegre, a partir do texto estabelecido pela
Association Freudienne Intcrnationale.

Constitui material destinado a circulac;:ao interna e de responsabilidade
da Associac;:ao Psicanalitica de Porto Alegre estanda aberto a discussao e in-
c1usao. em pr6ximas cdi<;oes, de outras propostas de traduyiio, sugeridas par
colegas au que surjalll como efeito da circulayao do texto em nossa lingua.

Nesta edi<;ao optou-sc por manter a pontua<;ao francesa, embora difira
da portuguesa, por nao termos acesso a originais (transcric;:oes esteno-grafadas,
gravac;:oes, videos, etc.) que possam esclarecer sobre a fala de Lacan e definir
op<;oes quanta as nuances que 0 estabelecimento de um texto escrito pemlite.
Por isso, deixamos ao leitor a tarcfa de trabalhar com 0 que ate aqui foi possi-
vel resgatar deste semimirio de Lacan considerando as diversas leituras possi-
veis.

A versao francesa inclui, em anexo, 0 capituloV do texto L 'analyse des
rives - Manuel pratique destine aux psychanalystes, de Ella Sharpe, em Ingles
e frances, referidos por Lacan em algumas das liyoes. Este capitulo nao foi
incluido nesta edic;:ao.
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o estabelecimento do texto deste Seminario revelou-se particularmente
dificil. Niio e este 0 sitio para desenvolver os motivos numerosos que 0 expli-
earn. Indiquemos no entanto que os importantes comentarios de Lacan sobre 0

texto de Ella Sharpe e sobre 0 de Hamlet que ocupam urn grande numero de
lic;;oesaeompanham-se de frequentes inexatidoes nas citac;;oese de traduc;;oes
muitas vezes muito livres. Devem evidentemente ser respeitadas mas, por isso,
pareceu-nos oportuno dar em anexo 0 texto integral de Ella Sharpe sobre 0

qual se apoia Laean eomuma nova traduyiio 0 mais proxima possivel do texto,
as vezes mesmo a eusta da sua qualidade litenlria, assim como urn eonjunto de
notas muito mais importante do que aquele que damos habitualmente. Eneon-
trar-se-a, em particular a versiio de Letoumeur Iiqual Lacan se refere a maioria
das vezes. A paginayiio do texto Ingles e a da versiio de Andre Lorant publicada
em 1988 em Aubier, numa edic;;iiobilingue. Recordemos que a de Yves Bonnefoy
e eontemporanea do seminario.

o principio com efeito e sempre 0 mesmo, fomecer urn texto 0 mais
proximQ do que foi articulado por Lacan, com as suas suspensoes, as suas
incorreyoes sintaticas, mesmo os seus erros, ou seja urn texto destinado Ii for-
mayiio dos analistas. E pois acima de tudo urn instrumento de trabalho.

No que diz respeito ao grafo dito «do desejo», e evidente que Lacan 0

introduz sob formas parcelares em numerosos sitios, fazendo-o sofrer numero-
sas pequenas modificayoes que se destinam a fazer valer slmultaneamente a
sua utilidade e os seus !imites. Quer dizer que 0 comentario prima e foi ele que
determinou a eseolha daqueles que conservamos.



A complexidade do texto levou-nos a utilizar ao maximo as possibilida-
des da tipografia. Eis as caracteristicas:

Os italieos:
- referencias bibliognificas (Iivros, artigos, etc.);
- as palavras estrangeiras; (no caso da tradw;:ao portuguesa por-se-ao em

italico entre colchetes as palavras francesas cuja traduyiio em portugues possa
trair-Ihes 0 sentido); .

- salientar as diferentes ocorrencias de uma palavra por Lacan (por exem-
plo: ne discordante, on).

Os eolehetes []:
Quando aparecem tres pontinhos entre colchetes, [...], trata-se de uma

palavra que falta.
Quando aparece uma palavra entre colchetes, [codigo], trata-se:
- duma palavra proposta para 0 lugar de urn branco na estenotipia;
- dU111apalavra acrescentada para facilitar a leitura;
- ou duma palavra mudada quando concluimos que tinha sido mal perce-

bida, por exeniplo, eehine no Iugar de eehelle;

Este ano vamos falar do desejo e de sua interpretayao.
Diz-se que uma amilise e uma terapeutica: digamos urn tratamento, um

tratamento psiquico que toea diversos niveis do psiquismo sobre, inicialmente,
isso foi 0 primeiro objeto cientifico de sua experiencia, 0 que chamaremos os
fenamenos marginais ou residuais, 0 sonho, os lapsos, 0 chiste (no ano passado
insisti nisso); sobre os sintomas por outro lado, se entramos nesse aspecto cu-
rativo do tratamento, sobre os sintomas no sentido amplo, na medida em que
eles se manifestam no sujeito pelas inibiyoes, que elas estao constituidas em
sintomas e sustentadas por esses sintomas.

Por outro lado, esse tratamento modificador de estruhlras, dessas estru-
turas que se cham am neuroses ou neuropsicoses que Freud cornetyouna reali-
dade por estruturar equalificar como "neuropsicoses de defesa", a psicamilise,
intervem para tratar em diversos niveis com essas diferentes realidades feno-
menais na medida em que el~s poem em jogo 0 desejo. E nomcadamente sob
essa rubrica do desejo, como significativos do desejo que os fenomenos que ha
pouco chamei residuais, marginais, foram inicialmente apreendidos por Freud,
nos sintomas que vemos descritos de uma ponta a outra do pensamento de
Freud. E a intervenyao da angustia, se fizermos dela 0 ponto chave dadetermi-
natyao dos sintomas, mas na medida em que esta ou aquela atividade que vai
entrar no jogo dos sintomas. e erotizada, digamos melhor, quer dizer, tomada
no mecanismo do desejo. Enfim, 0 que significa realmente 0 termo defesa a
proposito das neuropsicoses, a nao ser uma defesa contra que? Contra algo que
ainda nao e outra coisa senao 0 desejo.

Os asteriseos * * :
- Indicam uma palavra ou fragmento de frase incompreensivel que nao

se conseguiu elucidar.

As aspas inglesas " " :
• Indicam a tradutyao de uma palavra ou duma frase;
.• Sublinham uma palavra, um exemplo gramatical, uma expressao;
- Indicam uma citatyao feita por Lacan de forma aproximativa.

As aspas ou comas « » :
- Indicam as citatyoes exatas extraidas de textoscitados por Lacan, que

foi possivel reencontrar e verificar.

a texto dos sonhos e os seus comentarios
Fomos levados a par em relevo as diferentes partes do texto daseguinte

manelra:
- 0 proprio texto do sonho em « itaIico + negrito »
- as associayoes relativas ao sonho em « negrito »
- 0 comentario de Freud ou de Ella Sharpe entre « ».



E no entanto essa teoria analftica no centro da qual basta indicar que se
situa a nOyaOde libido, que nao e outr.acoisa senao a energia psiquica do dese-
jo, e alguma coisa, se trata de energia, em que, ja 0 indiquei de passagem,
lembrem-se outrora da metafora da fabrica, certas conjunyoes do simbolico e
do real sac necessarias para que subsista mesmo a nOyaOde energia. Mas nao
quero aqui, nem parar nem insistir. Essa teoria analitica repousa entao comple-
tamente sobre esta nOyaOde libido, sobre a energia do desejo. Eis que desde ha
algum tempo, nos a vemos cada vez mais orientada na direyao de alguma coisa
que esses mesmos que sustentam essa nova orientayao, articulam eles proprios
muito conscientemente, pelo menos para os mais conscientes dentre os que
retomaram Fairbairn (ele 0 escreveu varias vezes, porque ele nao para de arti-
cular nem de escrever, nomeadamente na coletanea que se chama Psychoanalytic
Studies o/the Personality') que a teoria modem a da analise modificou alguma
coisa no eixo que Freud lhe tinha dado de inicio fazendo ou considerando que
a libido ja nao e para nos pleasure-seeking, como se exprime Fairbairn, que ela
e object-seeking. Isto quer dizer que 0 senhor Fairbairn e 0 representante mais
tipico dessa tendencia modema.

o quesignifica essa tendencia orientando a funyao da libido em funyao
de urn objeto que Ihe seria de algum modo predestinado, e alguma coisa a que
ja fizemos alusao cern vezes, e da quallhes mostrei sob mil formas as inciden-
cias na tecnica e na teoria analitica, com 0 que acreditei por varias vezes poder
ai designar como acarretando desvios praticos, alguns nao sem incidencias pe-
rigosas.

A importancia do que quero Ihes assinalar para lhes fazer abordar hoje 0

problema e, em suma esse velamento da propria palavra "desejo" que aparece
em toda a manipulayao da experiencia analitica, e de algum modo qual impres-
sao, eu nao diria de renovayao, eu diria de estranheza, nos produzimos ao
reintroduzi-la; quero dizer que [se] no lugarde falar de libido ou de objeto
genital, falamos de desejo genital, parecer-nos-a talvez imediatamente muito
mais dificil de considerar como evidente que 0 desejo genital e sua maturayao
impliquem por si so esta especie de possibilidade, ou de abertura, ou de pleni-
tude de realizayao sobre 0 amor que parece assim ter-se tornado doutrinal de
uma certa perspectiva da maturayao da libido -tendencia e realizayao e impli-

CayaOquanta a maturayao da libido, que parecem apesar de tuclo tanto mais
surpreendentes que elas se produzam no seio de uma doutrina que foi precisa-
mente a primeira nao so a pOl' em relevo, mas mesmo a explicar 0 que Freud
classificou sob 0 titulo de Ravafement de fa vie amoureuse1. E a saber que se
com efeito 0 desejo parece arras tar consigo urn certoquantum com efeito de
amor, e justa e precisamente, e muito frequentemente de urn amor que se apre-
senta a personalidade como conflituoso, de urn amor que nao se confessa, de
urn amor que se recusa mesmo a se confessar.

POI'outro lado, se reintroduzimos tambem essa palavra "desejo", ali onde
termos como "afetividade", como "sentimento positivo" ou "negativo", sac
empregados correntemente -num~ especie de abordagem envergonhada, se
pode-se dizer, das foryas ainda eficazes', e nomeadamente para a relayao anali-
tica, para a transferencia- parece-me que pelo simples fato do emprego dessa
palavra, uma clivagem se produzira que tera pOl' si mesma algo de esclare-
cedor.

Trata-se de sab'er se a tram;ferencia e constituida, nao mais por uma
afetividade ou por sentimentos positivos ou negativos, com 0 que esses termos
comportam de vago e de velado, mas trata-se, e aqui se nomeia 0 desejo expe- .
rimentado por um so termo, desejo sexual, desejo agressivo em relayao ao
analista, que nos aparecera imediatamente e a primeira vista. Esses desejos nao
sao tudo na transferencia, e por isso mesmo a transferencia necessita ser defini-
da por outra coisa que pOl'referencias mais ou menos confusas a nOyaOpositiva
ou negativa de afetividade; e enfim de modo que se pronunciamos a palavra
desejo, 0 ultimo beneficio desse usa pleno e isso que nos nos questionaremos:
o que e 0 desejo?

Essa nao sera uma questao a qual teremos ou poderemos responder. 5im-
plesmente, se eu nao estivesse aqui ligado pelo que eu poderia chamar 0 encon-
tro urgente que tenho com minhas necessidades praticas experienciais, ter-me-
ia permitido uma interroga<;:aosobre 0 tema do sentido dessa palavra desejo,
junto daqueles que foram mais qualificados para the valorizar 0 use, ou seja, os
poetas e os filosofos. Nao 0 farei, primeiro porque 0 usa da palavra desejo, a
transmissao do termo e a funyao do desejo na poesia, e alguma coisa que, eu

IFAIRBAIRN W.R.D.: «A revised psychopatologyojthe psychoses and psychonevroses», !.J.P.
vol. XXII, 1941, pp. 250-279.

2 FREUD, Sigmund.: (1912) «Uber die allgemeinste Emiedrigung des Liebeslebens» in Beitrage
zur Psych%gie des Liebeslebens, segunda parte, G.W. VIII, pp. 78-91. Trad. fro in La vie
sexue/le, Paris, 1969, P.U.F., pp. 55-65.



diria, reencontraremos depois se prosseguirrnos bastante longe em nossa in-
vestigayao. Se e verdade, como e 0 que sera todo a continuayao do meu desen-
volvimento este ano, que a situayao e profundamente marc ada, depositada,
fixada a uma certa funyao da linguagem, a uma certa relayao do sujeito com 0

significante, a experiencia analitica rios levara, pelo menos assim 0 espero,
bastante longe nessa explorayao para que tenhamos todo 0 tempo para ajudarrno-
nos talvez com uma evocayao propriamente poetica que pode dela ser feita, e
igualmente compreender mais profundamente, no fim, a natureza da criayao
poetica nas suas relayoes com 0 desejo.

Simplesmente, farei notar que as dificuldades no pr6prio fundo do jogo
de ocultayao que voces verao estar no fundo disso que a nossa experiencia nos
descobrini, ja aparecem nisto por exemplo que precisamente se ve bem na po-
esia 0 quanto a relayao poetica com 0 desejo se acomoda mal, se pode-se dizer, .
a pintura do seu objeto. Diria que a esse respeito a poesia figurativa -evoco
quase as "rosas e os lirios" da beleza- tern sempre alguma coisa que nao expri-
me 0 desejo senao no registro de uma singular frieza, que pelo contnirio a lei
propriamente falando desse problemada evocayao do desejo, se encontra numa
poesia que c)lriosamente se apresenta como a poesia que se chama "metafisica",
e para aqueles que leem 0 ingles, tomarei aqui apenas a referencia mais emi-
nente do!; poetas metafisicos da literatura inglesa, John Donne, para que a ela
se reportem para constatar 0 quanto e muito precisamente 0 problema da estru-

. tura das relayoes do desejo que ai e evocada num poema celebre, por exemplo,
The ExtasieJ e cujo titulo indica bastante os esboyos, em que direyao se elabora
poeticamente, pelo menos no plano lirico, a abordagem poetic a do desejo quando
ele e procurado, visado ele mesmo propriamente falando. Deixo de lado isto
que seguramente vai muito mais longe para presentificar 0 desejo, 0 jogo do
poeta quando ele se arrna da ayao dramatica. E preeisamente a dimensao sobre
a qual teremos que voltar esse ano. Anuneio-lhes desde ja porque tinhamo-nos
aproximado del a no ana passado, e a direyao da eomectia. Mas deixemos ai os
poetas. So os nomeei aqui a titulo de indieayao liminar e para dizer-lhes que
nos os reeneontraremos mais tarde, mais ou menos difusamente.

Quero parar mais ou menos no que foi a esse respeito a posiyao dos
fil6sofos, porque creio que ela foi muito exemplar do ponto em que se situa

para n6s 0 problema. Tive a preocupayao de lhes escrever ali em cimaestas tres
palavras: pleasure-seeking, object-seeking. Na medida em que elas procuram 0

prazer, em que proeuram 0 objeto, e assim que desde sempre se eolocou a
questao para a reflexao e para a moral-entendo a moralte6rica, a moral que se
enuncia em preceitos e em regras, em.operayoes de filesofos, muito especial-
mente diz-se, de etieistas. Ja Ihes indiquei: notem de passagem que no fim das
contas a base de toda a moral que se poderia ehamar "fisiealista", se poderia
ver em que 0 terrno tern omesmo sentido, em que na filosofia medieval, fala-se
de teoria fisiea do amor, no senti do em que precisamente ela e oposta a teoria
extatiea do amor ..

A base de toda a moral que se .exprimiu ate agora, ate urn eerto ponto, na
tradiyao filos6fica, consisteem suma nisso que se poderia chamar a tradiyao
hedonista que consiste em fazer estabelecer uma especie de equivalencia entre
esses dois terrnos do prazer e do objeto, no sentido em que 0 objeto e 0 objeto
natural da libido, no sentido em que ele e urn beneficio, em sintese, a admitir 0

prazer na categoria dos bens procurados pelo sujeito, ate mesmo a recusar-se a
isso a partir do momento em que se tern esse mesmo criterio, na categoria do
soberano bem.

Esta tradiyao hedonista da moral e uma coisa que seguramente nao e
eapaz de parar de surpreender senao a partir do momenta em que se esta de
algum modo implicado no dialogo da escola, em que nao mais se apercebe dos
seus paradoxos. Porque no final das contas 0 que M de maiscontrario a isso
que chamaremos a experieneia da razao pratica, que esta pretensa convergen-
cia do prazer e do bem? No fim das contas, se olharrnos de perto, se se olhar
por exemplo, 0 que essas coisas con tam em Arist6teles, 0 que e que n6s vemos
se elaborar? E esta muito claro, as eoisas sac muito puras em Arist6teles4

• E
certamente alguma eoisa que nao chega a realizar esta identificayao do prazer e
do bem senao no interior do que chamarei uma etiea de mestre, ou .alguma
coisa cujo ideal adulador, os terrnos da temperanya ou da intemperanya, ou
seja, algtima coisa que diz respeito ao dominio do sujeito em relayao aos seus
pr6prios habitos. Mas a inconsequencia desta teorizayao e realmente impressi-
onante. Se voces relerem essas passagens celebres que concemem precisamen-
te ao usa dos prazeres, verao ai que nada entra nessa 6tiea moralizante que
[nao] seja do registro desse dominic, de uma moral de mestre, do que 0 mestre

JDONNE,1. (1573-1631): "The Extasie". in Poemes, (trad. J. Fuzier e Y. Denis), ed. bilingue,
Paris, 1962, Gallimard, pp. 172-177. A ortografia original e "The Ecstasy" (N. d. E.).



1111111 ill I 1'111111 I'll plllli ill I Iplllllli 11111111 WI/IIlN, I ril' 'iPliliw.lIIlLl "II Ill-

11111111111111111111111 VIIIII III' 1111 • III II iJlltlIl, Ll 'cja, a J118J1cje ao uso do seu
II tv\ t I'll 111'111 1111 tI II jo, V ellS v '1',0 a que ponto 0 proprio Aristoteles
It v . r' '(llih "1' Lll<.: \J Inuil lucido e muito consciente de que 0 que resulta
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desejos se apresentam rapidamente para alem de urn certo limite que e precisa-
mente 0 limite da mestria e do eu no dominio daquilo a que ele chama nomea-
damente a bestialidade. Os desejos sac exilados do campo proprio do homem,
se se admitir que 0 homem se identifica a realidade do mestre, eventualmente e
mesmo alguma coisa como as perversoes. E alias, existe a esse respeito uma
concepyao singularmente moderna pelo fato que alguma coisa no nosso voca-
bulario poderia muito bem traduzir-se pelo fato de que 0 mestre nao poderia .
ser julgado por isso, 0 que equivaleria quase a dizer que, no nosso vocabulario,
ele nao poderia ser reconhecido como responsavel. Esses textos merecem ser
relembrados. Voces se esclarecerao ao ai se reportarem.

No.oposto dessa tradiyao filosofica, ha alguem que eu gostaria tambem
de nomear aqui, nomear como a meus olhos 0 percursor dessa alguma coisa
que eu creio ser nova, que nos e precise considerar como nova, digamos, no
progresso, 0 sentido de certas relayoes do homem consigo mesmo, que e 0 da
analise que Freud constitui, e Espinosa, porque apesar de tudo creio que e nele,
em todo 0 caso com urn acento bastante excepcional, que se pode ler uma
formula como esta: 0 desejo e a propria essencia do homeml. Para nao isolar 0

principio da formula de sua continuayao acrescentaremos: Na medida em que
ela e concebida a partir de algumas de suas ajeic;o~s. concehida como deter-
minada e dominada por qualquer uma de suas ajeic;oes ajazer alguma coisa.

Ja se poderia fazer muita coisa a partir da! para articular 0 que nesta
formula ainda resta, se posso dizer isto, irrevelado; digo irrevelado porque,
bem entendido, nao se pode traduzir Espinosa a partir de Freud, ele e no mini-
mo muito singular, dou-Ihes como urn testemunho muito singular. Sem d(lVida
pessoalmente tenho talvez mais propensao a isso que qualquer outro e em tem-
pos muito antigos pratiquei muito Espinosa. No entanto nao creio que seja por
isso que ao rele-Ioa partir cia minha experiencia parece-me que alguern que

palticipa na experiencia freudiana pode tambem encontrar-se a vontade nos
textos daquele que escreveu De Servitute humana6, e para quem toda a realida-
de human a se estrutura, se organiza em funyao dos atributos da substiincia
divina.

Mas deixemos de lado por hora, prontos a ai voltar, este fragmento. Quero
dar-Ihes urn exemplo muito mais acessivel, e sobre 0 qual encerrarei essa refe-
rencia filosofica concern indo nosso problema. Tomei-o aqui ao nivel 0 mais
acessivel, ate mesmo 0 mais vulgar a que podem tel' acesso. Abram 0 diciona-
rio do encantador finado Lalande, Vocabulaire Philosophique, que e sempre,
devo dizer, em qualquer especie de exercicio dessa natureza, 0 de fazer urn
Vocabulario, sempre uma das coisa~ mais delicadas e ao mesmo tempo das
mais frutuosas, de tal modo alingu'lgem e dominante quando se trata de pro-
blemas. E certo que ao organizarum Vocabulario se fara sempre alguma coisa
de sugestivo. Aqui, encontraremos isto: "Desejo: Begehren. Begehrung -nao
e intitil relembrar 0 que articula 0 desejo no plano filosofico alemao- tendencia
espont(mea e consciente para um fim conhecido ou imaginado. 0 desejo re-
pousapois na tendencia da qual ele e um caso particular e mais complexo. Por
outro lado ele opoe-se a vontade (ou a volic;ao) na medida em que ela supoe a
mais: 1° a coordenac;ao. pelo menos momentaneamente. das tendencias; 2° a
oposic;ao do sujeito e do objeto; 3° a consciencia da sua propria eficacia; 4° 0

pensamento dos meios atraves dos quais se realizara 0Jim desejado". Estes
avisos sao muito tHeis,no entanto ha que notal' que num artigo que quer definir
o desejo, ha duas linhas para situa-Io em relayao it tendencia, e que todo esse
desenvolvimento se refere it vontade. E efetivamente a isto que se reduz 0

discurso sobre 0 desejo nesse Vocabulario, com a pequena diferenya que se
acrescenta ainda: "Enfim segundo certos filosojos. hQ ainda na vontade urn
"fiat" de uma natureza espeCial irredutivel as tendencias, e que constitui a
liberdade ... Hli nao sei que ar de ironia nestas ultimas linhas, e surpreendente
de ve-lo surgir nesse autor filosofico. Em nota: "0 desejo e a tendencia a se
procurar uma emoc;iioja experimentada ou imaginada. e a vontade natural de
umprazer (citac;aode Rauh e Revault d'Allones)", este termo de vontade natu-
ral tendo todo 0 seu interesse de referencia. Ao que Lalande pessoalmente
acrescenta: "Esta definic;aoaparece muito limitada porque ela nao leva sufici-

5 SPINOZA: L 'Ethique demontrlie selon I 'ordre geometrique et divisee en cinq partie. III partie:
De la nature et de I' origine des affects. Definition des affects, 1. (Texto original e trad. B.
Pautrat) Paris, 1988, Seuil.



entemente em conta a anterioridade de certas tendencias em relar;:iioas emo-
r;:oescorrespondentes. 0 desejo parece ser essencialmente 0 desejo de urnato
ou de urn estado, semque ele seja necessario em todos os casos da representa-
r;:iiodo carater afetivo desse fim ". Penso que isto quer dizer do prazer, ou de
alguma outra coisa. Seja 0 que for, n~o deixa de per 0 problema de saber do
que e'que se trata,se e da representayao do prazer, ou se e do prazer. Certamen-
te nab penso que a tare fa a que se procede pela via do Vocabulaire para tentar
apreender a significayao do desejo seja uma tarefa simples, tanto mais que
talvez a tarefa, voces nao a tenham mais pel a tradiyao para a qual ela se revela
absolutamente preparada.

Finalmente 0 desejo e uma realidade psicologica rebelde a toda organi-
zayao, e no final das contas, seria pela subtrayao dos caracteres indicados para,
ser os da vontade que nos poderiamoschegar a nos aproximar do que e a reali-
dade do desejo?

Teremos entao 0 contnirio do que abandonamos, a nao coordenayao,
mesmo momentanea, das tendencias, a oposiyao do sujeito e do objeto, seriarn
verdadeiramente retiradas. Ao mesmo tempo estariamos ai perante uma ten-
dencia sem consciencia de sua pr6pria eficacia, sem pensar as palavras atraves
das quais ela realizani 0 fim desejado. Em suma, seguramente estamos aqui
num campo no qual em todo caso a analise trouxe certas articulayoes mais
precisas, visto que no interior dessas determinayoes negativas, a analise dese-
nha tnuito precisamente ao nivel, a esses diferentes niveis, a pulsao, na medida
em que ela e justamente isto: a nao-coordenayao, mesmo momentanea, das
tendencias, 0 fantasma na medida em que ele introduz uma articlllayao essenci-
ai, ou mais exatamente uma especie completamente caracterizada no interior
dessa vaga determinayao da nao oposiyao do sujeito e do objeto. Estara preci-
samente aqui este ana 0 nosso objetivo de tentar definir 0 que e 0 fantasma,
talvez mesmo urn pouco mais precisamente do que a tradiyao analitica nao
chegou ate aqui a definir.

Quanto ao resto, ultimos termos do idealismo [e do] pragmatismo que
aqui estao implicados, de momenta nao reteremos mais que uma coisa: muito
precisamente 0 quanto parece dificil situar 0 desejoe analisa-lo em funyao de
referencias puramente objetais.

Vamos parar aqui para entrar propriamente falando nos term os nos quais
eu pense poder este ana articular para voces 0 problema de nossaexperiencia,
na medida em que eles sac nomeadamente os do desejo, do desejo e de sua

interpretayao. 18.a ligayao interna, a ligayao de coerencia na experiencia anali-
tica do desejo e de sua interpretayao, apresenta em si mesma alguma coisa que
somente 0 Mbito nos impede de ver: 0 quanta e subjetivaja por si so a interpre-
tayao do desejp, e alguma coisa que seja de certa forma ligada de modo interno,
assim parece, a manifestayao do desejo. Voces sabem de que ponto de vista, eu
nao diria nos partimos, nos caminhamos, pois nao e de hoje queestamos juntos
-quero dizer que ja ha cinco anos que tentamos designar os contornos da com-
preensao por certas articulayoes de nossa experiencia. Voces sabem que esses
contomos vem este ana convergir no problema que pode ser 0 problema do
ponto de convergencia de todos esses pontos, alguns afastados uns dos outros,
dos quais quero de inicio poder prep.arar a abordagem.

A psicanalise -e nos caminhamos juntos ao longo desses cinco anos- a
psicanalise nos mostra essencialmente isso a que chamaremos a tomada do
homem no constituinte da cadeia significante. Que esta tomada esta sem duvi-
da ligada ao fate do homem, mas que esta tomada nao e coextensiva a esse fato
no sentido que 0 homem fala sem duvida, mas para falar ele tern que entrar na
lingua gem e n,oseu discurso preexistente. Eu diria que esta lei da subjetividade
que a analise poe especialmente em relevo, sua dependencia fundamental a
linguagem e algo de tal modo essencial que literalmente nisto escorrega toda a
psicologia *neles mesmos* [?].

Diremos que ha uma psicologia que e servida, na medida em que possa-
mos defini-Ia como a soma dos estudos referentes ao que em sentido amplo
podemos chamar uma sensibilidade na medida em que ela e funyao da manu-
tenyao de uma totalidade, ou de uma homeostase -em suma, as funyoes da
sensibilidade em reJayao a urn organismo. Verao que ai ,tudo esta implicado,
nao somente todos os dados experimentais da psicofisica mas igualmente tudo
isso que pode colocar, na ordem mais geral, a entrada em jogo da nOyaOde
forma quanta it apreensao dos meios de manutenyao da constancia do organis-
mo. Todo urn campo da psicologia esta aqui inscrito, e a experiencia propria
apoia esse campo no qual a investigayao prossegue.

Mas a subjetividade da qual se trata, na medida em que 0 homem e to-
rnado na lingua gem, na medida em que e tornado, quer queira ou nao, e que ele
e ai tornado para aJem do saber que tern dela, e uma subjetividade que nao e
imanente a uma sensibilidade, na medida em que aqui 0 termo "sensibilidade"
quer dizer 0 par estimulo-resposta, pela seguinte razao, e qu~ 0 estimulo ai e
dado em funyao de urn codigo que impoe sua ordem a necessidade que ai deve
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-1111111 icl estLmulo-resposta. Pode-se dizer que e um signa que 0 meio
exterior da ao organismo para responder, para se defender. Se fizerem c6cegas
na planta dos pes de uma ra, eia fani certamente um signo, ela responde fazen-
do um certo disparo muscular-mas, na medida em que a subjetividade e toma-
da na linguagem, ha emissao, nao de urn signo, mas de urn significante. Ou
seja, retenham bem isto que parece simples, que alg~ma coisa, 0 significante,
vale nao como se diz quando se fala na teoria da comunicac;:aode alguma coisa
que vale em relac;:aoa uma terceira coisa que este signo representa; ainda muito
recentemente, pode-se leI' isso com tres termos, esses sac os termos minimos: e
precise que haja um [c6digo], aquele que ouve, a seguir basta um signifieante;
nem sequel' e necessario falar de emissor, basta um signa e dizer que este signo
significa uma terceira coisa, que ele simplesmente representa. Ora a constru-
c;:aoe falsa, porque 0 signo nao vale em relac;:aoa uma terceira coisa que ele
represent;,!, mas ele vale em relac;:aoa urn outre significante que ele nao e.

Quanto a esses tres esquemas7 que acabo de co local' no quadro, quero
mostrar-Ihes,nao direi a genese, po is nao imaginem que se trata aqui de etapas,
ainda que algo possa se encontrar ai, nesse caso, de etapas efetivamente reali-
zadas pelo sujeito. E preeiso que 0 sujeito ai tome seu lugar, mas nao vejam
[etapas no sentido em que] se trataria das etapas tipicas, das etapas [de desen-
volvimento], trata-se mais de uma gerac;:ao,[e para dizer tudo], de uma anteri-
oridade logica de cada urn de [estes
esquemas em relac;:aoit] aquele que
o segue. 0 que e que representa isto
a que chamaremos D? Para partir de
D grande, isso representa a cadeia
significante. 0 que dizer? Esta es-
trutura basal, fundamental, submete
toda manifestac;:ao de linguagem a
esta condic;:aode ser regida pOl'uma
sucessao, dito em outras palavras pol'
uma diacronia, pOI'alguma coisa que
se desenrola no tempo. Nos deixa-
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moS de lado as propriedades temp rai intcrc sad'\ ,t lvcz t 'nl1 111 ' lue v 1-
tar a elas a seu tempo.

Digamos que seguramente toda a plenitude da materia temporal, como
se diz, nao esta ai implicada. Aqui as coisas se resumem it noc;:aode sucessao
com 0 que ela pode ja trazer e implicar da noc;:aode escanc;:ao.Mas nem seque;
ai chegamos ainda. 0 unico elemento discreto (ou seja, diferencial) e a base
sobre a qual vai se instaurar nosso problema da implicac;:ao do sujeito no
significante. Isto impliea, dado '0 que venho lhes fazer notaI', ou seja que 0

significante se define pela sua relac;:ao,seu sentido, e toma seu valor da relac;:ao
a urn outre signifieante, de urn sistema de oposic;:6essignificantes, isso des en-
volve-se numa dimensao que impliea do mesmo modo e ao mesmo tempo uma
eerta sincronia dos significantes. E e'ssa sincronia dos significantes, ou seja a
saber a existencia de uma certa bateria significante a prop6sito da qual se pode
par 0 problema de saber qual e a bateria minima. Tentei exercitar-me neste
pequeno problema. Isso nao os levaria muito longe de sua experiencia de saber
se depois de tudo se pode fazer uma linguagem com essa bateria que parece ser
a bateria minima: uma bate ria de quatro. Nao creio que isso seja impensavel,
mas deixemos isto de lado. Esta claro que, no estado atual das coisas, estamos
longe de estar reduzidos a esse minimo.

o importante e isso que esta indicado pela linha pontilhada que vem
recortar da frente para tras, cortando-a em dois pontos, a linha representativa
da cadeia significante. Isso que e representado pela linha pontilhada representa
o primeiro encontro ao nivel sincronico, ao nivel da simultaneidade dos
significantes. Aqui, [C] e ai 0 que chama 0 ponto de encontro do c6digo. Em
outras palavras, e na medida em que a crianc;:ase dirige a urn sujeito que ela
sabe falante, que ela viu falando, que a penetrou de relac;:6esdesde 0 principio
do seu despertar para a luz do dia; e na medida em que ha alguma coisa que
joga como jogo de significante, como moinho de palavras, que 0 sujeito tern de
aprender muito cedo que esta ai uma via, urn desfiIadeiro pOl' onde devem
essencialmente inclinar-se as manifestac;:6es de suas necessidades para serem
satisfeitas.

Aqui, 0 segundo ponto de intersecc;:ao[M] e 0 ponto em que se produz
a mensagem e e constituido pOl'isto, e que e sempre pOI'umjogo retroativo da
sequencia dos significantes que a significac;:aose afirma e se precisa, quer dizer
que e apres-coup que a mensagem toma forma a partir do significante que ai
esta antes dela, do c6digo que ai esta antes dela, e sobre 0 qual inversamente
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ela, a mensagem, enquanto se formula constantemente, antecipa, desconta uma
promissoria.

la lhes indiquei 0 que resulta desse processo. Em todo·caso 0 que resulta
e que e notavel nesse esquema, e isso,que 0 que estana origem sob a forma de
eclosao da necessidade, da tendencia como dizem os psicologos, que esta ai
representada no meu esquema, ai ao nivel deste "isso" que nao sabe 0 que ele e,
que sendo tornado na linguagem nao se reflete desse contributo inocente da
linguagem na qual 0 sujeito primeiro se faz discurso;disso resulta que, mesmo
reduzido a suas formas mais primitivas de apreensao disto pelo sujeito que ele
e em rela<;:aocom outros sujeitos falantes, se produz essa alguma coisa no fim
da cadeia intencional a que eu chamei aqui a primeira identifica<;:aoprimaria
[ I ], a primeira realiza<;:aode um ideal do qual nem sequer se pode dizer neste
momentodo esquema que se trata de urn Ideal do eu, mas que certamente 0

sujeito ai recebeu a primeira rubrica, signum, da sua rela<;:aocom 0 Outra.
A segunda etapa do esquema pode recobrir de uma certa forma uma

certa etapa evolutiva, com essa simples condi<;:aoque nao as considerariam
como separadas. Ha coisas separadas na evolu<;:ao,nao e ao nivel dessas etapas
do eSquema que essas cesuras se encontram ai. Estas cesuras, como Freud 0

notou algures, marcam-se ao nivel do julgamento de atribui<;:aoem rela<;:aoa
nomeayao simples. Nao e disso que lhes falo agora, ai voltarei mais tarde.

Na primeira parte do esque-
ma e na segunda, trata-se da diferen-
ya de urn nivel infans do discurso,
porque nao e talvez mesmo neces-
sario que a crian<;:afale ainda para
que ja esta marca, esta impressao
posta sobre a necessidade pela de-
manda, se exer<;:ajaao nivel dos va-
gidos altemantes. Isso pode bastar.
A segunda parte do esquema impli-

. ca, que mesmo se a crian<;:aainda nao
sabe ter urn discurso, mesmo assim
ela ja sabe falar e isso vem muito
cedo. Quando eu digo "sabe falar",
quero dizer que se trata, ao nivel da
segunda etapa do esquema, de algu-

ma coisa que vai alem da tomada na
linguagem. Ha relayao propriamente
dita na medida em que ha apelo do
Outro como ,presen<;:a,este apelo do
Outro como presenya, como presen-
ya sobre fundo de ausencia nesSe mo-
mento assinalado do fort-da que tao
vivamente impressionou Freud na
data que podemos fixar em 1915, ten-
do side chamado para junto de urn
dos seus netos que se tomou ele mes:
mo urn psicanalista -falo da crian<;:a
que foi objeto da observa<;:ao de
Freud.

Eis 0 que nos faz passar ao ni-
vel dessa segunda etapa de realiza-
yao do esquema, nesse sentido que
aqui, para alem do que articula a ca-
deia do discurso como existindo para
alem do sujeito e impondo-lhe, quer
ele queira ou nao, sua forma para
alem dessa apreensao, se pode-se dizer, inocente da fonna linguajeira pelo
sujeito, alguma outra coisa vai se produzir que esta Iigadaao fato de que e
nessaexperiencia da linguagem que se funda a sua apreensao do Outra como
tal, desse Outro que pode the dar a resposta, a resposta ao seu apelo, esse Outro
ao qual fundamentalmente ele coloca a questao que nos vemos, no Diable
Amoureux de Cazotte8,como sendo 0 mugido da forma terrifica que representa
a apariyao do supereu, em resposta aquele que 0 invocou 'numacavema
napolitana, Che vuoi? a que queres tu? A questiio posta ao Outro sobre 0 que
ele quer, 'em outras palavras, dai onde 0 sujeito faz 0 primeiro encontro com 0

desejo, 0 desejo como sendode inicio 0 desejo do Outro, 0 desejo, grayas ao
que ele se apercebe que ele realiza como sendo esse para alem em tome do que
gira isto, que 0 Outro fara que urn significante ou outroesteja, ou nao, na

'CAZOTTE. J.: Le Diable amoureux (1772), (com uma apresenta9ao de J. L. Borges), Paris,
1978, Retz-Franco Maria Ricci.



presenc,;a da fala: que 0 Outro Ihe da a experiencia do seu desejo ao mesmo
tempo que uma experiencia essencial, porque ate aqui era ern si que a bateria
dos significantes estav;:lai, na qual uma escolha podia ser feita, mas agora e na
experiencia que essa escolha aparece como comutativa, que esta ao alcance do
Outro fazer que urn ou outro dos significantes esteja ai, que se introduzem na
experiencia, e a esse nivel da experiencia, os dois novos principios que vem se
adicionar ao que era primeiro puro e simples principio de sucessao implicando
esse principio de escolha. N6s temos agora urn principio de substifuic,;ao,por-
que -e isto e essencial- e essa comutatividade a partir da qual se estabelece
para 0 sujeito 0 que chamo, entre 0 significante e 0 significado, a barra; ou seja
que ha entre 0 significante e 0 significado esta coexistencia, esta simultaneida-
de que e ao mesmo tempo marcada de uma certa impene-trabilidade, quero
dizer a permanencia da diferenc,;a,da distfmcia entre 0 significante e 0 signifi-
cado: S/5.

Coisa curiosa, a teoria dos gropos tal como se aprende no estudoabstra-
to dos conjuntos, mostra-nos a ligayao absolutamente essencial de toda comu~
tatividade com a possibilidade mesmo de usar 0 que chama aqui 0 signo da
barra, da qual nos servimos para a representayao das frayoes. De momento
deixemos isso de lado, e uma indicayao lateral sobre isso de que se trata.

Aestrutura da cadeia significante a partir do momento em que ela reali-
zou 0 apelo do Outro, ou seja, em que a enunciayao, 0 processo da enunciayao
se superpoe, se distingue da f6rmula do enunciado, exigindo como tal, alguma
coisa que ejustamente a posse do sujeito, posse do sujeito que era inicialmente
inocente, mas que aqui -a nuance esta ai no entanto, e essencial- e inconscien-
te na articulayao da fala a partir do momento em que a comutatividade do
significante ai se toma uma dimensao essencial para a produyao do significa-
do. Quer dizer que e de uma forma efetiva, e ressonante na consciencia do
sujeito, que a substituiyao de urn significante por urn outro significante sera
como tal a origem da multiplicayao dessas significayoes que caracterizam 0

enriquecimento do mundo humano.
Urn outro termo igualmente se desenha, ou urn outro principio que e 0

principio da similitude, dito de outra forma, que faz com que no interior da
cadeia, e em relayao ao fato de que na sequencia da cadeia significante, urn dos
termos significantes sera ou nao semelhante a urn outro, que se exerce igual-
mente uma certa dimensap de efeito, que e propriamente falando a dimensao
metonimica. Lhes mostra~ei depois que e nessa dimensao, ~s~encialmente nes-

sa dimensao que se produzem os efeitos que sao caracteristicos e fundamentai
do que se pode chamar 0 discurso poetico, os efeitos da poesia.

E port~nto ao nivel da segunda etapa do esquema que se produz isto que
nos permite colocar ao mesmo nivel que a mensagem, ou seja, na parte esquer-
da do esquema, 0 que e a mensagem no primeiro esquema, a aparic,;aodo que e
significado do Outro [s (A)] em oposiyao ao significante dado pelo Outro [8 (A)]
que, ele, e produzido na cadeia, sendo ela pontilhada visto que e uma cadeia
que s6 em parte e articulada, que e apenas implicita, que s6 representa aqui 0

sujeito na medida em que ele e 0 su-
porte da fala. lei Ihes disse, e na ex-
periencia do Outro, enquanto Outrq
que tern urn desejo, que se produz
essa segunda etapa da experiencia.
a desejo [d], desde seu aparecimen-
to, sua origem, manifesta-se nesse in-
tervalo, nessa abertura que separa a
articulac,;ao. pura e simples,
linguajeira da fala, disto que marca
que 0 sujeito realiza ai algo de si
mesmo que nao tern alcance, senti-
do, senao em relayao a essa emissao
da fala e que e propriamente falando
isso que a linguagem chama seu ser.
E entre os avatares da sua demanda .
e naquilo em que estes avatares 0

tomaram, e por outro lado essa ex i-
gencia de reconhecimento pelo Ou-
tro, que neste caso se pode chamar
exigencia de amor, em que se situa
urn horizonte de ser para 0 sujeito,
tratando-se de saber se 0 sujeito, sim au nao, pode atingi-Io. E nesse intervalo,
nessa abertura, que se situa uma experiencia que e a do desejo, que e primeira-
mente apreendida como sendo aquela do desejo do Outroe no interiorda qual
o sujeito tern que situar seu proprio desejo. Seu proprio desejo como tal nao
pode se situar senao nesse espac,;o.

Isto rep~esenta a'terceira etapa, a tei-ceira forma, a terceira fase do esque-
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ma.Ela e constituida por isto, e que na presenc;:aprimitiva do desejo do Outro
como opaco, como obscuro, 0 sujeito fica sem recursos. Ele esta hiljlos,
-Hiljlosigkeit- emprego 0 termo de Freud, em Frances chama-se 0 desamparo
do sujeito. Isto constitui 0 fundamento do que, na analise, foi explorado, expe-
rimentado, situado como a experiencia traumatica.

o que Freud nos ensinou depois do caminho que the permitiu situar,
enfim, no seu verdadeiro Iugar a experiencia da angustia, e alguma coisa que
nao tern nada desse carater, na minha opiniao devido a certos aspectos difusos,
do que se chama a experiencia existencial da angustia. Que se foi possivel
dizer numa referencia filosofica que a angustia e algo que nos confronta com 0

nada, certamente estas formulas sao justificaveis numa certa perspectiva da
reflexao. Saibam que, sobre esse sujeito, Freud tern urn ensino articulado, po-
sitivo, ele faZ da angustia algo completamente situado numa teoria da comuni-
cayao; a angustia e urn sinaL Nao e ao nivel do desejo, se e que 0 desejo deve se
produzir no mesmo lugar onde primeiro se origina, se experimenta 0 desampa-
ro, nao e ao nivel do desejo que se produz a angustia. Retomaremos este ana
atentamente, linha por linha, 0 estudo de Inhibition, Symptome, Angoisse de
Freud. Hoje, nesta primeira lic;:ao,nao posso senao iniciar alguns pontos mais
importantes para saber reencontra-Ios em seguida, nomeadamente este; Freud
nos diz que a angustia se produz como urn sinal no eu, sobre 0 fundamento da
[Hiljlosigkeit] a qual ela e enquanto sinal chamada a remediar. Sei que vou
muito depressa, (que isto merecera todo urn seminario para lhes falar disto),
mas nao posso Ihes falar de nada se nao comec;:arpor Ihes mostrar 0 desenho do
caminho que temos a percorrer.

E assim, na medida entao que ao nivel desta terceira etapa intervem a
experiencia especular, aexperiencia da relac;:aoa imagem do outro, na medida
em que ela e fundadora da Urbild do eu, que nos vamos em outros termos
encontrar este ano, e utilizar num contexto que lhe dara uma ressonancia com-
pletamentediferente, 0 que articulamos no fim do nosso primeiro ana a respei-
to das relac;:oesdo eu ideal e do Ideal doeu. E nessa medida que vamos ser
levados a repensar tudo isso neste contexto, que e a ac;:aosimbolica que Ihes
mostro aqui como essencial. Voces VaGver qual a utilizac;:aoque ela podera
enfim ter. Nao fac;:oalusao aqui unicamente ao que disse e articulei sobre a
relac;:aoespecular, ou seja, a confrontac;:aono espelho, do sujeito com sua pro-
pria imagem: fac;:oalusao ao esquema dito A - A', ou seja, ao usa do espelho
concavo que nos permitepensar a func;:aode uma imagem real ela propria refle-

tida, e que s6 pode ser vista como refletida a partir de uma certa posic;:ao,de
uma posic;:aosimb61ica qlle e a do Ideal do eu.

Trata-se disto: na terceira etapa do esquema temos a intervenc;:aocomo
taldo elemento imagimirio da relac;:aodo eu [m] ao outro [i (a)] como sendo 0,
que vai pelmitir ao sujeito parar este desamparo na relac;:aoao desejo do Outra,
atraves do que? Par algo quee tornado do jogode dominio que a crianc;:a,numa
idade eletiva, aprendeu a manejar numa certa referencia ao seu semelhante
como tal -a experiencia do semelhante no sentido em que ele e olhar, em que
ele eo outro que 0 olha, em que ele faz jogar urn certo nLlmero de relac;:oes
imaginarias entre as quais em primeiro plano as relac;:6esde superioridade, tam-
bem as relac;:6esde submissao e de derrota. E por meio disto, em outras pala-
vras, como Arist6teles diz que 0 homem pensa (e preciso dizer que 0 homem
pensa, nao se deve dizer que a alma pensa, mas 0 homem pensa com sua alma),
e preciso dizer que 0 sujeito se defende, e isso que nossa experiencia nos mos-
tra, com seu eu. Ele se defende contra esse desamparo, e com esse meio que a
experiencia imaginaria da relac;:aocom 0 outro Ihe da, ele constr6i algo que e,
diferentemente da experiencia especular, flexivel com 0 outro. Porque 0 que 0

sujeito reflete, nao sac simplesmente jogos de superioridade, nao e a sua apari-
c;:aoao outro no prestigio e no fingimento, e ele pr6prio como sujeito falante, e
e por isso que 0 que lhes designo aqlli [$ 0 a] como sendo esse lugar de saida,
esse Illgar de referencia por onde 0 desejo vai aprender a se sitllar, e 0 fantas-
ma. E por isso que 0 fantasma, eu 0 simbolizo para voces, eu 0 formulo por
estes simbolos. 0 $ aqui, eu Ihesdirei daqui a pouco porque e que ele e barrado
como-$, ou seja, 0 sujeito como falante, enquanto se refere ao outro como
olhar, ao outro imaginario. Cada vez que se depararem com alga que e propri-
amente falando urn fantasma, verao que ele e articulavel nesses termos de refe-
rencia do sujeito como falando ao outro imaginario. E isto que define 0 fantas-
ma e a func;:aodo fantasma como func;:aode nivel de acomodac;:ao,de situac;:ao
do desejo do sujeito como tal, e e exatamente por isso que 0 desejo humane
tern esta propriedade de ser fixado, de ser adaptado, de ser coaptado, nao a urn
objeto, mas sempre essencialmente a urn fantasma.

Isto e urn fato de experiencia que pode permanecer misterioso durante
muito tempo, e com certeza 0 fato de experiencia, nao esquec;:amos,que a ana-
lise introduziu na corrente do conhecimento. E so a partir da analise que isso
deixa de ser uma anomalia, algo de opaco, algo da ordem do desvio, do
desencaminhamento, da perversao do desejo, e a partir da analise que mesmo



tudo isso que pontualmente pode se chamar desencaminharrtento, perversao,
desvio ou ate mesmo delirio, e concebidoe articulado numa dialetica que e
aquela que pode, como acabo de lhes mostrar, conciliar 0 imagimirio com 0

simb6lico. Eu sei que nao lhes condllzo para comeyar por uma vereda facil,
mas se nao comeyOpor colocar imediatamente os nossos terrnos de referencia,
o que e que yOU chegar a fazer? Indo lentamente, passo a passo, para lhes
sugerir a necessidade de uma referencia, e se nao lhes trago imediatamente 0

que chama 0 grafo, e precise pelo menos que eu Ihes traga como 0 fiz no ana
passado, pouco a pouco, ou. seja, de uma maneira que sera no entanto mais
obscura. Eis entao porque comecei por ai, nao digo que Ihes tomei nessa medi-
da a experiencia mais faci!.

E por isso que agora para descontrai-Ia, esta experiencia, eu queria dar-
Ihes dela imediatamente pequenas ilustrayoes. Essas ilustrayoes, comeyarei por
pegar uma de inicio e verdadeiramente ao nivel mais simples visto que se trata
das relayoes do sujeito com 0 significante; a minima e a primeira coisa que se
possa exigir de urn esquema, e de ver para que ele pode servir a respeito do fate
de comutayoes.

Lembrei-me de alguma coisa que tinha lido outrora no livro de Darwin
sobre a expressao no homem e no animal9, e que devo dizer, me divertiu bas-
tante. Darwin conta que urn tal Sidney Smith que eu suponho que devia ser urn
homem da sociedade inglesa de seu tempo, e de quem ele diz isto -ele coloca
uma questao- Darwin, ele diz, «ouvi Sidney Smith, num serao, dizer muito
calmamente a seguinte frase: chegou-me aos ouvidos que a querida velha Lady
Cock escapou dessa». Na realidade overlook quer dizer que 0 vigilante nao
reparou nela, sentido etimologico. Overlook e de urn uso corrente na lingua
inglesa. Nao ha nada de correspondente no nosso uso corrente. E por isso que
o uso das linguas e simultaneamente tao util e tao prejudicial, porque ele nos
evita fazer esforyos, fazer esta substituiyao de significantes na nossa propria
lingua grayas a qual podemos chegar a visar urn certo significado, porque se
trata de mudar todo 0 contexte para obter 0 mesmo efeito em uma sociedade
analoga. Isto poderia querer dizer "0 olho passou-lhe par cima". E barwin
fascina-se que tenha sido absolutamente, perfeitamente claro para todos, mas

sem nenhuma duvida que isso queria dizer que 0 diabo a tinha esquecido, que-
ro dizer que ele tinha esquecido de leva-Ia para a sepultura -0 que parece ter
sido nesse momento no espirito do auditor 0 seu lugar natural, ou mesmo dese-
jado. E Darwin deixa verdadeiramente 0 ponto de interrogayao em aberto: «como
e que ele fez para obter este efeito?», diz Darwin, «sou verdadeiramente inca-
paz de dize-lo». Notem que podemos the ser reconhecidos, a ele, por marcar a
experiencia que ali faz, de uma maneira especialmente significativa e exem-
plar, do seu proprio limite na abordagem desse problema. Que ele tenha torna-
do de uma certa maneira 0 problema das emoyoes, dizer que a expressao das
emoyoes se encontra ai mesmo assim em questao, justamente par causa do fato
que 0 sujeito nao manifesta estritarr:ente nenhuma, que ele diga isso placidely
talvez seja levar as coisas um pouco longe. Em todo caso Darwin nao 0 faz, ele
esta verdadeiramente muito surpreendido com essa alguma coisa que e precise
tomar ao pe da letr~, porque como sempre quando estudamos urn caso, nao se
deve reduzi-lo tomando-o vago. Darwin diz: todo mundo compreendeu que 0

outro falava do diabo, enquanto que 0 diabo nM esta em nenhuma parte. E e
isso que e interessante, e que Darwin nos diga que 0 arrepio do diabo passou
peia assembleia.

Tentemos agora compreender urn pouco. Nao vamos demorarrno-nos
com as limitayoes mentais proprias a Darwin, ai voltaremos fors:osamente, mas
nao imediatamente. 0 que e certo e que ha, desde a inicio, alguma coisa que
faz parte de urn conhecimento surpreendente, porque enfim nao e necessario
ter colocado os principios do efeito metaf6rico, quer dizer, da substituiyao de
um significante por outro significante; em outras palavras, nao ha necessidade
de exigir de Darwin que ele tenha 0 pressentimento disso para que ele se aper~
ceba imediatamente que 0 efeito, de quil1quer modo, se deve em primeiro lugar
aquilo que ele nao chega a articular (no fato que uma frase que comeya, quando
se diz "Lady Cock", se terrnina normalmente por "ill, doente"), "ouvi dizer que
meSmo assim ha alguma coisa que nao bate certo", que a substituiyao, de "al-
guma coisa" (parece que se espera uma noticia relativa a saude da velha senho-
ra, pais e sempre de saude que nos ocupamos em primeiro lugar quando se trata
de velhas senhoras) e substituida por alguma outra coisa, ate mesmo em certos
aspectos irreverente. Ele nao diz, .oem que ela esta a morte, nem que ela esta
muito bem, ele diz que eia foi "esquecida".

Entao aqui 0 que e que intervem para esse efeito metaforico, ou seja em
todo 0 caso outra coisa do que 0 que isso queria dizer se overlook pudesse ser

• DARWIN, Ch.: L 'Expression des emotions chez l'homme etles animaux, (Trad. S.Pozzi e
R.Benoit), Paris, 1874, C. Reinwald et Cie Libraires-editeurs. A passagem aqui citada se refere
II autobiografia de Charles Darwin (Trad. J. M. Goux), Paris, 1985,Be1in, (N. d.E.)



esperado? E na medida em que nao e esperado! que ele e substituido por urn
outro significante, que urn efeito de significado se produz que e novo, que nao
esta na linha do que se esperava, nem na linha do inesperado. Se esse inesperado
nao tivesse justamente side caracterizado como inesperado, e algo de original que,
de certo modo, tern que ser realizado no espirito de cada urn segundo seus proprios
angulos de refra<;:ao.Em todo 0 caso ha nisso a abertura de urn novo significado
para esse algo que faz, por exemplo, com que Sidney Smith passe globalmente por
ser urn hornem de espirito, ou seja, que nao se exprime por cliches.

Mas porque diabo? Se nos reportarmos ao nosso pequeno esquema, isso
vai ajudar-nos muito. E para isso que eles servem, se se faz esquemas, e para
servir-se deles. Alias; pode-se chegar ao mesmo resultado sem eIes, mas de
alguma forma 0 esquema nos guia, mostra-nos com muita evidencia 0 que se .
passa no real. Isto que se presentifica, e urn fantasm a propriamente falando, e
por quais mecanismos? E aqui que 0 esquema pode ir mais longe que 0 que
permite, eu diria, uma especiede n09ao ingenua:que as coisassao feitaspara exprimir
alguma coisa que em resumo se comunicaria, uma emo<;:aocomo se diz, como se as
emo<;:oesem si mesmasnao colocassemporsi proprias tarltosoutrosproblemas,ou seja,
o que elas sao, ou seja, se elas tambem nao necessitam, elas,de comunicayao.

o nosso sujeito, dizem-nos, esta ai perfeitamente tranquilo, quer dizer
que ele se apresenta em certa medida em estado puro, a presen<;:ade sua fala
sendo seu pure efeito metonimico, quero dizer a sua fala enquanto fala na sua
continuidade de fala. E nesta continuidade de fala precisamente, ele faz inter-
vir isto, a presen<;:ada morte na medida em que 0 sujeito pode ou nao escapar-
Ihe, ou seja, na medida em que ele evoca essa presen<;:ade alguma coisa que
tern 0 maior parentesco com a vinda ao mJ,lndodo proprio significante -quero
dizer que se ha uma dimensao em que a morte (ou 0 fato de que nao haja mais)
pode por sua vez ser diretamente evocada, e ao mesmo tempo velada, mas de
qualquer modo encamada, tomar-se imanente a urn ate, e bem a artictila<;:ao
significante. E entao na medida em que 0 sujeito que fala mo facilmente da
morte, estit claro que ele nao quer especialmente bem a essa dama, mas por
outro lado a perfeita placidez com a qual ele fala deIa, implica justamente que
a esse respeito ele dominou Seu desejo, na medida em que esse desejo como em
Vo/poneIO

, poderia exprimir-se pela amavel formula: «fede e morre!». Ele nao

·diz isso, elearticula simplesmente serenamente que aquilo que nos vale, que e
o nivel desse [destino] cada urn por sua vez, por urn momenta esquecido -mas
isto, se assim posso me exprimir, nao e 0 diabo-e [a morte], essa vira mais dia,
menos dial E,ao mesmo tempo esse personagem, ele, coloca-se como alguem
que nao teme igualar-se aquela de quem fala, de se colocar ao mesmo nivel,
sob 0 golpe da mesma falta, da mesma legalizayao terminal pelo mestre abso-
luto aqui presentificado.

Em outras palavras, 0 sujeito aqui revela-se no lugar daquilo que esta
velado da linguagem como tendo ai essa especie de familiaridade, de
completitude, de plenitude do manejo da Iinguagem que sugere 0 que? Justa-
mente alguma coisa na qual quero teuninar, porque eo que faltava a tudo 0 que
eu disse no meu desenvolvimento em tres etapas, para que aqui a inola do que
eu Ihes queria articular seja completa.

Ao nivel do primeiro esquema temos a imagem inocente. Ele e incons-
ciente, e claro, mas e uma inconsciencia que nao pede senao para passar a
saber. Nao esque<;:amosque na inconsciencia essa dimensao de "ter conscien-
cia", mesmo em frances implica essa noyao.

Ao nivel da segunda e da terceira etapas do esquema, disse-Ihes que nos
tinhamos urn uso muito mais consciente do saber. Quero dizer qJ,leosujeito sabe
falare que ele fala. E 0 que ele faz quando chama 0 Outro e no entanto e aqui
propriamente falando, que se encontra a originalidade do campo que Freud desco-
briu e que chama 0 inconsciente, ou seja, essa alguma coisa que sempre coloca 0

sujeito a uma certa distancia de seu ser e que faz com que precisamente esse ser
nao 0 reencontre nunca. Ee por isto que se toma necessario, que ele nao pode fazer
deoutromodo senaoatingirseusernessa metonimia do ser no sujeito que e 0 desejo ..

E por que? Porque ao nivel em que 0 sujeito esta implicado, introduzido
ele proprio na fala e por isso ria rela<;:aocom 0 Outrocomo tal, como lugar da
fala, hit urn significante que falta sempre. Por que? Porque e urn significante.
Esse significante e especialmente delegado a relayao do sujeito com 0

significan·te. Esse significante tern urn nome, e 0 falo.
o desejo e a metonimia do ser no sujeito: 0 falo e a metonimia do sujeito

no ser. Voltaremos a isso. 0 falo, na medida em que e eIemento significante
subtraido a cadeia da fala, na medida em que ela engaja toda rela<;:aocom 0

outro. Este e 0 principio limite que faz com que 0 sujeito, sem duvida, e na
medida em.que esta implicado na fala, cai sob 0 golpe disso que se desenvolve
em todas as suas consequencias clinicas, sob 0 termo de complexo de castra<;:ao.

10 JONSON, B.: (1605), Volponeou Ie Renard. (trad. Maurice Castelain), Paris, 1990, Les Belles
Lettres.



o que sugere toda especie de use, nao diria puro, mas talvez mais impu-
ro das «palavras da tribo» I I , toda especie de inaugurac;:aometaforica por pouco
que se tome audaciosa e apesar daquilo que a linguagem sempre esconde, e 0

que ela sempre esconde, em ultima anitlise, e a morte. Isto tende sempre a fazer
surgir, a fazer sair esta figura enigmatica do significante que falta, do falo que
aparece aqui, e como sempre, bem entendido, sob a forma que se chama diabo-
lica, orelha, pele ou mesmo 0 proprio falo, e se neste use, bem entendido, a
tradic;:aodo jogo de palavras ingles, dessa alguma coisa de contidoque nem por
isso dissimula 0 desejo violento, mas esse usa basta por si s6 para fazer apare-
cer no imaginario, no outro que esta ai como espectador, no pequeno a, esta
imagem do sujeito enquanto ele e marcado por esta relac;:aoao significante
especial que se chama 0 interdito. Aqui, neste caso, na medida em que ele viola
urn interdito, na medida em que ele mostra que para alem dos interditos que
fazem a lei das linguagens (nao se fala deste modo das velhas senhoras) ha, no
entanto, urn senhor que entende por bem falar 0 mais placidamente do mundo
e que faz aparecer 0 diabo, e isto ao ponto que 0 caro Darwin se pergunta como
diabo ele fez isto!

Eu Ihes deixarei aqui hoje. Na proxima vez retomaremos urn sonho em
Freud, e tentaremos aplicar-Ihe os nossos metodos de analise, 0 que ao mesmo
tempo nos permitira situar os diferentes modos de interpretac;:ao.

Li<;ao 2

Queria em primeiro lugar colocar os limites do que queria fazer hoje,
quero dizer mesmo nesta lic;:ao,enunciar-Ihes 0 que Ihes mostrarei hoje, e para
comec;:arabordando 0 exemplo da interpretayao de urn sonho, assim como 0

uso do que convencionalmente desde ha algum tempo chamamos 0 grafo:
Como nao prossigo esse discurso, se e que posso me exprimir assim,

simplesmente acima das suas cabec;:as,gostaria que se estabelecesse atraves
dele uma certa comunicac;:ao,como se diz. Nao deixei de ter eco das dificulda-
des que tiveramja na ultima vez, ou seja no momento em que estava longe de
ser novo para todos, e 0 que a reposic;:aodesse grafo constituiu ainda para al-
guns, para muitos mesmo. Ele continua, nao dizemos ainda manejavel pois na
verdade 0 que nao e extraordinario, esse gnifo, construimo-Io em conjunto no
ana passado, ou seja mais ou menos progressivamente; viram-no de certo modo
edificar-se pelas necessidades de uma certa formulac;:aocentrada em tome do
que chamei Les formations de l'inconscientI2• Que voces nao possam, como
alguns 0 t?bservam, aperceber-se que 0 seu uso nao Ihes e ainda univoco, nao e
razao para se surpreender visto que precisamente uma parte do que teremos
para articular este ana sobre 0 desejo nos mostrara a utilidade e ao mesmo
tempo, nos ensinara 0 manejo.

II MALLARME, S.: «Lc Tombeau d'Edgar Poe», in.: Oeuvres completes. Poesies (ediyao
critica apresentada por Carl Paul Barbier e Charles Gordon Millon), Paris, 1983, Flammarion,
p.272.



Trata-se pois em primeiro lugarda sua compreensao. E isto mesmo que
parece ser para urn certo numero, em diferentes graus, talvez mesmo menos do
que eles proprios se pronunciam, que parece constituir dificuldade. A propos i-
to desse termo "compreensao", queria fazer notar -asseguro-Ihes que nao ha
aqui nenhuma ironia- que e urn termo problematico. Se ha entre voces quem
compreenda sempre, em qualquer situaryao, e em qualquer momenta 0 que fa-
zem, felicito-os e invejo-os. Nao e 0 que corresponde, mesmo depois de vinte
e cinco anos de exercicio, a minha experiencia e a verdade, elemostra-nos
bastante os perigos que comporta em si mesmo, perigo de ilusaode toda com-
preensao, para que, eu penso, nao seja duvidoso que aquilo que eu procuro Ihes
mostrar, nao e tanto de compreender 0 que faryo,mas de 0 saber. Nao e sempre
a mesma coisa, isso nao se pode confundir e vedo justamente que M. razoes
intemas para que isso nao se confunda, ou seja que possam em certos casos
saber 0 que fazem, saber onde se encontram, sem sempre saber compreender,
pelo menos imediatamente, do que se trata.

o grafo e feito precisamente para este usa de referencia, ele e destinado
a anunciar imediatamente alguma coisa. Penso hoje, se tiver tempo para isso,
poder come9ar aver por exemplo como esse grafo, e creio que somente esse
grafo ou algo bem entendido de ana logo -nao e ao uniforme sob 0 qual possa
apresentar-se que devemos agarrarrno-nos- lhes parecera de um uso eminente
para distinguir, digo isto para Ihes suscitar 0 interesse, para distinguir por exem-
plo tres coisas que, devo dize-Io, e muito frequente que confundam, ao ponto
de escorregar sem precauryoes de uma para a outra, 0 recalcado por exemplo ...
Nos teremos coisas a dizer, ou simplesmente tomar 0 modo como Freud ele
mesmo as defme: 0 recalcado, 0 desejo e 0 inconsciente.

Refas.:amos pelo menos devagarinho, antes de aplica-Io, para que nao
haja duvidas do que representa ao menos 0 que nos chamamos os dois andares,
ainda que bem entendido, (e e isto mesmo que seria a dificuldade para muitos
dentre voces) esses dois andares nao correspond am em nada ao que habitual-
mente lhes e apresentado ao nivel do que eu poderia chamar a arquitet6nica das
funyoes superiores e inferiores, automatismos e funryoes de sintese. E justa-
mente porque nao aencontram que esses dois andares lhes embararyam, e e por
isso que vou tentar rearticula-los diante de voces, pois parece que 0 segundo
andar da construyao -andar evidentemente abstratamente definido, porque como
esse grafo e urn discurso, nao se pode dizer tudq ao mesmo tempo- esse segun-
do andar,que nao e foryosamente uma segunda etapa, constitui para alguns

dificuJdade. .
Retorno enta~ as coisas. Qual e 0 objetivo desse grafo? E de mostrar as

relayoes, para nos essenciais, tanto mais que somos analistas, do sujeito falante
com 0 significa,nte. No fim das contas, a questaoem torno da qual se dividem
esses dois andares e a mesma para ele, 0 sujeito falante (e urn born sinal) e a
mesma que para nos. Eu dizia ha pouco, sabemos nos 0 que fazemos? Entao,
ele tambem sabe ou nao o que faz falando? 0 que quer dizer: podera ele signi-
ficar-se eficazmente sua aryaode significaryao? E justamente em tome desta
questao que se repartem esses dois andares de que Ihes digo desde ja -porque
isto parece ter escapado a alguns da ultima vez- digo-lhes desde ja, que e pre-
ciso pensar que eles funcionam os dois.ao mesmo tempo no minimo ate de fala,
e verao 0 que entendo, e onde estendo 0 terrno "ato de fala".

Noutros termos, se pensarem
nos processos do que se passa no
sujeito, no sujeito na medida em que
o significante intervem na sua ativi-
dade, e precise que pensem nisto
(que tive a oportunidade de articu-
lar para urn de voces a quem dava
urnpequeno suplemento de explica-
<foes apos meu seminario, e se 0 su-
blinho, e porque 0 meu interlocutor
me fez notar 0 que podia ter para ele
de nao-percebidoo que Ihes yOU di-
zer) ou seja, por exemplo isso que e
necessario que considerem, e que os
processos em causa partem ao mes-
mo tempo dos quatro pontos, t., A,
D, d, ou seja -vao ver 0 que e esta
contribuiryao hoje da minha expos i-
ry30-nessa relayao respectivamente
a intenryao do sujeito [t.], 0 sujeito
enquanto Eu falante [A], 0 ato da de-
manda [D] e este [d], que chamare·
mas daqui a pouco de urn certo nome
e que deixo por agora reservado.
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Os processos sao pois simultaneos nestes quatro trajetos:D - tl- I - s(A),
penso que fica bastante sublinhado. Ha pois dois andares no fato que 0 sujeito
faz alguma coisa que se relaciona com a ar;:aoprevalente, a estrutura prevalente
do significante. No andar inferior ele recebe, ele suporta esta estrutura. Isto e
especialmente aparente. Entendam bem 0 que digo, porque isto nao tern nada
de improvisado, e e por isto que aqueles que tomam notas estao muito certos.
Isto toma 0 seu valor de ser especialmente -nao unicamente, mas especial men-
te- ilustrado. Quero dizer que e aqui que e especialmente compreensivel. mas,
ao mesmo tempo, e tambem isto que pode fazer que nao vejam toda a genera-
lidade, ou seja que isto engendra certas incompreensoes. Digam-no desde logo:
cada vez que compreendem, e ai que comer;:a0 perigo.

E especialmente ai que isto toma 0 seu valor no contexto, digo contexto
da demand a, e neste contexto que 0 sujeito enquanto que aqui a esse nivel,
neste andar, a linha da intencionalidade do sujeito, do que supomos ser 0 sujei-
to, urn sujeito enquanto nao se tomou 0 sujeito falante, enquanto e 0 sujeito de
quem sempre se fala, do qual direi mesmo, se fala ate aqui, porque nao tenho
conhecimento que alguemjamais tenha verdadeiramente feito a distinr;:aocomo
tento aqui lhes introduzir. 0 sujeito do conhecimento para dizer tudo, 0 sujeito
correlativo do objeto, 0 sujeito em tome do qual gira a eterna questao do idea-
lismo, e que e ele mesmo urn sujeito ideal, tern sempre algo de problematico,
ou seja que afinal como foi notado, e como 0 seu nome 0 indica, ele nao e senao
suposto.

o mesmo nao acontece, irao ver, para 0 sujeito que fala, que se impoe
com uma completa necessidade. 0 sujeito pois, no contexte da demanda, e 0

primeiro estado se posso dizer informe do nosso sujeito, daquele de quem ten-
tamos articular por esse grafo as condir;:oes de existencia. Esse sujeito nao e
outra coisa que 0 sujeito da necessidade porque e 0 que ele exprime na deman-
da, e nao precise vol tar mais a isto, todo 0 meu ponto de partida consiste em
mostrar como esta demanda do sujeito e, ao mesmo tempo, profundamente
modificada pelo fato que a necessidade deve passar pelos desfiladeiros do
significante.

Nao insisto mais porque 0 suponho adquirido, mas quero simplesmente
a esse respeito fazer-lhes notar isto que e precisamente nesta troca que se pro-
duz entre a posir;:aoprimitiva inconstituida do sujeito da necessidade e as con-
dir;:oesestruturais impostas pelo significante, que reside 0 que se produz e que
est.aaqui representado nesse esquema pelo fato que a linha D-S e continua ate

A, enquanto que mais adiante ela se apresenta fragmentada; que inversamente
e enquanto que anterior as(A) que a linha dita da intencionalidade, no momen-
to, do sujeito, e fragmentada e que ela nao e continua senao depois, digamos .
especialmente nesse segmento [s(A)I], e mesmo provisoriamente, porque e
secundariamente que terei de insistir nisto, na medida em que nao tern de ter
em conta a linha A - m - i(a) - s(A).

Por que e que e assim? E necessario apesar de tudo que eu nao me retar-
de eternamente neste grafo, tanto mais que teremos que voltar a ele. 0 que e
que representa, em outros termos, esta continuidade da linha ate esse ponto A
que sabem que e 0 lugar do codigo, 0 lugar onde jaz 0 tesouro da lingua na sua
sincronia, quero dizer a soma dos elementos taxematicos sem 0 que nao ha
meio de comunicar entre seres submetidos as condir;:oes da linguagem. 0 que
representa a continuidade da linha D-S ate 0 ponto A e isto: e esta sincronia da
organizar;:ao sistematica da lingua. Quero dizer que sincronicamente, ele esta
dado ali como urn sistema, como urn conjunto no interior do qual cada urn
desses elementos tern 0 seu valor enquanto distinto dos outros, dos outros
significantes, dos outros elementos do sistema. Esta aqui eu lhes repito, a mola
de tudo 0 que articulamos a respeito da comunicar;:ao, e isso que e sempre
esquecido nas teorias da comunicar;:ao, e que °que e comunicacto nao e °signa
de outra coisa, e e simplesmente 0 signo de que ai no seu lugar, nao esta urn
outro significante.

E da solidariedade desse sistema, sincronico enquanto que repousando
no fugar do codigo, que ° discurso da demanda enquanto anterior ao cOdigo
toma a sua solidez, noutros termos, que na diacronia, ou seja no desenvolvi-
mento desse discurso, aparece isto que se chama minimo de durar;:aoexigivel
para a satisfar;:ao-ainda que ela seja 0 que se chama uma satisfac;:aomagica- ou
ao menos de repuIsa, ou seja 0 tempo de falar. E devido a esta relac;:aoque a
linha do discurso significante, do discurso significante da demanda que, em si
mesmo, visto que e composto por significantes, deveria aparecer aqui e repre-
sentar-sesob a forma fragmentada que vemos subsistir aqui, ou seja sob a
forma de uma sucessao de elementos discretos, os quais separados por interva-
IDs;e em func;:aoda solidez sincr6nica do codigo ao qual esses elementos su-
cessivos sao emprestados que se concebe esta solidez da afirmac;:aodiacr6nica
e a constituic;:ao do que se chama na articulac;:aoda demanda, 0 tempo da for-
mula. Por issoe anteriormente ao codigo ou aquein do codigo que esta linha se
apresenta como continua.



Em contrapartida 0 que 6 que representa aqui esse grafo pela linha frag-
mentada que e a da intencionalidade do sujeito, 0 que 6que e? Observemos que
ja 0 fato de afirmar 0 contexto da demanda simp Iifica a diversidade suposta do
sujeito, ou seja aquilo que se apresenta como essencialmente movediyo, mo-
mentos, variayoes desse ponto. Voces sabem, esse problema da continuidade
do sujeito ha muito se colocou aos psicologos, a questao de saber porque 6 que
urn ser essencialmente entregue ao que se pode chamar as intermitencias -nao
simplesmente do corac;ao como foi dito, mas de muitas outras coisas- pode se
colocar e se afirmar como urn eu. E esteo problema de que se trata, e certamen-
te a colocac;ao emjogo de uma necessidade na demandaja 6 alguma coisa que
o simplifica, esse sujeito, relativamente as interferencias mais ou menos caoti-
cas, mais ou menos contingentes das diferentes necessidades. .

o que representa 0 aparecimento nesse esquema da forma fragmentada
que representa a primeira parte da linha to-I, aqui ate esse A, 6 outra coisa, 6 a
retroayao sobre esta mobilidade ao mesmo tempo continua e descontinua, se-
guramente confusa, devemos sup6-la ser a da forma primitiva da manifestayao
primitiva da tendencia. E a retroayao sobre ela precisamente da forma de ele-
mentos discretos que Ihe imp6e 0 discurso, 60 que ela suporta retroativamente
da discursividade, 6 porque nessa linha, 6 aqu6m nao do codigo, mas da propria
mensagem, que a linha aparece na forma fragmentada. 0 que se produz para
al6m disso, 6 0 que ja sublinhei suficientemente noutros momentos para agora
por ai passar depressa, 6isto: e a identificayao que resulta do sujeito ao Outro
da demanda enquanto est-ee todo-potente. Penso que nao seja urn tema ao qual
eu tenha necessidade de voltar, 0 da onipotencia por vezes do pensamento, por
vezes da fala na experiencia analitica. E quase isto 0 que Ihes fiz no tar 0 quanta
era abusivo coloca-lo na posiyao depreciativa que toma habitualmente 0 psico-
logo, na medida em que ele e sempre mais ou menos, no sentido original do
termo, urn pedante, de coloca-Io a cargo dosujeito enquanto que a onipotencia
de que se trata, 6 a do Outro, na medida em que disp5e da soma dos significantes,
muito simplesmente.

Em outras palavras, para dar 0 sentimento de que nao nos afastamos de
algo de concreto articulando as coisas assim, vou designar muito express amen-
te 0 que quero dizer com isto na evoluyao, no desenvolvimento, na aquisic;ao
da linguagem, nas relay5es crianc;a-mae, para dize-lo enfim: e muito precisa-
mente isto, que a alguma coisa de que se trata e sobre a qual repousa esta
identificac;ao primaria que designo pelo segmento seA), significado de A, e

que chega ao primeiro nueleo -como e expresso correntemente na analise pela
escrita do Senhor Glover, verao isto articulado: «0 primeiro nueleo da forma-
yao do em). 0 nucleode identificac;ao ao qual isto chega, esse processo, trata-
se do que se prpduz quando a mae nao e simplesmente aquela que da 0 seio, ja
lhes disse, ela e tambem aquela que da a marca da articulac;ao significante, e
nao somente na medida em que ela fala a crianc;acomo e bem claro que ela lhe
fala, e muito antes que ela possa presumir que a crianc;a compreende alguma
coisa, embora estaja entenda alguma coisa muito antes que ela 0 imagine. Mas
ja que todos os tipos de jogos da mae, os jogos por exemplo de ocultac;ao que
tao rapidamente desencadeiam na crianya 0 sorriso, ate mesmo 0 rir, sao pro-
priamente falando ja uma ayao simb~lica no decurso da qual 0 que the e reve-
lado,e justamente a funyao do simbolo enquanto revelador. Ela the revela nes-
ses jogos de ocultayao, do fazer desaparecer alguma coisa ou no fazer reapare-
cer 0 fazer desaparecer seu proprio rosto ou do faze-Io reaparecer, ou a escon-
de: a figura da crianya ou a descobri-Ia: ela the revela a func;ao reveladora. E ja
de uma funyao de segundo grau que se trata. E no interior disto que se fazem as
primeiras identificac;oes ao que se chama neste caso a mae, a mae como toda-
poderosa, e voces 0 verao, isto tern outro alcance al6m da pura e simples satis-
fayao da necessidade.

Passemos ao segundo andar desse grafo, aquele que na ultima vez, pare-
ce, pelo menos para alguns, a apresentac;ao provocou algumas dificuldades.
Esse segundo andar do grafo nao e outra coisa que 0 sujeito na medida em que
ele passa sob os desfiladeiros da articulayao significante. E osujeito que assu-
me 0 ato de falar: e 0 sujeitoenquanto Eu, e ainda tenho que me suspender a
alguma articulayao de reserva essencial. Em todo 0 caso, esse Eu, nao me dete-
rei nele, fac;o-lhes notar, na origem esse Eu, embora Ihe tenha feito alusao em
algum desenvolvimento, nao e 0 nosso problema, e no entanto 0 Eu do «Eu
penso, logo sou». Saibam simples mente quese trata aqui de urn parentesis,
todas as dificuldades que me foram submetidas me foram a prop6sito do «Eu
penso, logo sou», saiba-se que isto nao tinha nenhum valor de prova, visto que
o Eu ja foi posta no «Eu penso» e finalmente so ha urn cogitatum, isso pensa, e
porque razao estaria Eu [Je] ai dentro? Creio que todas as dificuldades aqui se
criaram precisamente desta nao-distinc;ao dos dois sujeitos, tal como inicial-
mente eu Ihes tenho articulado; quer dizer que mais ou menos erroneamente,
acho que mais ou menos erroneamente nos reportamos, nesta experiencia a
qual nos convida 0 filosofo, a confr~ntayao do sujeito a urn objeto -por
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I \1I 111 se c n idere ser senao urn objeto entre os outros. Se pelo contnirio
colocamos a questao ao nivel do sujeito definido como falante, a questao vai
tomar urn outro alcance, como a fenomenologia, que yOU simplesmente indi-
car-Ihes agora, YOU Ihes mostrar. Para aqueles que querem referencias a respei-
to de toda esta discussao em tome do Eu, do cogito, lembro-Ihes que ha urn
artigo ja citado do senhor Sartre em Recherches philosophiquesll•

o Eu de que se trata nao e simplesmente 0 Eu articulado no ctiscurso, 0

Eu como se pronuncia no discurso e 0 que os linguistas chamam, pelo menos
desde ha algum tempo, urn shifter. E urn semanterna que nao tern emprego
articulavel senao em funyao do codigo, quero dizer em funyao pura e simples-
mente do codigo articulavellexicalmente. Quer dizer que como a experiencia
mais simples 0 mostra, 0 Eu nao se refere nunca a algo que possa ser definido
em funyao de outros elementos do codigo, entao urn semantema, mas simples-
mente em funyao do ate da mensagem. 0 Eu designa aquele que e 0 suporte da
mensagem, ou seja alguem que varia a cada momento. Nao e mais complicado
do que isto, mas eu Ihes farei notar 0 que resulta disso, e que esse Eu e essenci-
almente, entao, distinto a partir desse momento, como Ihes farei rapidamente
sentir, do que se pode chamar 0 sujeito verdadeiro do ate de falar enquanto tal,
e e mesmo 0 que da ao discurso urn Eu mais simples, diria uma presunyao
sempre de discurso indireto; quero dizer que esse Eu poderia facilmente ser
seguido no discurso ate de urn parentesis: "eu (que falo)", ou "eu (digo que)",
isto que alias e tornado muito evidente como outros 0 notaram antes de mim,
pelo fato que urn discurso que formula "eu digo que", e que acrescenta a se-
guir: "e eu 0 repito", nao diz nesse "eu 0 repito" algo de inutil po is e justamente
para distinguir os dois Eu que estao em causa: «aquele que disse que» e aquele
que adere ao que «aquele que disse que» disse. Em outros termos ainda, quero
simplesmente, se forem nl;:cessarios ainda outros exemplos para faze-Io sentir,
sugerir-Ihes a diferenya que ha entre 0 Eu de "eu vos amo;' ou de "eu amo
voce" e 0 Eu de "eu estou aqui".

o Eu de que se trata e particularmente sensivel Uustamente por causa da

estrutura que evoco) Iii onde ele estil plenamente oculto, e Iii onde ele estil
plenamente ocultado e nessas formas do discurso que realizam 0 que eu cha-
marei a funyao vocativa, ou seja aquelas que nao deixam aparecer na sua estru-
tura significant,.e que 0 destinatario nao e de modo nenhum 0 "eu".E 0 Eu de
"Levanta-te e anda", e esse mesmo Eu fundamental que se encontra em nao
importa qual forma vocativa imperativa e urn certo numero de outras. Coloco-
as todas provisoriamente sob 0 titulo de vocativo, e 0 Eu se quiserem evocativo,
e 0 Eu do qual ja Ihes falei na ocasiao do Seminario do Presidente Schreber,
porque era essencial de faze-Io aparecer (nao sei se nesse momenta 0 consegui
plenamente, nem sequer 0 retomei no que dei sobre 0 resume do meu Semina-
rio sobre 0 Presidente Schreber): e 0 Eu subjacente a "Tu es aquele que me
seguinis" e sobre 0 qual tenho insistido tanto, e do qual verao como eIe se
inscreve com todo 0 problema de urn certo futuro, alias no interior de vocativos
propriamente falando, de vocativos da vocayao.

Relembro para aqueles que nao estavam aqui, a diferenya que ha em
frances, e uma sutileza que nem todas as Iinguas permitem por em evidencia,
entre "tu es aquele que me seguirils" e "tu es aquele que me seguira". Esta
diferenya de poder perfonnante do Tu no caso e efetivamente uma diferenya
atual do Eu na medida em que ele opera neste ate de falar que representa e que
se trata de mostrar uma vez mais e a esse nivel que 0 sujeito recebe sempre a
sua propria mensagem, ou seja 0 que se trata de confessar aqui, ou seja 0 Eu
sob uma forma invertida, au seja por intermedio da forma que ele da ao Tu.
Essediscurso, 0 discurso entao que se formula ao nivel do segundo andar, e
que e 6 discursode sempre -nos nao distinguimos senao arbitrariamente esses
dois andares-, esse discurso que, como todo 0 discurso, e 0 discurso do Outro
mesmo quando e 0 sujeito que 0 faz, e fundamental mente nesse segundo andar
um apelo do ser com mais ou menos forya. Ele contem sempre, e isto e mais urn
dos maravilhosos equivocos homofOnicos que contem 0 frances, ele contem
sempre mais O\lmenos umseja, em outros termosumfiat, umfiat que e a fonte
e a raiz d~ que, da tendencia, se torna p~r~ 0 s~r f~lante e se inscreve noregistro
do querer, ou ainda do Eu na medida em que ele se divide nos dois termos
estudados de um ao outro, do imperativo, do "Ievanta-te e anda" do qual falava
hil pouco, ou em relayao ao sujeito, da ereyao do seu proprio Eu.

A questao se posso dizer, a que na ultima vez aqui articulei soba forma
do Che vuoi? agora veem a que nivel ela se coloca. Esse Che vuoi? que e, se
assim se pode dizer, a resposta do Outro a este ate de falar do sujeito. Ela

Il SARTRE, J.-P.: La Iranscendance de l'ego (1936). Biblioteca de lexlos filos6ficos, Paris.
1992, J. Vrin:



articulayao inconsciente, e e por isso que nao me parece levantar muitas dis-
cussoes. Falo simplesmente, como admissao das premissas que situamos aqui
ao nivel do c6digo, a formula $ 0D, 0 sujeito enquanto marc ado pelo significante
na presenya de sua demanda como dando 0 material, 0 c6digo desse discurso
verdadeiro que e 0 verdadeiro discurso do ser a esse nivel.

Quanto a mensagem que ele
recebe, a essa mensagemja fiz vari-
as vezes alusao -dei-lhe varias for-
mas, todas elas nao sem algumas ra-
zoes mais ou menos escorregadias,
como acontece com todo 0 proble-.
ma do alcance analitico, ou seja qual
e a mensagem- eu posso deixa-Ia por
hoje, e nesse momenta pelo menos
do meu discurso, no estado proble-
matico, e simboliza-Ia por um
significante presumido como tal. E
uma forma puramente hipotetica, e
um X, um significante, um signi-
ficante do Outro visto que eao nivel
do Outro que a questao e colocada,
de um Outro que falta por urn lado,
que e justamente 0 elemento proble-
matico na questao que se relaciona
com a mensageml4•

Resumamo-nos. A situayao do sujeito ao nivel do inconsciente tal como
Freud a articula, -nao sou eu, e Freud que a articula- e queele nao sabe com 0

que e que fala, e preciso revelar-lhe os elementos propriamente significantes
de seu discurso, e que ele tambem nao sabe a mensagem que lhe chega real-
men'te ao nivel do discurso do ser -digamos verdadeiramente se quiserem, mas
esse "realmente" nao 0 recuso de modo nenhum.

Noutros termos, ele nao sabe a mensagem que the chega da resposta a

responde, esta questao, direi como sempre, ela responde esta resposta antes da
questao a isto, ao ponto de interrogayaO redutivel cuja propria forma no meu
esquema articula este ate de falar. Sera que falando, 0 sujeito sabe 0 que faz? E
justamente isso que nos perguntamos aqui, e e para responder a esta pergunta
que Freud diz nao. 0 sujeito no ate defalar, e na medida em que este ate de
falar vai bem entendido muito mais longe que simplesmente sua fala, pois toda
a sua vida e implicada nos atos de falar, pois a sua vida como tal, ou seja todas
as suas ayoes sac ac;5es simb6licas -ainda que nao fosse porque elas. sac
registradas, elas estao sujeitas a registro, elas sac muitas vezes ac;ao para se
tomar ato, e que finalmente, tudo 0 que ele fizer como se diz, e contrariamente
ao que se passa, ou mais exatamente con forme a tudo 0 que se passa no juiz de
instruc;ao, «tudo 0 que ele fizer pode ser considerado contra ele»- todas as suas
ac;5es seraoimpostas num contexto de linguagem e os seus gestos mesmos sac
gestos que nao sac jamais senao gestos a escolher num ritualpreestabelecido,
ou seja numa articulac;ao de linguagem. E Freud a isto: «Ele sabe 0 que faz?»
responde nao. Nao e senao isso 0 que exprime 0 segundo andar do meu grafo,
e a saber que esse segundo andar s6 e va lido a partir da questao do Outro, ou
seja Che vuoi?, «0 que queres?»; que ate 0 momenta da questao, bem entendi-
do ficamos na ignorancia e na tolice ...

Tento fazer aqui a prova de que 0 didatismo nao passa obrigatoriamente
pela tolice. Nao pode evidentemente ser sobre voces que nos baseamos para
que a demonstrac;ao seja terminada!

Onde entao em relac;ao a esta questao, e nas respostas, 0 segundo andar
do esquema articula onde se colocam os pontos de recruzamento -entre 0 dis-
curso verdadeiro que e tido pelosujeito e 0 que se manifesta como "querer" na
articulac;ao da fala- onde esses pontos de recruzamento se colocam, ai esta
todo 0 misterio desse simbolo que parece constituir opacidade para alguns den-
tre voces.

Esse discurso que se apresenta a esse nivel como apelo do ser, nao e 0

que parece ser, sabemo-Io por Freud, e e isso que 0 segundo andar do grafo
tenta nos mostrar. A primeira vista nao se pode senao surpreender-se, que nao
seja reconhecido, porque e 0 que diz Freud. 0 que e que n6s fazemos todos os
dias? Senao isto, de mostrar que a esse nivel, ao nivel do ate da fala, 0 c6digo
e dado por algo que nao e a demanda primitiva, que e uma certa relac;ao do
sujeito a esta demanda na medida em que 0 sujeito ficou marcado pelas suas
transforrnac;5es. E isto que nos chamamos as forrnas orais, anais, e outras, da
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"0 X marca aqui a passagem do SeA) a S(~, introduzido como tal, pel a primeira vez, na li9ao
7 (7 dejaneiro de 1959). (N.d.E)



1111111111111111111111 1I1IJIII!lII IIlll III !III l'l'. .1(\. lib 'm, V ',fl resp ta, a verda-
!It 1111I II'Il 1111,II ( P) I '1' 1I1l\ I: 6 t1 saber 0 ignificante e mais nada, que e

p Ildll) 'nlt dt '[IIIUt! u designar as relayoes do sujeito com 0 significante.
0i55e-lll0 ,quero mesmo assim exprimi-Io, porque este significante era 0 falo.
Mesmo para aqueles que 0 ouvem pelaprimeira vez, peyo-Ihes provisoriamen-
te para aceitarem isto. 0 importante nao esta ai, 0 importante e que e pOl'isso
que ele nao pode tel' a resposta porque, como a unica resposta possivel e 0

significante que designa as suas relayoes com 0 significante. Ou seja, se ja
estava em questao, em toda a medida em que ele articula esta resposta,ele, 0

sujeito anula-se e desaparece. E justamente 0 que faz que a unica coisa que ele
possa sentiI', e esta ameaya diretamente dirigida ao falo, ou seja a castrayao ou
esta nOyaode falta do falo que, num e noutro sexo, e essa alguma coisa em que
vem se terminal' a analise, como Freud -fiz-Ihes nQtar- a articulou.

Mas nao estamos a repetir essas verdades primeiras. Sei que isto enerva
um pouco alguns que fa<;:amosdemasiados malabarismos desde ha algum tem-
po com 0 ser e 0 tel', mas isto passar-Ihes-a, po is isto nao quer dizer que no
percurso nao tenhamos que fazer uma colheita preciosa, uma colheita clinica,
uma colheita que permita que se produza mesmo no interior do meu ensino de
se produzir com todas as caracteristicas do que eu chamaria 0 ilusorio medico.

Trata-se agora no interior disto de situar 0 que quer dizer 0 desejo.
Dissemo-Io, ha po is nesse segundo andar tambem urn tesouro sincronico, ha
uma bateria de significantes inconscientes para cada sujeito, ha uma mensa-
gem onde se anuncia a resposta ao Che vuoi? e onde ela se anuncia como
voces podem constata-Io, perigosamente. Mesma isto, fayo-o notal' de passa-
gem, como para lhes evocar lem-
bran<;:asilustradas que fazem da his-
toria de Abelardo e Heloisa a mais /(fY'--
bela historia de amor.

o que e que quer dizer 0 de-
sejo? Onde ele se situa? Podem no-
tal' que na forma completa do esque-
ma, voces tern aqui uma linha pon-
tilhada que vai do codigo do segun-
do andar a sua mensagem pOI'inter-
medio de dois elementos: d signifi-
ca 0 fugal' de onde 0 sujeito desce, e
$ em face do pequeno a significa

...~

-ja 0 disse, portanto 0 repito- ~ fant~sma ..Isto tern uma forma, uma disposiyao
homologica a linha que, de A, mclUl no dlSCurSO0 eu, (0 m no esquema, dlga-
mos «a pessoa bem ataviada» [fapersonne etofJee] IS) com a imagern do outro
[i(a)], ou seja.essa relayao especular que Ihes coloquei como fundamental na
instaurayao do eu. Existe na relayao entre os dois andares, algo que merece ser
mais plenamente articulado. Nao 0 fayo hoje, unicamente nao porque nao te-
nho tempo pois estou disposto a tomar todo 0 meu tempo para Ihes comunicar
o que tenho a dizer-Ihes, mas porque prefiro tomar as co isas de urn modo indi-
reto, porque elas me parecem suscetiveis de lhes fazer sentiI' todo 0 seu aIcan-
ceoNao sao desde ja incapazes de adivinhar 0 que pode tel' de rico 0 fato que
isso seja uma certa reproduyao de uma relayao imaginaria ao nivel do campo
de abertura determinado entre os dois discursos, na medida em que essa rela-
yao imaginaria reproduz homologicamente 0 que se instal a na relayao com 0

outre do jogo de submissao. Nao sao incapazes de pressenti-Io desde ja, mas
esta claro que e completamente insuficiente pressenti-Io, quero simplesmente
antes de articula-Io plenamente, reter-Ihes um instante sobre 0 que comporta
no interior, situado, plantado no interior desta economia, 0 termo de desejo.

Sabem-no, Freud introduziu esse termo desde 0 inicio da analise. Ele 0

introduziu a proposito do sonho e sob a forma do Wunsch, ou seja, certamente,
alguma coisa que se articula nesta linha. 0 Wunsch nao e em si mesmo, sozi-
nho, 0 desejo, e urn desejo fOffiulado, e urn desejo articulado. Aquilo em que

. quero par um momenta dete-Ios, e a distinyao disso que merece -no que instalo
e introduzo este ano- ser chamado desejo e desse Wunsch.

. Nao deixaram de IeI'La science des reves, e esse momenta em que disso
Ihes falo marca 0 momenta em que nos proprios vamos este ana comeyar a
falar disso. Do mesmo modo que no ana passado comeyamos pelo Le trait
d 'esprit, este ana comeyamos pelo sonho. Nao deixaram de reparar desde as
primeiras paginas, e ate 0 fim, que se pensam no desejo sob a forma que, eu
diria, tern-no 99nstantemente na experiencia analltica, ou seja aquela que lhes
da a dificuldade pelo~ seus excess os, pelos seus desvios, pOl'finalmente digamo-
10, muitas vezes pelas suas falhas, quero dizer 0 desejo sexual, aquele que goza
de alguem (embora desde sempre se exerya sobre todo 0 campo analitico uma

,
,

~--'-"-"'----'-'-"------0

,

@.-------- -----.-- G) "DAMOURETIE, J. et PICHOU, E.: «La personne etoffee», in. Des mots Ii fa pensee. Essai de
grammaire de fa fanguefranr;aise, 1911-1940,1.6, cap. VIII, Paris, 1970, d'Artrey.



tendencia de apagamento muito notavel), aquela de que se trata constantemen-
te na analise. Devem portanto notar a diferenya -a condiyao bem entendido
que leiam verdadeiramente, quer dizer que nao continuem a pensar nos seus
pequenos problemas enquanto os seus olhos percorrem a Traumdeutung, voces
se aperceberao que e muito dificil encontrar, esse famoso desejo que em cada
sonho pretensamente se encontra sempre.

Se eu tomar 0 sonho inaugural, 0 sonho da injeyao de Irma, do qual ja
falamos varias vezes, sobre 0 qual escrevi urn pouco, (e sobre 0 qual reescreve-
rei) e do que poderiamos falar excessivamente durante muito tempo ... Lem-
brem-se do que e 0 sonho da injeyao de Irina. 0 que e que ele quer dizer exata-
mente? Isso mantem-se muito incerto mesmo naquilo que acontece. Ele mes-
mo, Freud, no desejo do sonho quer fazer ceder Irma, que ela nao esteja mais,
como se diz la dentro, crispando-se a proposito de to"dasas aproximayoes de
Freud. 0 que e que ele quer? Ele quer despi-Ia, quer faze-Ia falar, quer desacre-
ditar os seus colegas, quer foryar sua pr6pria angustia ate ve-Ia projetada no
interior da garganta de Irma, ou quer acalmar a anglistia do mal ou do prejuizo
causado a Irma? Mas este mal e, parece-nos, sem recurso, ele esta bastante
articulado justamente no sonho. E disso que se trata, que nao tenha havido
crime? E 0 que nao impede que se diga que, visto que nao houve crime, tudo
correra bem visto que tudo e reparado, e depois que tudo isso edevido ao fato
que fulano e sicrano tomam estranhas liberdades e que e 0 terceiro termo que e
responsavel por isso, e assim continuando. Poderianios ir desta maneira exces-
sivamente longe.

Alias fayo-Ihos notar que 0 proprio Freud sublinha em urn ponto da
Traumdeutung, e com a maior energia, pelo menos ate a setima ediyao, que ele
nunea disse em parte alguma que 0 desejo de que se trata no sonho seja sempre
urn desejo sexual. Ele tambem nao disse 0 eontrario, mas enfim nao disseisso,
isto para as pessoasque, ao nivel desta setima ediyao, 0 eensuram.

Nao nos enganemos no entanto. Saibamos que a sexualidade ai esta sem-
pre mais ou menos implicada. Si"mplesmente ela esta de eerto modo lateral-
mente, digamos em derivayao. Trata-se justamente de saber por que, mas para
saber por que, quero simplesmente por urn momenta parar nessas coisas evi-
dentes que nos dao 0 usa e 0 emprego da linguagem, ou seja: 0 que e que isto
quer dizer, quando se diz a alguem, Se e urn homem ou se e uma mulher, e
sobre 0 que e necessario escolher que e urn homem e que isto pode provocar
numerosas referencias contextuais, 0 que e que isto quer dizer quando se diz a

uma mulher "eu desejo voce"? Quer isto dizer -como 0 otimismo moralizante
sabre 0 qual me veem de tempos em tempos combater no interior da analise-
sera que quer dizer: "estou pronto a reconhecer ao seu ser tantos, senao ainda
mais direitos que ao meu, a satisfazer todas as suas necessidades, a pensar na
sua satisfayao? Senhor que a vossa vontade seja feita antes da minha!" E isto
que isto quer dizer? Penso que basta evocar esta referencia para Ihes provocar
os sorrisos que vejo desabrocharem nesta assembleia, felizmente! Ninguem
alias, quando sac empregadas as palavras que convem, se engana sobre 0 que
quer dizer 0 alcance de urn termo como este, por genital que ele seja.

A outra resposta e esta: "eu desejo (digamos para empregar os bons
palavr6es tal equal) dormir com vo<;e, [foder]", e muito, mais verdadeiro, e
preciso reconhece-lo, mas e assim ta~ verdade como isso? E verdade num certo
contexto, diria social, e tambem porque talvez, dada a extrema dificuldade de
dar a sua saida exata a esta formulayao "eu a desejo", nao se encontra, final-
mente, nada de melhor para 0 provar.

Acreditem-me, talvez baste .que esta palavra nao esteja ligada aos inco-
mensuraveis embarayos e quebra de pratos que arrastam os discursos que tern
urn sentido, e suficiente talvez que esta palavra s6 seja pronunciada no interior
para que imediatamente compreendam que se esse termo tern urn sentido, e urn
sentido bastante dificil de formular. "Eu a desejo", articulado no interior se 0

posso dizer, a respeito de urn objeto, e isto mais ou menos: ~'voce e bela", em
tome do que se fixam, se condensam todas essas imagens enigmaticas cuja
vaga se chama para mim 0 meu desejo, ou seja: "eu the desejo porque voce e 0

objeto do meu desejo", em outras palavras, "voce e 0 denominador comum dos
meus desejos" e Deus sabe (se eu posso meter Deus no assunto, e porque nao?)
Deus sabe 0 que e que 0 desejo agita com ele. E alguma coisa que na realidade
mobiliza,orienta na personalidade algo diferente que isso em direyao ao que
por convenyao pareee ordenar-se seu fim preciso.

Noutros termos, para nos referirmos a uma experiencia muito menos
infinitamente poetica talvez, parece que nao tenho neeessidade de ser analista
para evocar quao depressa e imediatamente a esse nivel, a prop6sito da minima
distoryao como se diz da personalidade ou das imagens, quae depress a e em
primeiro plano vem surgir a proposito desta implicayao no desejo, 0 que pode,
o que no mais das vezes, 0 que por direito ai aparece como prevalente -ou seja
a estrutura do fantasma.

Dizer a alguem "eu 0 desejo", e muito precisamente dizer-Ihe, mas isto



IIJ 6 u cxpcricncia que the da sempre, salvo para os corajosos e os instrutivos
pequenos perversos, pequenos e grandes, e dizer "eu 0 implico no meu fantas-
ma fundamental".

E aqui, visto que decidi que nao me demoraria este ana para alem de urn
certo tempo (espero ainda faze-Io), a prova que Ihes peyO me ouvir; esta aqui,
ou seja, muito antes do ponto em que pensava hoje concluir, que me deterei.

Terminarei designando esse ponto do fantasma que e urn ponto essenci-
ai, que e 0 ponto chave em tomo do quallhes mostrarei na proxima vez logo a
fazer girar, 0 ponto decisivo onde se deve produzir, se esse termo "desejo" tern
urn sentido diferente de "voto" no sonho, onde deve se produzir a interpretayao
do desejo. Esse ponto esta entao aqui, e podem fazer notar que faz parte do
circuito pontilhado que e esse desta especie de pequena cauda que se encontra .
no segundo andar do grafo. Queria dizer-Ihes simplesmente, para Ihes deixar
urn pouco de apetite, que esse circuito pontilhado,nao e senao 0 circuito no
qual nos podemos considerar que giram -e por isso que ele e construido assim,
e porque isso gira, uma vez que e alimentado de inicio, p5e-se a girar indefini-
damente no interior- que giram os elementos do recalcado. Noutros termos, e 0

lugar, no grafo, do inconsciente como tal. E disso, e unicamente disso que
Freud falou ate 1915 quando concluiu pelos dois artigos que se chamam res-
pectivamente: L 'inconscient e Le refoulement.

E aqui que retomarei para Ihes dizer a que ponto esta articulado em Freud
de urn modo que se mantem, que e a propria substancia do que tento fazer-Ihes
compreender a respeito do significante, e a saber que 0 proprio Freud articula
do modo men os ambiguo alguma coisa que quer dizer: nunca sao, nunc a po-
dem ser recalcados senao os elementos significantes. Esta em Freud! S6 falta a
palavra significante. Eu lhes mostrarei sem ambiguidades que aquilo que Freud
fala no seu artigo sobre L 'inconscient a respeito do que pode ser recalcado,
Freud 0 designa, s6 podem ser significantes.

Veremos isso na pr6xima vez. E entao veem dois sistemas opor-se aqui:
esse sistema aqui pontilhado, dissemo-Io, e isso de que se trata, e 0 Jugar do
inconsciente e 0 lugar onde 0 recalcado entra em circulo vicioso ate 0 ponto em
que se faz ~entir, ou seja onde qualquer coisa da mensagem ao nivel do discur-
so do ser vem desordenar a mensagem ao nivel da demanda, 0 que constitui
todo 0 problema do sintoma analitico.

Ha urn outro sistema, e 0 que prepara 0 que chama aqui 0 pequeno pata-
mar, OU seja a descoberta da metamorfose, descoberta porque ja se tinha tido

tanta dificuldade a habituar-se ao primeiro sistem.a que como Freud nos fez 0

fatal beneficio de fazer ele mesmo 0 passo seguinte antes da sua morte, quer
dizer que Freud na sua segunda topica descobriu 0 registro do outro sistema
pontilhado: pequeno patamar, e justamente a isto que corresponde a sua segun-
da topica. Noutros tennos, e a respeito do que se passa, e na medida em que ele
se interrogou sobre 0 que se passa ao nivel do sujeito-pre-discurso, mas em
funyao mesmo desse fato que 0 sujeito que fala nao sabia 0 que fazia falando,
ou seja a partir do momento em que 0 inconsciente e descoberto como tal, que
Freud tern, se quiserem assim para esquematizar as coisas, aqui procurado a
que nivel deste lugar original de onde isso fala, em que nivel e em funyao de
que, ou seja justamente em relayao a .um objetivo que e 0 do desembocar do
processo em I, em que momento se constitui 0 eu [moil (ou seja 0 eu [moil na
medida em que ele tern que se referir em relayao it primeira formulayao, a
primeira tomada na demanda do isso). Tambem foi assirn que Freud descobriu
esse discurso primitivo enquanto puramente imposto, e ao mesmo tempo en-
quanta marcado pelo seu profundo arbitrario, que isso continua a falar, ou seja
o supereu. Tambem e aqui que bem entendido ele deixou alguma coisa de
aberto, e aqui, ou seja nesta funyao profundamente metaf6rica da linguagem,
que ele nos deixou alguma coisa para descobrir, para articular, que completa a
sua segunda topica e que permite restaura-Ia, ressitua-Ia, de resti'tui-Ia no con-
junto de sUa descoberta.



Li<;ao 3

Comeyo por cumprir as minhas promessas. Na ultima vez tinha-Ihes in-
dicado 0 artigo de Sartre que se chama: La transcendance de I 'ego, esquisse
d 'une description phenomenologique. Este artigo encontra-se no volume V
das Recherches philosophiques, excelente revista que deixou de aparecer com
a guerra e com 0 desaparecimento do seu editor, Boivin, pp.8S a 10316•

A observayao feita por Freud que «a afirrnayao que todos os sonhos tem
uma signijica9iio sexual, (mais precisamente exigem uma interpretayao sexu-
al) contra a qual toda a literatura levantou infatigavelmente uma. polemica, e
absolutamente alheia it minha Traumdeutung, nas sete ediyoes deste livro (isto
esta escrito naturalmente na VII"). Ela esta numa contradiyao particularmente
perceptivel com 0 restante do conteudo» (que se encontra no tome 2-3 que
contem a Traumdeutimg, na pagina 40217)18.

Muitos de voces ouviram ontem a noite 0 relata clinico de urn dos nas-
sos colegas e excelente psicanalista, sobre a tema do obsessivol9• Ouviram-no
falar acerca do desejo e da demanda. Nos procuramos aqui por em relevo,
porque ela nao e unicamente uma questao teorica mas esta ligada ao essencial

160p.cit.
" P. 341 dii edi<;:aofrance sa.
18 Aqui estava previsto urn esquema do qual nenhum rastro foi encontrado.
19 LECLAIRE S., «Philon ou \'Obsessionnel et son desim (1959), retomado em Demasquer Ie
reel, Paris, 1971, Le Seuil.



0<1 11 S '0 prati ,csta qucstao que e aquela em tome da qual se poe 0 problema
da estrutura do desejo e da demanda, e que e alguma coisa que sem duvida se
apl.ica de .imedi~to a clinica, a viviftca, a toma, diria, compreensivel. Quase
d~na que e urn slgno, que ao te-Ia manejado demasiado ao nivel da compreen-
sao, pudessem experimentar nao sei qual sentimento de insuftciencia. E alias e
verdade, que 0 nivel da compreensao esta longe de esgotar os recursos disso
qu~ e a estrutura que procuramos penetrar, porque e sobre ela que procuramos
aglr; e que a chave em tomo da qual devemos fazer girar esta distinyao da
demanda e do desejo -por mais que ela desde logo clarifique a demanda, mas
que em contrapartida ela situe bem no seu lugar, quer dizer no seu ponto estri-
tamente enigmatico, a posiyao do desejo do homem- a chave de tudo isto e a
relayao do sujeito com 0 significante. 0 que caracteriza a demanda, nao e ~ni-
camente. que e ~ma rela~ao de sujeito a urn outro sujeito, e que essa relayao s~
faz por mtermedlO da Imguagem, quer dizer por interrnedio do sistema dos
signiftcantes. G

. Ja que a~ordamos -eu Ihes tinha anunciado- agora a questao do que e 0

d.eseJo na medlda em que ele e 0 fundamento do sonho, sabem logo que nao e
sl~~les :aber 0 que e esse desejo. Se ele e 0 motor do sonho, sabem que no
mllllmo e duplo: I) que esse desejo antes de mais nada esta na manutenyao do
sono, Freud 0 formulou da maneira mais espressa, quer dizer deste estado em
~ue para 0 sujeito se suspende a realidade; 2)0 desejo e desejo de morte, ele 0
e por outro lado e ao mesmo tempo e perfeitamente compativel diria, na medi-
~a e~ q~e muitas ~ezes e por intermedio desse segundo desejo que 0 primeiro
e satlsfelto, 0 deseJo sendo aquilo em que 0 sujeito do Wunsch se satisfaz.

E esse sujeito, queria po-Io numa especie de parentesis: 0 sujeito, nao
sab~mos 0 que e, e 0 s~jeito do Wunsch, do sonho, a questao e de saber quem
ele e. Quando alguns dlzem 0 eu [moi], enganam-se, Freud certamente afirmou
o.contrari~. ~ se dizemos eo inconsciente, e nao dizer nada. Portanto quando
dlgo: 0 sUJelto do Wunsch se satisfaz, ponho esse sujeit9 entre parentesis, e
tudo 0 que Freud nos diz, eque e urn Wunsch que se satisfaz. Satisfaz-se de
que? Eu diria que ele se satisfaz do ser, quer dizer do ser que se satisfaz. E tudo
o que podemos dizer, porque na verdade e bem claro que 0 sonho nao traz
c~nsigo nenh~ma outra satisfayao senao a satisfayao ao nivel do Wunsch, quer
dlze~ u~a satl,sfayao se pode-se dizer verbal. 0 Wunsch contenta-se aqui com
aparenClaS, e e bem claro trata-se de urn sonho; e de igual modo alias 0 carater
desta satisfayao e aqui refletido na linguagem pela qual e1e no-Ia expressou,

e "satisfeito do ser" como ainda agora me expressei, e onde se trai esta
por esS 'd'd I" d I'

b
. idade da palavra "ser ' na me I a em que e e esta aI, que es Iza para

~l~ . .d lado e que da mesma manelra, ao formular-se aSSlm, tern esta forma
to 0 0 .',,' fi' " d' I dramatical de reenvlo do ser -0 ser satls elto , quero Izer-; e e po e ser
g mado por est~ lado substancial? Nao ha nada de substaricial no ser senao essa
~oalavramesma, "eie se satisfaz do ser", n6s [nao] podemos toma-Io por isso

que e do ser, senao ao pe da letra.
Afinal, e mesmo de fato como alguma coisa da ordem do ser que satisfaz

o Wunsch. Nao e em suma senao no sonho, pelo menos no plano do ser, que 0

Wunsch possa se satisfazer.
Queria aqui quase fazer esta coisa que eu fayo muitas vezes, esse peque-

no preambulo se quiserem, esse olhar para tras, esta observayao que Ihes per-
mite abrir os oihos sobre [esse] nao sei 0 que que [nao] compreende nada me-
nos que 0 conjunto da hist6ria da especulayao psicol6gica na medida em que
ela esta ligada, que a psicologia modema comeyou por formular, como sabem,
noS termOSdo atomismo psicol6gico, aqui todas as [teorias associacionistas].
Cada urn sabe que n6s ja naoestamos ai, no associacionismo como se diz, e
que fizemos progressos consideraveis desde que tomamos em considerayao a
demanda da totalidade, a unidade do campo, a intencionalidade e outras foryas.
Mas eu diria que a hist6ria nao esta de todo ordenada, e ela nao esta de todo
ordenada precisamente por causa da psicanalise de Freud, mas nao se ve de
todo como e que na realidade a molajogou nesse ajuste de contas que nao 0 e,
quero dizer que se deixou escapar dele completamente a essencia, e ao mesmo
tempo.tambem a persistencia daquiloque ai foi pretensamente reduzido.

No inicio e verdade, 0 associacionismo da tradiyao da escola psicol6gica
inglesa, onde e 0 jogo articulado e urn amplo desprezo, se assim posso me
exprimir, onde eu diria se nota 0 campo do real, no sentido em que aquilo de
que se trata e a apreensao psicol6gica do real, e onde se trata de explicar, em
suma, nao s6 que ha homens que pensam, mas que ha homens que se deslocam
no mundo apreendendo nele de uma maneira mais ou menos conveniente 0

campo dos objetos.
Onde esta entao este campo dos objetos, seu carater fragmentado,

estruturado? De que? Da cadeia significante muito simplesmente, e eu YOU

verdadeiramente tentar escolher urn exemplo para tentar fazer-Ihes sentir, que
[nao] se trata de nada mais, e que tudo 0 que se confere na teoria associacionista
dita estruturada-para conceber a progressividade da apreensao psico16gica a



partir da escansao- e apenas 0 fato de dotar de imediato esses campos do real
do carMer fragmentado e estruturado da cadeia significante.

A partir dai e certo, se percebe que 0 jogo esta viciado e que deve haver
relayoes mais originais, se pode-se dizer, com 0 real, e para tal parte-se da
nOyao proporcionalista -e vai-se para todos os casos em que esta apreensao do
mundo e de certo modo mais elementar, justamente menos estruturada pela
cadeia significante, sem saber que e disso que se trata- vai-se rumoa psicolo-
gia animal, evoca-se todos os lineamentos estigm<iticos grayas aos quais 0 ani-
mal pode vir a estruturar 0 seu mundo e tenta reencontrar ai 0 ponto de referen-
CIa.

espirito de urn sujeito a tal nivel, ou para retomar a explorayao tal como ela e
dirigida nessa primeira relayao experimental, os elementos, os Momos, as idei-
as como se diz, sem duvida ?proximadamente, insuficientemente, mas nao sem
razao, essa pri;neira relayao apresenta-se sob esta forma: na sua origem essas
ideias entraram por meio de que? Trata-se de relayoes de contiguidade. Vejam,
sigam as textos, vejam de que se fala, em que exemplos se apoiam, e reconhe-
cerao perfeitamente que a contiguidade nao e outra coisa senao esta combina-
yao discursiva na qual se funda 0 efeito que chamamos aqui a metonimia. Sem
duvida contiguidade entre duas coisas que aconteceram, na medida em que
elas sac evocadas na memoria sobre 0 plano das leis cia associayao.

o que e que isto quer dizer? ~sto significa como urn acontecimento foi
vivido num contexto que podemos chamar grosso modo urn contexte de aeaso.
Vma parte do aeontecimento sendo evocada, a outra vira ao espirito constituin-
do uma associayao de contiguidade que nao e mais do que urn eneontro. 0 que
e que isto quer dizer? Isto quer dizer em suma que ela se fragmenta, que os seus
elementos sao tornados num mesmo texto de narrayao. E na medida em que 0

aconteeimento evocado na memoria e urn acontecimento narrado, que a narra-
tiva forma dele 0 texto, que podemos falar a esse nivel de eontiguidade.

Contiguidade por outro lado que distinguimos por exemplo numa expe-
riencia de palavras induzidas. Vma palavra vira com uma outra: se a proposito
da palavra "cereja", evoco evidentemente a palavra "mesa", isso sera uma rela-
yao de contiguidade porque em tal dia havia cerejas em eima da mesa; mas
[nao] sera relayao de contiguidade se falamos de alguma coisa que nao e mais
do que uma relayao de similitude. Vma relayao de similitude e igualmente
sempre uma relayao de significantes uma vez que, a similitude, e a passagem
de urn ao outro atraves de uma similitude que e uma similitude de ser, que e
uma similitude de urn ao outro, entre 0 urn e 0 outro na medida em que 0 urn e
o outro sendo diferentes, ha algum tema do ser que os toma parecidos.

Nao YOU entrar em toda a dialetica do mesmo e do outro, com tudo 0 que
ela tern de dificil e d~ infinitamente mais rico que uma primeira abordagem
faria supor. Aqueles a quem isto interessa, remeto-os ao "Parmenides", e eles
verao que ai passarao urn certo tempo antes de esgotarem a questao.

o que digo simplesmente aqui e 0 que quero lhes fazer sentir e -dado
que falei antes mesmo de cerejas- que ha outros usos que 0 usa metonimico. A
proposito dessa palavra, eu diria, justamente urn uso metaforico:posso servir-
me dele para [alar do labio dizendo que este labio e como umacereja, e dar a

Imagina-se que, quando se fez isto, se resolveu -numa especie de teoria
do campo animado do vetor do desejo primordial-, se tenha feito a reabsoryao
desses famosos elementos que eram uma primeira e falsa apreensao da tomada
do campo do real pela psicologia do sujeito humano. Simplesmente nao se fez
absolutamente nada, descreveu-se outra coisa, introduziu-se uma outra psico-
logia, mas os elementos do associacionismo sobrevivem perfeitamente ao esta-
belecimento da psieologia mais primitiva; quero dizer que procura apreender 0

nivel de coaptayao no campo sensorio-motor do sujeito com a sua Umwelt,
com 0 seu meio ambiente. Mas nao deixa de ser verdade que tudo 0 que se
refere, que todos os problemas levantados a proposito do associacionismo so-
brevivem perfeitamente a isto, que ele nao foi de nenhum modo uma reduyao,
mas uma especie de deslocamento do campo de visao, e a prova disso e justa-
mente 0 campo analitico no qual permanecem reis todos os principios do
assoeiacionismo. Po is nada ate aqui estrangulou 0 fato que quando comeyamos
a explorar 0 campo do inconsciente, nos 0 fazemos, nos 0 refazemos todos os
dias, na sequencia de alguma coisa que se chama em principio "associayao
livre", e ate agora em principio -embora e certo que seja urn termo aproxima-
tivo, inexato para designar 0 discurso analitico- a intenyao da associayao livre
continua valida e que as experiencias originais revelam palavras induzidas e
guard am sempre -ainda que obviamente nao guardem valor terapeuticonem
pnltico- mas guardam sempre seu valor orientador para a explorayao do cam-
po do inconseiente, e isto bastaria por si s6 para nos mostrar que estamos num
campo onde reina a palavra, onde rein a 0 significante.

Mas se isto ainda nao Ihes bastar, eu completo este parentesis porque
insisto em faze-Io para Ihes lembrar sobre 0 que se funda a teoria associacionista,
e sobre esse fundo de experiencia 0 que vem em seguida, 0 quese coordena no



palavra cereja vinda como uma palavra induzida a propositoda palavra l<'1bio.
Elas estao aqui ligadas por que? Porque elas sac ambas vermelhas, semelhan-
tes devido a que atributo? Nao e que seja so isto, ou porque elas tern ambas a
mesma forma, analogicamente, mas 0 que e perfeitamente claro, e que, de qual-
quer forma, estamos imediatamente, e isso se sente, sob 0 efeito absolutamente
substancial que se chama 0 efeito de metMora. Aqui nao ha nenhuma especie
de ambiguidade quando falo, numa experiencia de palavras induzidas, da cere-
ja a proposito do labio. Estamos no plano da metMora no senti do mais substan-
cial do que contern este efeito, esse termo, e sobre 0 plano mais formal, isto se
apresenta sempre, como eu lhes reduzi a este efeito de metMora, a urn efeito de
substituiyao na cadeia significante.

E na medida em que a cereja pode ser posta num contexto estrutural ou
nao, a proposito do labio, que a cereja esta ali. Ao que podem me dizer "a
cereja pode vir a proposito dos labios numa fun<;:aode contiguidade (a cereja
desapareceu entre os labios, ou ela deu-me a cereja a tomar nos seus tabios)".
Pois, bem entendido e tambem assim que ela pode se apresentar, mas de que e
que se trata? Trata-se aqui de uma contiguidade que precisamente e aquela da
narrativa da qual falava ha pouco, porque 0 acontecimerrto no qual se integra
essa contiguidade, e que faz com que a cereja esteja efetivamente durante urn
breve momenta em contato com 0 labia, e alguma coisa que evidentemente, do
ponto de vista real, nao deve nos enganar. 0 que importa nao e que a cereja
toque 0 labio, e que ela seja engolida; de igual modo nao e que ela seja tida com
os labios no gesto erotico que evoquei, 0 que conta e que ela nos seja oferecida
nesse mesmo movimento erotico. Se por urn instante retivermos esta cereja em
contato com 0 labio, e em funyao de urn flash que e 0 flash precisamente da
narrativa, em que e a frase, em que sac as palavras que por um instante suspen-
dem esta cereja entre os labios. E e alias precisamente porque existe esta di-
mensae da narrativa na medida em que ela institui esseflash, que inversamente
esta imagem na medida em que ela e criada pela suspeIjsao da narrativa, se
torna efetivamente neste caso urn dos estimulos do desejo -na medida em que
impondo urn tom que e aqui apenas implicayao da linguagem no ato, a lingua-
gem introduz no ate esta estimulayao a posteriori, este elemento estimulante
propriamente dito que e detido como tal e que vem nesse momento alimentar 0

proprio ate desta suspensao que toma 0 valor de fantasma, que tern significa-
yaO erotica na esquiva do ato.

Penso que isto e suficiente para Ihes mostrar esta instancia do significante

na medida em que ele esta nofundamenfo da propria estrutura<;:aode urn certo
campo psicol6gico (que nao e a totalidade do campo psicologico), que e preci-
samente esta parte do campo psicologico que, ate urn certo grau, esta por con-
VenyaOno interior do que podemos chamar a psicologia, dado que a psicologia
se constituiria sobre a base do que eu chamaria uma especie de teoria unitaria
intencional ou apetitiva do campo.

Esta presenya do significante, ela esta articulada de uma maneira infini-
tamente mais eminente, infinitamente mais potente, infinitamente mais eficaz
na experiencia freudiana, e e 0 que Freud nos lembra a cada instante. E igual-
mente 0 que se tende a esquecer da maneira mais singular, na medida em que
queiram fazer da psicanalise alguma coisa que iria no mesmo sentido, na mes-
ma direyao que aquela em que a psicologia veio situar 0 seu interesse, quero
dizer no sentido de urn campo clinico, area de urn campo tensional onde 0

inconsciente seria alguma coisa que teria side uma especie de pOyO,de cami-
nho, de furo se pode-se dizer, paralela a evoluyao geral da psicologia, e que nos
teria permitido tambem ir por urn outro acesso ao nivel dessas tens6es mais
elementares, ao nivel do campo das profundezas, de forma a que se suceda
alguma coisa de mais reduzido ao vital, ao elementar que 0 que vemos na
superficie que seria 0 campo dito do pre-consciente ou do consciente.

Isto, repito-o, e urn erro. E mesmo precisamente nesse sentido que tudo
o que dizemos toma 0 seu valor e a sua importancia. E se alguns dentre voces
puderam na ultima vez seguir 0 meu conselho de se reportarem aos dois artigos
publicados em 1915,0 que e que podem ler neles? Podem ler ever isto repor-
tarem-se por exemplo ao artigo 0 Unbewu,8te, no ponto que parece acerca dis-
so ser 0 mais sensivel -no ponto diria ao encontro do qual numa descriyao
superficial, no momenta em que nao se trata senao de elementos significantes,
de coisas que aqueles que nab percebem absolutamente nada daquilo que aqui
digo, articulam echamam constantemente uma teoria intelectualista. Iremos
pois situar-nos .ao nivel dos sentimentos inconscientes dado que Freud fala
deles, porque e evidente que se opora riaturalrTiente a tudo isto que falar de
significantes, naoe a vida afetiva, a dinamica. Isso e claro, estou longe de
procurar contesta-lo uma vez que e para explica-Io de uma forma clara que eu
o abordo, ao nivel do Unbewu,8te.

o que veem Freud nos articular? Ele nos articula muito precisamente
isso, e a terceira parte de Das Unbewu,8te: Freud nos explica muito claramente
que s6 pode ser recalcado, nos diz, 0 que ele ch<lma Vorstel!ungsreprasentanz.



S6 isso, nos diz, pode ser propriamente dito "recalcado". Isso, por conseguinte,
quer dizer "representante da representayao". De que? Do movimento pulsional
que aqui e chamado Triebregung.

o texto nao deixa nenhuma especiede ambiguidade nesse momento.
Diz-nos isto expressamente, que a Triebregung, ela em todo 0 caso, e urn con-
ceito e como tal visa 0 que se pode mesmo mais precisamente chamar a un ida-
de de mOyao pulsional, e at nao se trata de considerar esta Triebregung nem
como inconsciente, nem como consciente. Eis 0 que e dito no texto. 0 que e
que isto quer dizer? Isto quer simplesmente dizer que se deve tomar como urn
conceito objetivo 0 que chamamos Triebregung. E uma unidade objetiva na
medida em que a observamos, e ela nao e nem consciente nem inconsciente,
ela e simplesmente 0 que ela e, urn fragmento isolado de realidade que conce-
bemos como tendo a sua incidencia de ayao propria.

Nao ha a meu ver qada mais destacavel que i5S0seja 0 seu "representan-
te da representayao" (e 0 valor exato do termo alemao) e [que] esse unico re-
presentante de que se trata, a pulsao, Trieb, possa designar-se como pertencen-
do ao inconsciente na medida em que este ultimo justamente implica 0 que eu
antes mesmo coloquei com urn ponto de interrogayao, ou seja Urn sujeito in-
consciente.

Nap preciso ir aqui muito mais longe, quero dizer que, devem bem senti-
10, trata-se justamente de precisar 0 que e esse "representante da representa-
yao", e isto, e claro, veem logo, nao onde quero chegar, mas onde chegaremos
necessariamente, e que esse Vorstellungsreprasentanz -ainda que Freud no
seu tempo esta no ponto em que as coisas podiam se dizer num discurso cien-
tifico- esse Vorste/lungsrepriisentanz e estritamente equivalente a nOyao e ao
termo de significante. Isso nao e outra coisa, ainda que s6 esteja anunciado e
claro que a demonstrayao esteja, parece-nos, ja anunciada, porque enta~ para
que e que serviria tudo 0 que Ihes disse ha pouco! Isso vai se-Io evidentemente
ainda mais, sempre mais, e muito preeisamente disso que se trata:

Que Freud pelo eontrario esteja em oposiyao a isso esta igualmente arti-
cui ado da maneira a mais preeisa pelo proprio. Tudo 0 que se pode eonotar sob
os termos que ele pr6prio reune de sensayao, sentimento, afeto, 0 que e que
Freud diz disso? Ele diz que e apenas por uma negligencia da expressao que
tem, ou que nao pode, ou que nao tern, segundo 0 contexto, inconvenientes,
como fodas as negligencias, mas e urn relaxamento dizer que e ineonsciente.
Ele nao podeem principio, diz ele, nunea se-Io, ele denega-Ihe formal mente

toda a possibilidade de uma incidencia inconseiente. Isto e expresso e repetido
de uma maneira que nao pode comportar nenhuma especie de duvida, nenhu-
ma especie de ambiguidade. 0 afeto, quando se fala de urn afeto inconsciente,
isto quer dizer que ele e percebido, desconheeido; desconhecido em que? Nas
suas ligayoes, mas nao que ele seja inconsciente, porque ele e sempre percebi-
do, diz-nos, simplesmente ele foi prender-se a uma outra representayao, nao
recalcada. Dito de outro modo, ele teve de se acomodar ao contexto subsistin-
do no pre-consciente, 0 que Ihe permite ser sustentado pela consciencia, que
nessa circunstancia nao e dificil, para uma manifestayao desseultimo contexto.
Istoesta articulado em Freud. Nao basta que ele 0 articule uma vez, ele 0 arti-
cula cern vezes, ele volta a isto a prop6sito de tudo.

E precisamente ai que se insere 0 enigma daquilo que se chama a trans-
formayao deste afeto, daquilo que se apresenta a esse proposito particularmen-
te plastico, e do que todos os autores alias a partir do momento que se aproxi-
mam desta questao do afeto, isto e, cada vez que nele derrubam 0 olhar, quer
dizer, espantaram-se na medida em que se ousa tocar nesta questao. Porque 0

que ha de absolutamente impressionante e. que eu que fayo "psicanalise
intelectuil1ista", you passar 0 meu ana a falar disso, mas que em contrapartida
vocescontarao nos dedos os artigos eonsagrados a quesHio do afeto na analise
-ainda que os psicanalistas eneham a boca quando falam de uma observayao
clinica, porque e claro e sempre ao afeto que eles recorrem! Ha segundo 0 meu
conhecimento urn unieo artigo valido sobre esta questao do afeto, e urn artigo
de GloverlO do qual se fala muito nos textos de Marjorie Brierley. Ha nesse
artigo uma tentativa de passe a frente na descoberta desta nOyao do afeto que
deixa urn pouco a desejar no que Freud diz sobre 0 assunto. Este artigo e alias
detestavel, como alias 0 conjunto desse livro que -consagrando-se ao que se
ehama "as tendeneias da psicanaJise"- e uma bastante bela ilustrayao de todos
os lugares verdadeiramente impossiveis onde a psicanalise esta em vias de se
aninhar, passando pela moral, a "personologia" e outras perspectivas eminen-
temente tao pniticas em tome das quais 0 bla-bla-bhi da nossa epoca gosta de
se dispensar...

Pelo contrario se voltamos aqui as coisas que nos concemem, quer dizer
as coisas serias, que leremosem Freud? Leremos 0 seguinte: 0 afeto, 0 proble-
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Ao "desprendido" corresponde esta possibilidade de aneXac;abque e a
sua propriedade e na qual 0 afeto se aptesenta na experiencia analitica como
alguma coisa de problematico que faz com que, por exemplo no vivido de uma
histerica (6 did que parte a analise, 6 dai que Freud parte quando comeya a
articular as verdades analiticas), 6 que um afeto surge no texto comum, com-
preensivel, comuriicavel do vivido do dia a dia de uma histerica; e que este
afeto que esta ali, -que parece alias estar em concordancia com 0 conjunto do
texto, exceto para um olhar urn pouca exigente- este afeto que esta ali e a
transformayao de alguma outra coisa.

E algo que merece que nos detenhamos nele: algo outro que nao 6 um
outro afeto que estaria, ele, no inconsciente. Isto, Freud 0 denega absolutamen-
te, nao ha absolutamente nada de semelhante. E a transformayao do fator pura-
mente quantitativo. Nao ha absolutamente nada que, nesse momenta, seja real-
mente no inconsciente esse fator quantitativo sob uma forma transformada, e
toda a questao e de saber como 6 que no afeto essas transformayoes sac possi-
veis, ou seja por exemplo como e que um afeto que esta na profundeza, e con-
cebivel no texto inconsciente restituido como sendo tal ou tal, se apresenta sob
uma outra forma quando ele se apresenta no contexto pr6-consciente.

o que e que Freud nos diz?
Primeiro texto: «Toda a diferenc;a provem de que no inconsciente as

Vorstellungen sac investimentos no fundo de vestigios de recordayoes, enqtianto
que os afetos correspondem a processos de descarga cujas manifestayoes ulti-
mas sac percebidas como sensayoes». Tal e a regra da formayao dos afetos.

E assim que, como Ihes disse, 0 afeto remete para 0 fator quantitativo da
pulsao, com 0 que ele entende que ele nao so e mutavel, move 1,mas submetido
it variavel que constitui esse fator, e articula-o precisamente ainda dizendo que
o seu destino pode ser triplo: «0 afeto fica, subsiste na totalidade ou em parte
tal qual e, ou entao sofre uma metamorfose numa quantidade de afetos qual ita-
tivamente outros, antes de tudo em angustia, (6 0 que ele escreve em 1915, e
onde se ve esboyar uma posiyao que 0 artigo Inhibition, symptome, angoisse
articulara na topica) ou entao ele 6 suprimido, quer dizer que 0 seu desenvolvi-
mento. fica entravado».

«A diferenya, nos diz, entre 0 que tem a ver com 0 afeto e 0 que tem aver

com Vorstellungsreprasental1z, e que a representac;ao apos 0 recalcamento fica
como formayao real no sistema res, enquanto que ao afeto inconsciente so
corresponde uma posslbilidade anexa que nao tinha nenhuma necessidade, es-
creve Freud, de se desenvolvem21•

E urn preambulo absolutamente inevitavel antes de entrar no modo como
eu entendo aqui colocar as questoes a proposito da interpretac;ao do desejo do
sonho. Disse-lhes que escolheria para isto um sonho tirado do texto de Freud,
porque afinal 6 ainda 0 melhor guia para se estar segura do que ele quer dizer
quando fala do desejo do sonho. Vamos tomar urn sonho que extrairei daquele
artigo que se chama Formulierungen, Formulations a propos des deux principes
de regulation de la viepsychique22, de 1911, publicado imediatamente antes de
Le cas Schreber. Extraio esse sonho, e a maneira como Freud fala dele e 0 trata
neste artigo, porque ele esta 180 articulado de uma maneira simples, exemplar,
significativa, nao aJ?bigua, e para mostrar como Freud entende a manipulayao
dessa Vorstellungsreprasentanz, visto que se trata da formulayao do desejo
inconsciente.

o que se retira do conjunto da obra de Freud no referente as relayoes
dessa Vorstellungsreprasentanz com 0 processo primario, nao deixa nenhuma
especie de duvida. Se 0 processo primario e capaz, na medida em que e1eesta
submetido ao primeiro principio, dito principio de prazer. .. Nao hanenhuma
outra maneira de conceber a oposiyao que em Freud 6 marcada entre 0 princi-
pio de prazer e 0 principia de realidade, a nao ser a de nos apercebermos que
isso que nos 6 dado como 0 surgimento alucinatorio onde 0 pracesso primario
(quer dizer 0 desejo ao nivel do processo primario) encontra a sua satisfayao,
dizrespeito nao simplesmente a uma imagem, mas a algo que 6 urn significante.
E alias coisa surpreendente que ninguem se tenha dado conta disso de outra
forma, quero dizer a partir da clinica. Nunca ninguem se deu conta disso de
outra forma, ao que parece, precisamente porquanto a nOyaode significante era
algo que nao estava elaborado no momento da grande expansao da psiquiatria
cllissica, porqu{: epfim na massividade da experiencia clinica, sob que formas
se apresentam a nos as formas problem<iticas maiores as mais insistentes sob as

21 Freud S.: IIDas UnbewujJte» (1915), GWX, p. 276. «L'inconscient», in Metapsychologie, p.
83 ss.
"Freud S.: G.W. VlJI, pp. 230-238. R.I.P. t. I, Paris, 1984, P.U.F., pp.135-143.



quais se poe para nos a questao da alucinac;:ao, senao nas alticinac;:oesverbais
ou de estrutura verbal, quer dizer na intrusao, ingerencia no campo do real, nao
de uma coisa qualquer, nao de uma imagem, nao de urn fantasma, nao daquilo
que muitas vezes sustentaria simplesmente urn processo alucinat6rio. Mas se
uma alucinayao nos poe problemas que Ihe sac proprios, e porque se trata de
significantes e nao de imagens, nem de coisas, nem de percepc;:oes, enfim, de
"falsas percepc;:oes do real" como se espressa.

Mas ao nivel de Freud isto nao levanta qualquer especie de duvida, e
precisamente no fim deste artigo, para ilustrar 0 que ele chama a neurotische
Wiihrung, quer dizer, e urn tenno a reter: a palavra Wiihrung quer dizer "dura-
c;:ao",-ela nao e muito habitual em alemao, esta ligada ao verba wtihren que e
uma fonna durativa do verbo wahren- e esta ideia de "durac;:ao",de "valoriza-
c;:ao",porque e 0 usa mais comum, se a palavra Wiihrung se refere a durac;:ao,0
uso mais comum que se faz dela, eo "valor", a "valorizac;:ao". Para nos falar da
valorizayao propriamente neurotica, quer dizer na medida em que 0 processo
primario faz irrupc;:aonela, Freud toma como exemplo urn sonho, e eis esse
sonho.

E 0 sonho de urn sujeito em luto pelo seu pai, que ele assistiu, nos diz
ele, nos longos tonnentos do seu fim. Esse sonho apresenta-se assim: 0 pai
esta ainda vivo e Ihe fala como antes. Mediante 0 que nem por isso ele deixou
de vivenciar de modo extremamente doloroso 0 sentimento que 0 pai esta no
entanto ja morto, s6 que «ele nao sabia nada» -refiro-me ao paL E urn sonho
curto, e urn sonho, como sempre, que Freud nos traz ao nivel da transcric;:ao,
porque 0 essencial da analise freudiana se funda sempre na narrativa do sonho
enquanto que primeiramente articulada. Esse sonho pois repetiu-se com insis-
tencia nos meses que seguiram 0 falecimento do pai, ecomo e que Freud vai
aborda-lo?

Esta fora de duvida evidentemente que Freud tenha jamais pensado em
algum momento, que urn sonho -nem que seja por esta distinc;:aoque ele sem-
pre fez do contetido manifesto e do contetido latente referindo-se imediata-
mente ao que se poderia chamar, e ao que nao se deixa de chamar a cada instan-
te na analise desse tenno, que nao tern creio eu equivalente, wishful thinking. E
o que eu quase gostaria que tocasse alguma notaequivalente com alanne. S6
isto bastaria para fazer urn analista desconfiar, ou mesmo po-Io em defesa, e
persuadi-lo de que ele esteja engajado em uma via falsa.

Esta fora de questao que Freud alguma vez a contrarie, esta wishful, e

noSdisse que e simplesmente porque ele precisa ver 0 seu pai e que isto the da
prazer. Porque nao e de todo suficiente,pela simples razaoque isto nao parece
de todo ser uma satisfac;:ao, e que tal se passa com elementos e urn contexto
cujo carater dolo'roso esta mesmo suficientemente marcado para nos evitar esta
especie de passo precipitado, que alias aqui menciono para the marcar a possi-
biJidade ao limite. Nao penso afinal de contas que urn tinico psicanalista possa
ir ate al quando se trata de urn sonho. Mas e precisamente porque nao se pode
ir ate al quando se trata de urn sonho, que os psicanal istas ja nao·se interessam
mais peto sonho.

Como e que Freud aborda as coisas? E 0 seu texto ao nivel do qual
ficamos : «Nenhum outro meio, escreye neste artigo, completamente no fim,
nenhum outro meio conduz a inteligibilidade do sonho na sua sonoridade de
contra-sensa, senao a adjunyao «segundo a seu voto», ou «em consequencia do
seu voto», depois das palavras «que seu pal no entanto estava morto» e 0

corolario, se quiserem, que «ele 0 desejava» depois do fim da frase (0 que da a
seguinte: e que unicamente ele nao sabia, 0 pai, que fOra esse 0 voto do seu
titho). 0 pensamento do sonho entende-se entao que the seria doloroso lem-
brar-se que teria de desejar a morte ao seu pai, e quao terrivel teria sido se eleo
tivesse suspeitado».

Isto as leva a dar 0 seu peso a maneira como Freud tratao problema: e
urn significante. Sao coisas que sao clausulas, de que vamos tentar articular no
plano linguistico 0 que elas sao, 0 exato valor do que ai e dado de modo a
pennitir aceder a inteligibilidade do sonho. Elas sac dadas como tal, assim
como 0 fato que a sua colocac;:ao,a sua adaptac;:aono texto, libera 0 sentido do
texto.

Pec;:o-Ihesque compreendam 0 que estou dizendo. Nao estou dizendo
que esta ai a interpretayao -e taJvez seja efetivamente uma interpretac;:ao,mas
ainda nao 0 digo- suspendo-os no momenta em que urn certo significante e
designadocomo produzido pela sua falta. Aquilo de que se trata, 0 fenomeno
do sonho, ciuale? E remetendo-o ao contexto do sonho que acedemos de ime-
diato a algo quese nos e dado para ser a inteligibilidade do sonho, au seja que
o sujeito se encontra no caso ja conhecido, essa acusac;:aoque se faz a si mesmo
a proposito da pessoa amada, e queessa acusac;:aonos leva de volta neste exem-
pIa a significac;:aoinfantil do desejo de morte.

Estamos pois perante urn caso tipico em que 0 termo transferencia,
Ubertragung, e empregado no sentido em que e empregado primitivamente no



inicio em La science des reves. Trata-se de retomar algo que e uma situayao
original, 0 desejo de morte original neste caso, em alguma outra coisa, atual,
que e urn desejo amllogo, homologo, paralelo, similar de alguma maneira, in-
troduzindo-se para fazer reviver 0 desejo arcaico de que se trata.

Isto merece naturalmente que nos detenhamos, porque e simplesmente a
partir dai que podemos antes de tudo ten tar elaborar 0 que quer dizer interpre-
tayao, porque deixamos de lado a interpretayao do wishful. Para ordenar esta
interpreta<;ao, so ha uma observayao a fazer. Se nao podemos traduzir wishful
thinking por "pensamento desejoso", "pensamento desejante", e por uma razao
muito simples: e que se wishful thinking tern urn sentido, (bem entendido que
tern urn sentido, mas e utilizado num dos contextos onde esse sentido nao e
valido), se querem por it prova, cada vez que esse termo e utilizado, a



na medida em que ela da uma certa COnCeP9aOda Vorstellung; esta ai para nos
dar a peso exato do que podia, mesmono espirito de Freud e nao simplesmente
na minha interpreta9ao, tomar 0 termo Vorstellung.

o problema e justamente da relayao que ha entre 0 recalcamento, se 0

recalcamento e dito aplicar-se exatamente e como tal a qualquer coisa que e da
ordem da Vorstellung e, por outro lade esse fato de algo que nao e senao a
apari9ao de urn sentido novo por alguma coisa que e diferente para nos, no
ponto em que progredimos, que e diferente do fate do recalcamento, que e 0

que podemos chamar, no contexto do pre-consciente, a elisao das duas clausu-
las.

Esta elisao e a mesma coisa que 0 recaIcamento? E ela exatamente 0 seu
simetrico, 0 contralio? Qual e 0 efeito desta elisao? E evidente que e urn efeito .
de sentido, quero dizer que e preciso, para nos explicarmos no plano mais
formal, que consideremos esta elisao -digo elisao e nao alusao. Nao e, para
empregar a linguagem corrente, umafigura9ao, esse sonho nao faz alusao, lon-
ge disso, aquilo que precedeu, ou seja as relayoes do pai com 0 fiIho. Ele intro-
duz algo que soa absurdamente, que tern 0 seu alcance de significayiio no plano
manifesto, absolutamente original. Trata-se verdadeiramente de uma figura
verborum, de uma figura de palavras, de term os, para empregar 0 mesmo ter-
mo que e simetrico ao plimeiro, trata-se de uma elisao, e esta eIi;ao produz urn
efeito de significado: esta elisao equivale a uma sUbstituiyao dos termos que
faHampor urn branco, urn zero, -mas urn zero nao e 0 mesmo que nada- e 0

efeito de que se trata pode ser qualificado de efeito metafolico.
o sonho e uma metafora. Nesta metafora alguma coisa de novo surge

que e urn sentido, urn significado, urn significado sem duvida nenhuma enig-
matico, mas que nao e contudo alguma coisa que nos nao tenhamos de cons ide-
rar como uma das formas, eu diria das mais essenciais, do vivido humano.
Visto que e esta mesma imagem que durante seculos atirou os seres a urn tal
desvio do luto da sua existencia, nos caminhos mais ou menos ocuItos que os
levavam ao necromante, e 0 que ele fazia surgir no circulo do encantamento
era essa alguma coisa chamada sombra, perante a qual nao se passava senao
aquilo que se passa nesse sonho; ou seja este ser que ai esta sendo, sem .que se
saiba como eque existe, e diante do qual literalmente nao se pode dizer nada
-porque ele evidentemente fala. Mas pouco importa! Eu diria que ate urn certo
ponto 0 que ele diz e igualmente 0 que ele nao diz, nem mesmo no-lo dizem no
sonho, esta fala nao ganha 0 seu valor senao pelo fato que aquele que chamou

o ser amado do reino das sombras, ele, nao pode literalmente dizer-Ihe nada do
que e a verdade do seu corayiio.

Esta confrontayao, esta cena estruturada, esse cenario, nao nos sugere
que e nele mesm~ que devemos ten tar situar 0 seu alcance? 0 que e que e? Tera
isso este valor fundamental, estruturado e estruturante que e aquele que eu
tento precisar-lhes este ana perante voces sob 0 nome de fantasma? E urn fan-
tasma? Havera urn certo numero de caracteres exigiveis para que numa tal
apresentayao, num tal cenario, nos reconheyamos a esse cenario os caracteres
do fantasma?

E uma primeira questao que infelizmente nao poderemos comeyar a ar-
ticular senao na proxima vez. Compre.endam bem que the daremos respostas
absolutamente precisas, e que nos permitirao aproximar aquilo em que efetiva-
mente e urn fantasma, e aquilo em que e urn fantasma de sonho. Ou seja, articu-
lo-lhes desde ja, urn fantasma que tern formas muito particulares, quero dizer
que urn fantasm a de sonho, no sentido em que podemos dar urn sentido preciso
a esta palavra "fantasma", nao tern 0 mesmo alcance que 0 de urn fantasma em
vigilia, isto seja ele inconsciente ou nao. Eis urn primeiro ponto acerca do qual
eu lhes responderei, a questao que se poe aqui, na proxima vez.

o segundo ponto, e a proposito disto e partindo dai, isto e desta articula-
yao da funyao do fantasma, como 0 devemos conceber, que reside a incidencia
do que se pode chamar, do que Freud chamou os mecanismos de elaborayao do
sonho: ou seja essas relayoes por urn lado com 0 recalcamento suposto antece-
dente, e a relayao desse recalcamento com os significantes dos quais Ihes mos-
trei ate que ponto Freud os isola e articula a incidencia da sua ausencia em
tennos de puras relayoes significantes.

Esses significantes, quero dizer as relayoes que ha entre os significantes
da narrativa, «ele eshi morto» por urn lado, «ele na.o 0 sabia» por outro lade,
«segundo seu voto» em terceiro lugar, tentaremos po-las, coloca-las, faze-Ias
funcionar nas linhas, os trajetos das cadeias ditas respectivamente, cadeia do
sujeito e cadeia significante, tal como elas sao aqui postas, repetidas, insisten-
tes perante nos sob a fonna do nosso grafo. E verao ao mesmo tempo para que
e que pode servir isto que nao e senao a posiyao topologica dos elementos e das
relayoes sem as quais nao ha nenhum funcionamento possivel do discurso, e
como so a nOyaOdas estruturas que permitem esse funcionamento do discurso'
pode igualmente pennitir dar urn sentido a isto que as duas clausulas em ques-
tao podem ser afirmadas ate urn certo ponto, ser verdadeiramente 0 conteudo,



-como diz Freud a realidade, 0 Real verdrangt--:-o-que-e-realmente-recalcado.
Mas isto nao e suficiente. Precisamos tambem distinguir como e porque

e que 0 sonho aqui faz uso desses elementos que sem duvida nenhuma sao
recalcados, mas precisamente, justarnente ai, a urn nivel onde eles nao 0 sao,
quer dizer onde 0 vivido imediatarnente antecedente os pas emjogo como tais,
como chiusulas e onde, longe de serem recalcados, 0 sonho os elide. Por que?
Para produzir urn determinado efeito de que? Eu diria de alguma coisa que
tarnbem nao e tao simples dado que em suma e para produziruma significayao,
sem duvida. E veremos que a mesma elisao do mesmo voto pode ter segundo
estruturas diferentes, efeitos completamente diferentes.

Para simplesmente despertar urn pouco, estimular a sua curiosidade, que-
ria simplesmente fazer-lhes notar que ha talvez uma relayao entre a mesma
elisao, a mesma c1ausula «segundo seu voto», e 0 fato que noutros contextos
que nao sac de sonho mas de psicose por exemplo, isto pode levar ao desco-
nhecimento da morte. 0 «ele niio 0 sabia», ou «ele nao queria saber nada»
articulam-se simplesmente de outro modo com 0 «ele esta morto» ou mesmo,
num contexto ainda diferente, tern talvez interesse em serem distinguidos logo
de inicio como a Verwerfung se distingue da Verneinung. Isto pode levar aque-
les momentos, aqueles sentimentos ditos de invasao, ou de irruP<tao,ou a esses
momentos fecundos da psicose em que 0 sujeito pensa que tern a sua frente
efetivamente alguma coisa de muito mais proximo ainda da imagem do sonho
que aquilo que poderiamos esperar, ou seja que ele tern a sua frente alguem que
esta morto, que ele vive com urn morto, e simplesmente que ele vive com urn
morto que nao sabe que esta morto. E talvez, digamos mesmo ate urn certo
ponto, que na vida completamente normal, aquela em que vivemos todosos
dias, acontece-nos talvez mais vezes do que acreditamos ter na nossa presenya
alguem que, com todas as aparencias de urn comportamento socialmente
satisfatorio, e alguem que ao mesmo tempo deseja por exemplo do ponto de
vista do interesse, do ponto de vista do que nos permiteestar de acordo com urn
ser humano, e definitivamente (nos conhecemos mais de urn desses exemplos,
a partir do momento que eu lhes assinalo, procurem nas suas relayoes ...) al-
guem que esta definitivamente morto, e morto desde ha muito tempo, morto e
mumificado, que nao espera senao 0 pequeno golpe de bascula final, ou algo
semelhante, para se reduzir a esta especie de po que deve conduzi-Io ao seu
fim.

mente esta talvez muito mais difusamente presente do que se cre nas relayoes
de sujeito a sujeito, ou seja que tambem tern este aspecto de semi-morto, e 0

que ha de semi-morto em toda especie de ser vivo nao deixa tambem de nos
permitir ter a oonsciencia completamente tranquila, e que uma grande parte do
nosSOcomportamento com os nossos semelhantes -e talvez algo que devemos
ter em conta quando nos encarregamos de ouvir os discursos, a confidencia, 0

discurso livre de urn sujeito numa experiencia de psicanalise- introduz
porventura em nos uma reayaO que e muito mais importante de medir, sempre
presente, incidente, essencial que em nos corresponde a esta especie de precau-
yaOque temos de tomar para nao fazer notar ao semi-morto que ai onde ele
esta, onde ele nos esta falando, ele e meio a presa da morte; e isto tambem
porque para nos mesmos sobre esse assunto, uma tal audacia da intervenyaO
nao seria sem comportar para nos algum contra-golpe que e muito precisamen-
te aquilo contra 0 que nos mais nos defendemos, ou seja 0 que em nos ha de
mais ficticio, de mais repetido, ou seja tambem a semi-morte.

Em suma, como veem, as questoes sao mais multiplicadas do que fecha-
das no ponto a que chegamos no fim deste discurso hoje. E sem nenhuma
duvida se esse sonho Ihes deve trazer alguma coisa dizendo respeito a questao
das relayoes do sujeito com 0 desejo, e que ele tern urn valor do qual nao nos
devemos admirar dado os seus protagonistas, ou seja urn pai,um filho, a morte
presente e verao, a relayao ao desejo. Nao e po is por acaso que nos escolhemos
este exemplo e que teremos ainda de explora-Io na proxima vez.





trocadilho no principio da reuniao ou no fim do almoyo, e entao quando se
passou para 0 cafe pensam: «0 que pode ter dito de ta~ engrayado ha pouco
esta pessoa que se encontra a minha direita?» e voces nao conseguem encon-
trar. E quase uma assinatura que aquilo que e justamente chiste escapa ao in-
consciente.

Quando se Ie ou rele La Science des reves, tem-se a impressao de um
livro, eu diria magico, se a palavra magico nao se prestasse no nosso vocabula-
rio, infelizmente, a tanta ambiguidade, ou mesmo erros. Deambula-se verda-
deiramente em La Science des reves como no livro do inconsciente, e e por isto
que e tao dificil-esta coisa esta tao articulada- mante-Ia apesar de tudo reuni-
da. Creio que se ha ai urn fen6meno que merece ser a tal ponto e tao especial-
mente assinalado, e que se acrescenta a isto a deformayao verdadeiramente .
quase insensata da traduyao francesa da qual verdadeiramente, quanta mais
avanyo, mais acho que apesar de tudo nao se pode verdadeiramente desculpar
as grosseiras inexatidoes. Ha entre voces quem me peya explicayoes e eu me
reporto rapidamente aos textos: ha na quarta parte, L 'elaboration des reves,
urn capitulo intitulado Egards pris a la mise en scene cuja traduyao francesa da
primeira pagina e mais do que um tecido de inexatidoes e nao tern nenhuma
relayao com 0 texto alem[02l. Isto confunde, isto desconcerta. Nao insisto.
Evidentemente tudo isto nao toma especialmente facil 0 acesso aos leitores
franceses de La Science des reves.

Para voltar ao nosso sonho da ultima vez que comeyamos a~decifrar de
uma maneira que nao lhes pareceu talvez muito faci!, mas no entanto inteligi-
vel (pelo menos 0 espero!) para verem bem do que se trata, para articula-Io em
funyao de nosso grafo, vamos comeyar por algumas observayoes.

Trata-se pois de saber se um sonho nos interessa, no sentido em que ele
interessa a Freud, no sentido de realizayao de desejo. Aqui 0 desejo e sua inter-
pretayao e a principio 0 desejo na sua funyao no sonho, na medida em que 0

sonho e sua realizayao. Como vamos poder articula-Io?
Vou primeiramente apresentar urn outro sonho, um sonho primeiro que

lhes dei e do qual verao 0 valor exemplar. Ele nao e verdadeiramente rnuito
conhecido, e precise ir procura-Io num canto. Ha ai urn sonho do qual nenhum

de voces, creio, ignora a existencia, esta no inicio do capitulo III cujo titulo e
Le reve est une realisation de desir24, e trata-se dos sonhos de crianyas na me-
dida em que eles nos sao dados como 0 que eu chamaria um primeiro estado do
desejo no sOlilio;

o sonho do qual se trata esta ai desde a primeira ediyao da Traumdeutung,
e nos e dado ao inicio de sua denominayao face aos seus leitores de entao, nos
diz Freud, como a questao do sonho. E precise ver tambem esse lado de expo-
siyao, de desenvolvimento que ha na Traumdeutung, 0 que nos explica muitas .
coisas, em particular que as coisas podem ser trazidas primeiramente de uma
forma de certa maneira maciya, que comporta uma certa aproximayao. Quando
nao se observa muito atentamente essa passagem, limitamo-nos aquilo que ele
nos diz do carater de certa maneira dlreto, sem deformayao, sem Entstellung,
do sonho; isto designando simplesmente a forma geral que faz com que 0 so-
nho nos apareya sob urn aspecto que esta profundamente modificado quanto ao
seu conteudo profundo, seu conteudo pensado, enquanto que na crianya isso
seria m~ito simples: 0 desejo iria sem rodeios, da maneira mais direta ao que
ele deseja,e Freud nos da ai varios exemplos, e 0 primeiro vale naturalmente
que se 0 retenha porque ele da verdadeiramente a formula.

«Minh a filha mais nova (e Anna Freud) que tinha nesse momento
dezenove meses, teve v6mitos numa certa manha e foi posta de dieta, e na noite
que se seguiu a esse dia de fome ouviu-se elachamar durante seu sonho: <<Anna
Freud, Er(d)beer (que e a maneira infantil de pronunciar morangos),
Hochbeer (que quer dizer igualmente morangos), Eier(s)peis (que
corresponde mais ou menos it palavra flan) e por fim Papp (mingau)!»25. E
Freud nos diz: «Ela servia-se entao de seu nome para exprimir sua tomada de
posse e a enumerayao de todos esses pratos prestigiosos, ou que tallhe pareces-
sem, um alimento digno de desejo». Que os morangos aparecessem (ai sob a
forma de duas variedades, Erdbeer e Hochbeer, nao consegui chegar a resituar
Hochbeer, mas 0 comentario de Freud assinala duas variedades) e uma de-
monstrayao, uma manifestayao contra a policia sanitaria da casa, e tem seu
fundamento na circunstancia muito bem observada por ela de que a ama tinha
atribuido sua indisposiyao da vespera a urn pequeno abuso na ingestao de mo-

14 Freud S., op. cU., p.113.
" Freud S., op. cit. p.120.



rangos, e desse conselho inoportuno, incomodo, desta observac,;ao, ela tinha
imediatarnente se vingado no sonho».

Deixo de lade 0 sonho do sobrinho Hermann que coloca outros proble-
mas. Mas em contrapartida assinalo de born grade uma pequena nota que nao
esta na primeira edic,;aopela razao dela ter side elaborada ao longo de discus-
soes (enfim de ecos resultantes da escola), e para a qual Ferenczi contribuiu
tr'azendo em auxilio 0 proverbio que diz isto: «0 porco sonha com bolotas, 0

ganso sonha com milho», e tambern no texto Freud mencionou nesse momenta
urn proverbio que, eu creio, ele nao retira tanto do contexto alemao dada a
forma que 0 milho ai toma: «Com que sonha 0 ganso? Com milho»; e enfim 0

proverbio judeu: «Com que sonha a galinha? Ela sonha com painc,;o»26.
Vamos deter-nos sobre isso, vamos mesmo comeyar por fazer urn pe-

queno parentesis, porque afinal de contas e a esse nivel que e precise tomar 0

problema que ontem a noite eu evocava a proposito da comunicac,;aode Granoffl7
sobre 0 problema essencial, a saber da diferenc,;a da diretriz do prazer e da
diretriz do desejo ..

Voltemos urn pouco a diretriz do prazer, e por uma vez, taDrapidamente
quanta possive!, ponhamos os pingos nos is. Isto tern a relac,;aoevidentemente
tambem a mais estreita proxima com as questoes que me sac postas ou que se
poem a proposito da func,;aoque eu dou -no que Freud chama 0 processo pri-
mario- a Vorstellung para ser breve, isto e so urn desvio. E precisoconceber
bem isto: e que de certa maneira ao entrar nesse problema da func,;ao da
Vorstellung no principio de prazer, Freud corta 0 assunto. Em suma poderia-
mos dizer que Ihee necessario urn elemento para reconstruir 0 que ele perce-
beu na sua intuic,;ao,enfim e necessario dizer que e proprio da intuic,;aogenial
introduzir no pensamento algo que ate entao nao havia side absolutamente
percebido, esta distinryao do processo primario como sendo algo de separado
do processo secundario. Nos nao nos apercebemos de nenhum modo do que ha
ai de original. Poderiamos sempre pensar como isso foi algo de alguma manei-
ra comparavel pela ideia que seja no instante anterior. No entanto na sua sinte-
se, na sua composiryao isso nao tern absolutamente nada aver: 0 processo pri-
mario significa a presenrya do desejo, mas nao de qualquer urn, do desejo ai
onde ele se apresenta como 0 mais fragmentado, eo elemento perceptivel do

160p. cU., p.122.
11GRANOFF W., «Ferenczi, faux probleme ou vrai malentendu», reuniao cientifica da S.F.P.
de 2-XII-1958, in Psychanalyse n° 7, pp. 255-282.

qual se trata, e com isto que Freud vai se explicar, vai nos fazer c.ompreender

do que se trata. .
Em suma lembrem-se dos primeiros esquemas que Freud nos da relati-

vamente ao que sp passa quando s6 0 processo primario esta em jogo. 0 pro-
cessO primario quando ele e 0 tmico em jogo desemboca na alucinac,;ao,e esta
alucinac,;aoe algo que se produz atraves de urn processo de regressao, de re-
gressao que ele chama muito precisamente regressao t6pi~a..Freud fez varios
esquemas do que motiva, do que estrutura 0 processo pnmano, mas todos eles
tern em comum suporem como seu fundo algo que e para ele 0 percurso do arco
reflexo, via aferente e aferencia de algo que se chama sensac,;ao;via eferente e
eferencia de algo que se chama motilid~de.

Nesta via, de uma maneira que eu diria horrivelmente discutivel, a per-
cepryaoe colocada como algo que se acumula, que se acumula em algum lugar
do lado da parte sensorial, do afluxo de excitary6es, do estimulo do meio exte-
rior e sendo colocadas nesta origem do que se passa no ato, toda a especie de
out;as c~isas sao supostas serem posteriores -e nomeadamente e ai que ele
inserira toda a sequencia de camadas superpostas que vaG a partir do inconsci-
ente passando pelo pre-consciente e a seguir- para chegar aqui a algo que passa
ou que nao passa em direyao Ii motilidade.

Vejamos bem do que se trata cada vez que ele nos fa.la do que se passa
no processo primario. Passa-se urn movimento regressivo. E sempre quando a
saida em direc,;aoa motilidade da excitac,;aoesta por uma razao qualquer barrada,
que seproduz algo que e de ordem regressiva e que aqui aparece uma
Vorstellung, algo que da Ii excitac,;aoem questao uma satisfaryao alucinat6ria
propriamente falando.

Eis a novidade que e introduzida por Freud. Isto literalmente vale sobre-
tudo se se pensa na ordem, na qualidade da articularyaodos esquemas de que se
trata, que sao esquemas que sac dados em suma pelo seu valor funcional, quero
dizer para estabelecer -Freud 0 diz expressamente- uma sequencia, uma su-
cessao que eIe sublinha quee ainda mais importante alias considera-la como
sequencia temporal do que como sequencia espacial. Isto vale, eu diria, por sua
inserc,;aonum circuito, e se digo que em suma 0 que Freud nos descreve como
sendo 0 resultado do processo primario, e que de alguma maneira, nesse circui-
to, algo seacende. Eu nao farei ai uma metafora, eu nao farei senao dizer em
substancia 0 que Freud extrai da explicac,;aonesse caso, da tradu9ao daquilo de
que se trata. Isto e, mostrar-lhes sobre 0 circuitocom fim homeostatico, sempre



gue da maneira a mais radical de uma conduta de auto-regulayao do investi-
mento regressivo se assim se pode dizer, de algo que se vai traduzir pelo acen-
der de uma lampada nos circuitos condutores. Isto po de a rigor iluminar urn
objeto ja experimentado, -se pOl'acaso este objeto ja estiver ai, e nao indica de
modo algum 0 caminho, e ainda menos evidentemente sf: 0 mostra, mesmo
quando ele nao esta ai- 0 que se produz com efeito no fen6meno alucinat6rio;
porque quando muito ele podera inaugural' a partir dai 0 mecanismo da busca,
e e efetivamente 0 que se passa. Freud 0 articula igualmente a partir do proces-
so secundario, 0 qual em suma desempenha 0 papel do comportamento instintual
mas, por outro lado, se distingue absolutamente dele, dado que esse processo
secundario, devido a existencia do proc.esso primario, vai ser (Freud 0 articula
-cu nao 0 subscrevo inteiramente, repito 0 sentido daquilo que Freud articula)
urn comportamento de por a prova da realidade esta Erfahrung primeiramente
ordenada como efeito da lampada sobre 0 circuito. Isto vai ser uma conduta de
juizo, a palavra e proferida quando Freud explica as coisas a esse nive!.

Finalmente segundo Freud, a realidade humana se constr6i sobre urn
fundo de alucinayao previa, 0 qual e 0 universo do prazer no seu ilus6rio, na
sua essencia, e todo esse processo e perfeitamente admitido, eu nao digo trai-
do, nem isso, e perfeitamente articulado nos termos dos quais Freud se serve
sem cessar a cada vez que tern de explicar a sucessao das marcas nas quais se
decompoe 0 termo, e na Traumdeutung ao nivel em que ele fala do processo do
aparelho psiquico, ele mostra esta sucessao de camadas onde vem se imprimir,
e nem sequer e imprimir-se, inscrever-se -cada vez que fala nesse texto e em
todos os 'outros, sac termos comoniederschreiben- e que, registrados na su-
cessao das camadas, ai serao organizados. Ele os articula diferentemente se-
gundo os diferentes momentos do seu pensamento. Numa primeira camada pOI'
exemplo, sera por relayoes de simultaneidade; noutras, empilhadas umas sobre
as outras; noutras camadas, elas serao ordenadas. Essas impressoes, atraves de
outras relayoes, separam 0 esquema de uma sucessao de inscriyoes, de
Niederschriften que se sobrepoem umas as outras numa palavra que nao se
pode traduzir. [E] atraves de uma especie de espayo tipografico que devem ser
concebidas todas as coisas que se passam originalmente antes da chegada a
uma outra forma de articulayao que e a da pre-consciencia, ou seja muito pre-
cisamente no inconsciente.

Esta verdadeira topologia de significantes, porque nao se pode fugir a
isso (desde que se siga bem a articulayao de Freud, edisto que se trata) e na

1111'111 111111/1111,1 lilli, Ildllllll 1ll'lliul: II'lillgllil"\)'ll~6riudljreI6s,cquco
11111011 1/11 I )l11~, I III '111111. iSH u nlvd de urn dcsses reles, alguma coisa
11111\111: llldquil'lJ Lilli certo valor dc cfeito terminal em certas condiyoes, e algo
'Ill 'lib' lot mente identico ao que vemos se produzirnuma maquina qual-
quer, sob a forma de uma serie de lampadas se posso dizer, em que 0 fato de
que uma dentre elas ao entrar em atividade indique precisamente, nao tanto
aquilo que aparece, ou seja urn fenomeno luminoso, mas uma certa tensao,
alguma coisa que se produz alias em funyao de uma resistencia e indica 0 esta-
do num dado ponto do conjunto do circuito. E entao, digamos a palavra, isto
nao responde de maneira alguma ao principio da necessidade, pois bem enten-
dido nenhuma necessidade e satisfeita pOI'uma satisfayao alucinat6ria.

A necessidade exige para ser satisfeita a intervenyao do processo secun-
dario, e mesmo dos processos secundarios po is ha uma grande variedade, cujos
processos, eles, nao se contentam bem entendido, como 0 nome 0 indica, com
a realidade, eles sac submetidos ao principio de realidade. Se ha process os
secundarios que se produzem, eles nao se produzem senao porque houve pro-
cessos primarios. Somente nao e menos evidente que este truismo (lapalissade*):
que aqui estapartiyao toma impensavel 0 instinto sob qualquer forma que se 0

conceba. Ele e volatilizado porque, vejam bem em que direyao VaGtodas as
investigayoes sobre 0 instinto e mais especialmente as investigayoes modemas
as mais elaboradas, as mais inteligentes, 0 que elas visam? Dar-nos conta de
como uma estrutura que nao e puramente pre-formada ,...janao estamos ai, nao
vemos 0 instin to como 0 Sr. Fabre, e uma estrutura que engendra, que sustenta
sua pr6pria cadeia- como essas estruturas desenham no real, caminhos em di-
reyao a objetos ainda nao experimentados.

Esta ai 0 problema do instinto e Ihes e explicado que hit urn estadio
apetitivo, urn estadio de conduta, de busca. 0 animal, numa dessas fases, poe-
se num determinado estado cuja motilidade se traduz por uma atividade em
toda especie de direyoes. E no segundo estadio, na segunda etapa, e urn estadio
de desencadeamento especializado, mas mesmo se esse desencadeamento es-
pecializado vai dar no fim em uma conduta que os engana, quer dizer se voces
querem na captura, pelo fate que ele se apodera de uns trapos coloridos, nem
por isso deixa de ser verdade que esses trapos, eles foram detectados no real.

o que eu quero lhes indicar aqui, e que uma conduta alucinada se distin-



carta 52 a Fliess, ve-se que ele e necessariamente levado a supor, na origem,
uma especie de ideal, que nao pode ser tomada como uma simples
Wahrnehmung, tomada de verdadeiro. Se a traduzirmos literalmente, esta
topologia dos significantes chega-se ao begreifen, e urn termo que ele emprega
sem cessar, ao apreender da realidade, ele nao chega 180de modo algum pela via
da seleyao eliminatoria, seletiva, do que quer que seja que se pareya com 0 que
foi admitido em toda a teoria do instin to como sendo 0 primeiro comportamen-
to aproximativo que dirige 0 organismo nas vias do exito do comportamento
instintual.

Nao edisto que se trata, mas de uma especie de verdadeira critica, de
critica recorrente, decritica desses significantes evocados no processo prima-
rio; a qual bem entendido, como toda critica, nao elimina 0 anterior a que se
refere mas 0 complica. Complica-o conotando-o com que? Com indices da
realidade que sac eles proprios da ordem significarite. Nao ha absolutamente
nenhum meio de escapar a esta acentuayaO daquilo que eu articulo como sendo
o que Freud concebe e nos apresenta como 0 processo primario. Por pouco que
se refiram a urn dos textos quaisquer que foram escritos por Freud, voces verao
que nas diferentes etapas de sua doutrina ele articulou, repetiu cada vez que
teve de abordar esse problema, que se trate da Traumdeutung ou do que ha na
introduyao da Science des Reves, e em seguida do que ele retomou mais tarde
quando trouxe 0 segundo modo de exposiyao de sua topica, querdizer a partir
dos artigos agrupados em tome de La Psych%gie du moi e de Au-de/a du
principe de p/aisir.

Permitam-me por urn instante imaginar jogando com as etimologias, 0

que quer dizeresta "tomada de verdadeiro" que conduziria uma especie de
sujeito ideal ao real, as altemativas por onde 0 sujeito induz 0 real nas suas
proposiyoes, Vorste/lung(en), aqui eu 0 decomponho articulando assim: essas
Vorste/lung( en) tern uma organizayao significante. Se quisessemos falar disso
noutros termos que os teanos freudianos, nos termos pavlovianos, diriamos
que elas fazem parte desde a origem, nao de urn primeiro sistema de significa-
yoes, nao de algo ligado a tendencia cianecessidade, mas deum segundo siste-
ma de significayoes. Elas se parecem com alguma coisa que e 0 acender da
lampada na maquina de moedas quando a bola caiu no buraco certo. E 0 sinal
de que a bola caiu mesmo no buraco certo, Freud tambem 0 articula: 0 buraco
certo; isso quer dizer 0 mesmo buraco no qual a bola caiu anteriormente. 0
processo primario nao visa a procura de urn objeto novo, mas de urn objeto a

reencontrar, e isto pela via de uma Vorstellung, reevocada porque era a
Vorslellung correspondente a uma primeira passagem, enquanto que 0 acender
desta larnpada da direito a urn premio; e isto nao e duvidoso, e e isto 0 principio
do prazer. Mas p'ara que este premio seja concretizado, e precise que hajauma
certa reserva de moedas na maquina, e a reserva de moedas na maquina neste
caso, ela esta destinada a esse segundo sistema de processos que se chama os
processos secundarios. Em outras palavras, 0 acender da lampada nao e uma
satisfayao senao no interior da convenyao total da m80quinana medida em que
esta m80quinae a do jogador a partir do momenta em que ele joga.

A partir dai, retomemos nosso sonho de Anna. Esse sonho de Anna nos
e dado como 0 sonho da nudez do d~sejo. Parece-me que e completamente
impossivel, na revelayao desta nudez, eludir, elidir 0 proprio mecanismo em
que esta nudez se revela, em outras palavras, que 0 modo desta revelayao nao
pode ser separado desta mesma nudez.

Tenho a ideia de que esse sonho por assim dizer nu, nos nao 0 conhece-
mos na ocasiao senao por ouvir dizer -e quando digo por ouvir dizer isso nao
quer de modo algum dizer 0 que alguns me fizeram dizer, que em suma se
tratasse ai de uma observayao acerca do fato que nunca saberiamos que alguem
sonha a nao ser porque ele nos conta, e que em suma tudo 0 que se refere ao
sonho seria de colocar na inclusao, no parentesis pelo fato de conta-Io.

Nao e certamente indiferente que Freud de tanta importancia a
Niederschrift que constitui esse residuo do sonho, mas est80bem claro que esta
Niederschrift se refere a uma experiencia da qual 0 sujeito nos da conta. E
importante ver que Freud esta muito.longe de reter mesmo por urn so instante
as objeyoes no entanto evidentes que surgem do fato de que outra coisa e uma
narrativa falada, outra coisa e uma experiencia vivida. E e a partir dai que
podemos inserir a observayao de que 0 fato que ele as separe com tal vigor, e
mesmo que conceda ..., que faya partir dai expressamente toda sua analise -ate
o ponto de Ihe aconselhar como uma tecnica da Niederschrift, do que esta ai
"dei-tado por escrito" do sonho- mostra-nos justamente 0 que ele pensa no
fundo, desta experiencia vivida, ou seja que ela tern toda a vantagem em ser
abordada assim dado que ele nao tentou evidentemente articula-Ia, ela propria
ja est80estruturada numa serie de Niederschriften, numa especie de escrita em
palimpsesto se pode-se dizer.

Se pudessemos imaginar urn palimpsesto em que os diversos textos
superpostos teriam uma certa relayao, tratar-se-ia ainda de se saber qual, uns



com os outros. Mas se procurassem qual, veri am que essa seria uma relar,;iio
muito mais a procurar na forma das letras do que no sentido do texto. Nao
estou dizendo isso.

Digo que, no caso, 0 que sabemos do sonho e propriamente aquilo que
nos sabemos atualmente, no momenta ern que ele se passa como um sonho
articulado; dito de outro modo que 0 grau de certeza que temos relativamente a
esse sonho e algo que esta ligado ao fato de que estariamos igualmente muito
mais seguros daquilo que sonham os porcos e os gansos se eles proprios no-Io
contassem.

Mas nesse exemplo original temos mais! Quer dizer que 0 sonho surpre-
endido por Freud tern este valor exemplar de ser articulado ern voz aHa durante
a sono, 0 que nao deixa nenhuma especie de ambiguidade acerca da presenr,;a
do significante no seu texto atual.

Nao ha ai nenhuma duvida possivel a ser lanr,;adaacerca de urn fenome-
no dizendo respeito ao carater, se se pode dizer, sobre-adicionado de informa-
yoes sobre 0 sonho que poderia ai tomar a fala. Sabemos que Anna Freud so-
nha porque ela articula: «Anna Freud, Er(d)beer, Hochbeer, Eier(s)pels,
PappI» As imagens do sonho, das quais nao sabemos nada no momento, en-
contram entao aqui urn afixo se assim posso me exprimir com a ajuda de urn
termo emprestado a teoria dos numeros complexos, um afixo simbolico nessas
palavras ern que vemos de certa maneira 0 significante apresentar-se em estado
flocoso, quer dizer numa serie de nominayoes, e esta nominar,;ao constitui uma
seqiiencia em que a escolha nao e indiferente. Porque, como Freud no-Io diz,
essa escolha e precisamente de tudo 0 que the foi interdito, inter-dito, daquilo a
cuja demanda Ihe foi dito que «Nao! nao devia corner isso», e esse denomina-
dor comum introduz uma unidade na sua diversidade, sem que se possa igual-
mente deixar de observar que inversamente esta diversidade reforr,;aesta uni-
dade, e ate a designa. E ern suma esta unidade que esta serie opee absolutamen-
te a eletividade da satisfar,;ao da necessidade, tal como 0 exemplo do desejo
imputado tanto ao porco como ao ganso. 0 desejo alias, basta-lhes refletir no
efeito que isto faria se no lugar, no proverbio, de dizer que 0 porco sonha corn
kukuruz (corn milho), nos nos pusessemos a fazer uma enumerayao de tudo
com que fosse suposto sonhar 0 porco, voces veriam que isso faz urn efeito
completamente diferente. E mesmo se quisessemos pretender que so uma edu-
cayao insuficiente da glote impede 0 porco e 0 ganso de nos fazer saber tanto,
e mesmo se pudessemos dizer que poderlamos conseguir suprir isso ao
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querem, desta articulayao em alguns fremitos detect. d nn,' 'U S I 1l\n<.llbul\~,
nem par isso deixaria de ser pouco provavel que acontecesse isto, OU scja que
estes animais se l,1omeassem, como 0 faz Anna Freud na sequencia. E admita-
mos mesmo que 0 porco se chame Toto e 0 ganso Bel Azor, mesmo se algo se
produzisse desta ordem, verificar-se-ia que eles se nomeariam numa Iingua-
gem em que desta vez seria bem evidente alias (nem mais nem menos evidente
que no homem, mas no homem isso se ve menos) que essa linguagem nao tern
precisamente nada a ver com a satisfar,;ao de sua necessidade dado que esse
nome, eles 0 teriam no patio, quer dizer em urn contexte das necessidades do
homem e nao deles. .

Dito de outro modo, nos desejamos que nos detenhamos no fato, e 0

dizemos agora mesmo, que 1°) Anna Freud articula que ha 0 mecanismo da
motilidade, e diremos que com efeito ele nao esta ausente nesse sonho, e por
isso que nos 0 conhecemos. Mas esse sonho revela, pela estruturar,;aosignificante
de sua sequencia que 2°) nos queremos que nesta sequencia nos detenhamos no
fato que no inicio da sequencia ha literalmente uma mensagem, como podem
ve-Io ilustrado se souberem como e que se comunica no interior de uma dessas
maquinas complicadas que sac as da era modema, por exemplo da frente a
cauda de um avillo. Quando se telefona de uma cabina para a outra comeya-se
a anunciar 0 que? Anuncia-se, anuncia-se aquele que fala. Anna Freud aos
dezenove meses, durante 0 seu sonho-anuncio, ela diz: «Anna Freud», e ela
faz suaserie. Diria quase que so se espera mais uma unica coisa, depois de te-
la ouvido articular seu sonho, e que ela diga no fim: «Acabou!»

Estamos entao introduzidos aquilo que eu chamo a mais clara topologia
do recalcamento, a mais formal igualmente e a mais articulada, da qual Freud
nos sublinha que esta topologia nao poderia em nenhum caso, se ela e aquela
de urn outro lugar (como ele ficou espantado na leitura de Fechner, ao ponto
que se sente que isto foi para ele uma especie de reHlmpago, de iluminar,;ao, de
revelar,;ao),mas ao mesmo tempo, no momento mesmo em que ele nos fala, em
pelo menos duas vezes, *quando alguern* na Traumdeutung, do [andere
Schauplatz], ele sublinha sernpre que nao se trata de modo nenhum de urn
outro lugar neurologico. Nos dizernos que este "outro lugar" deve ser procura-
do na estnitura do proprio significante.

Entao 0 que eu ten to lhes mostrar aqui, e a estrutura do proprio
significante, desde que 0 sujeito se engaja nele, quero dizer com as hipoteses



minimas que exige 0 fato de que urn sujeito entre no seujogo -digo desde que
o significante estando dado e 0 sujeito sendo definido como 0 que vai ai entrar
no significante, e nada de outro, as coisas necessariamente se ordenam. E a
partir desta necessidade, todas as especies de consequencias vaGresultar disso,
que ha uma topologia com a qual e precise e suficiente que nos a concebamos
como constituida por duas cadeias superpostas, e e por ai que avanyamos.

Aqui, ao nivel do sonho de Anna Freud, como as coisas se apresentam?
E certo que elas se apresentam de uma maneira problematica, ambigua, que
permite a Freud -que legitima ate um certo ponto distinguir uma diferenya
entre 0 sonho da crianya e 0 sonho do adulto.

Onde se situa a cadeia das nomeayoes que constitui 0 sonhode Anna
Freud? Na cadeia superior ou na cadeia inferior? E uma questao sobre a qual
puderam observar que a parte superior do grafo representa esta cadeia sob for-
ma pontilhada, pondo 0 acento no elemento de descontinuidade do significante,
enquanto a cadeia inferior do grafo, nos a representamos continua. E por outro
lade eu Ihes havia dito que evidentemente em todos os processos estao interes-
sadas as duas cadeias.

Aonivel em que colocamos a questao, 0 que quer dizer a cadeia inferior?
A cadeia inferior ao nivel da demand a, e na medida em que lhes disse que 0

sujeito enquanto falante tomava ai esta solidez emprestada a solidariedade
sincr6nica do significante, e bem evidente que e algo que participa da unidade
da frase, desse algo que deu 0 que falar de forma a fazer correr tanta tinta, da
fun9ao da holofrase, da frase enquanto "todo". E que a holofrase existe, nao ha
duvida, a holofrase tern urn nome, e a interjeiyao.

Se quiserem, para ilustrar ao nivel da demanda 0 que representa a funyao
da cadeia inferior, e "pao!", ou "socorro!" -falo no discurso universal, ~ao falo
do discurso da crianya neste momento. Esta forma de frase existe, eu diria
mesmo que em certos casos ela toma urn valor absolutamente insistente e exi-
gente. E disso que se trata, e a articulayao da frase, e 0 sujeito na medida em
que essa necessidade, que sem duvida deve passar pelos desfiladeiros do
significante enquanto necessidade, e express a de uma maneira deformada mas
ao menos monolitica, ao ponto que 0 mono lito de que se trata e 0 proprio
sujeito nesse nivel que 0 constitui.

o que se passa na outra linha, e completamente outra coisa. 0 que se
pode dizer disso nao e facH de dizer, mas por umaboa razao, e que e justamente
isso que esta na base daquilo que se passa na primeira linha, aquela de baixo.

Masseguramente 0 que nos vemos, e que mesmo numa coisa que nos e dada de
tao primitiva quanto esse sonho de crianya, 0 sonho de Anna"Freud, algo nos
indica que aqui, 0 sujeito nao e simplesmente constituido na frase e pela frase,
no sentido de quando 0 individuo, ou a multidao, ou os amotinados gritam:
" -aol" sabe-se'muito bem que ai todo 0 peso da mensagem assenta no emis-p ., .
sor, quero dizer que e ele 0 elemento dommante, e sabe-se mesmo que esse
grito por si so e suficiente justamente nas formas que aca~o de evocar, para
constituir, esse emissor, ainda que ele tenha cern bocas, mil bocas, como urn
sujeito efetivamente unico. Ele nao tern necessidade de se anunciar, a frase 0

anuncia suficientemente.
Entao nos encontramos apesar ge tudo diante disto, que 0 sujeito huma-

no, quando opera com a linguagem, se conta, e e mesmo de tal modo sua posi-
yaOprimitiva que nao sei se voces lembram de urn certo teste do Sr. Binet, ou
seja as dificuldades que 0 sujeito tern para franquear esta etapa que eu,.quanto
a mim,acho bem mais sugestiva que esta ou aquela etapa indicada pelo Sr.
Piaget, e esta etapa (nao lhes direi porque nao quero entrar em detalhes) apare-
ce como distintiva e consiste em que 0 sujeito se aperceba que ha alguma coisa
que claudica na frase: «Tenho tres irmaos, Paulo, Emesto e eu [moi]». Ate uma
etapa bastante avanyada, isto Ihe parece perfeitamente natural e pela melhor
razao, porque efetivamente esta tudo at quanta a implicayao do sujeito humano
no ato da fala: e que ele nesse caso se conta, se nomeia, e por conseguinte e
essa a expressao, se posso dizer, a mais natural, a mais coordenada. Simples-
mente a crianya nao encontrou a boa formula que seria evidentemente essa:
«Somos tres irmaos, Paulo, Emesto e eu [moi]», mas a menos que estivesse-
mos muito longe de ter de the repreender por estabelecer as ambiguidades da
funyao do ser e do ter. E claro que e preciso que urn passe seja franqueado para
que em suma aqui-lodo qual se trata, ou seja que a distinyao do Eu [Je] enquan-
to sujeitodo enunciado e do Eu [Je] enquanto sujeito da enunciayao, seja feita,
porque edisto que se trata.

o que se articula ao nivel da primeira linha quando damos 0 passe se-
guinte, e 0 processo do enunciado. No nosso sonho do outro dia, «ele esta
morto». Mas quando anunciam algo de semelhante em que, lhes fiz n.otar de
passagem, toda a ~ovidade da dimensao que introduz a fala no mundo ja esta
implicada, porque para poder dizer «ele esta morto», so pode se dizer, dito de
outra forma, em toda outra perspectiva que aquela do dizer, «ele esta morto»
isso nao quer dizer absolutamente nada; «ele esta morto», e: "ele na~ existe



mais", p rtanlo ele nao pode dize-Io, ele ja nao esta ai. Para dizer «ele esta
morto», e precise que seja ja um ser suportado pela fala. Mas disto nao pedi-
mos a ninguem que se aperceba, bem entendido, mas simplesmente ao contra-
rio disto, e que 0 ate da enunciayao de: «ele esta morto» exige comumente no
proprio discurso toda a especie de referencias que se distinguem das referenci-
as tomadas a partir do enunciado do processo.

Se 0 que aqui digo nao fosse evidente, toda a gramatica se volatilizaria.
Estou simplesmente fazendo-lhes notar agora a necessidade do us'o do futuro
anterior, na medida em que ha duas indicac;:oesdo tempo. Uma indicayao do
tempo relativa ao ato do qual vai se tratar: "naquela epoca eu ter-me-ia tornado
o seu marido", por exemplo, e trata-se da indicayao daquilo que vai se transfor-
mar no enunciado devido ao casamento; mas por outro lado, porque 0 expri-
mem em termos de futuro anterior, e, no ponto atual donde falam, ao ate da
enunciayao que se referem. Hci entao dais sujeitos, dois Eu [Je], e a etapa a
franquear pela crianya ao nivel desse teste de Binet, au seja a distinc;:aodesses
dois Eu [Je] , parece-me algo que nao tem literalmente nada a ver com esta
famosa redw;:ao it reciprocidade da qual Piaget nos faz 0 eixo essencial quanta
it apreensao'do uso dos pronomes pessoais.

Mas deixemos isto de momento de lado. Chegamos a que? A apreensao
dessas duas linhas como representando: uma 0 que se refere ao processo da
enunciac;:ao,a outra ao processo do enunciado. Que elas sejam duas -isso nao e
que cada uma represente uma funyao- e que sempre esta duplicidade, a cada
vez que se trate das func;:oesda linguagem, deveremos reencontra-la. Digamos
ainda que nao somente elas sac duas, mas que elas terao sempre estruturayoes
opostas, descontinua aqui por exemplo para uma quando a outra e continua, e
inversamente.

Onde se situa a articulac;:aode Anna Freud?
Isso para que serve esta topologia, nao e para que eu Ihes de a resposta,

quero dizer que declaro assim, livremente, porque me ficaria bem, ou mesmo
porque veria um pouco mais longe dado que sou eu quem fabricou a coisa e
que sei para onde YOU, que eu Ihes diga: ela esta aqui ou ali. E que a questao se
poe. A questao se poe do que representa esta articulac;:ao neste caso~ que e a
face sob a qual se apresenta para nos a realidade do sonho de Anna Freud, e que
nesta crianc;:aque foi muito bem capaz de perceber 0 sentido da frase de sua
ama -verdadeiro ou falso, Freud 0 implica,e Freud 0 supoe, e com razao claro,
porque uma crianc;:ade de~enove meses compreende muito bem que sua ama

vai Ihe fazer um il eel od - urllculH- (), b '$[ \ IUllIllI III II '!l111I11110'1) II

(esta sucessao de significantes mllna certa rdem, alg [ue l 111ftU 1G lIllIl do
seu empilhamento, de sua superposiyao se eu posso dizer, em uma coluna, pel
fato 'de se substituirem uns aos outros, essas coisas como sendo metciforas cada
uma de outra). 0 que se trata agora de fazer saltar, e a saber a realidade da
satisfac;:aoenquanto inter-dita, e nao iremos mais longe com 0 sonho de Anna
Freud.

Contudo daremos 0 passo seguinte. Entao, uma vez que tenhamos co-
meyado a deslindar suficientemente esta coisa perguntando-nos agora 0 que,
dado que se trata da topologia do recalcamento, para 0 que e que vai poder nos
servir 0 que comec;:amosa articular qu!!ndo se trata do souho do adulto, ou seja
como, qual e a verdadeira diferenc;:a entre 0 que vemos bem ser umacerta
forma que toma 0 desejo da crianc;:aneste momenta no sonho, e uma forma
seguramente mais complicada dado que ela vai provo car bastante mais zum-
zum, em todo 0 caso na interpretac;:ao, ou seja 0 que se passa no sonho do
adulto.

Freud acerca disso nao deixa nenhuma especie de ambiguidade, nao tern
nenhuma dificuldade, basta ler 0 usa e a func;:aodo que intervern, isso eda
ordern da censura. A censura se exerce muito precisamente nisto que eu pude
ilustrar no decurso de meus seminarios anteriores. Nao sei se lembram-se da
famosa historia que nos tinha agradado tanto: "Se 0 rei da Inglaterra e urn
parvo entao tudo e permitido"28, diz a datilografa envolvida na revoluyao irlan-
desa. Mas nao era disto que se tratava. Eu tinha Ihes dado uma outra explica-
c;:ao,ou seja 0 que esta em Freud para explicar os sonhos de puniyao. Muito
especialmente tinhamos suposto a lei: "Quem disser que 0 rei da Inglaterra e
um parvo tera a cabetya cortada", e, eu Ihes evoquei: na noite seguinte sonho
que tenho a cabec;:acortada!

Hi formas ainda mais simples que Freud igualmente articula. Dado que
desde ha algum tempo conseguirarn me fazer ler Tintin, tirarei dele 0 meu
exemplo. 'tenho uma maneira de ultrapassar a censura quando se trata da mi-
nha qualidade Tintinesca, posso articular bem alto: "Quem quer que diga dian-
te de mim que 0 general Tapioca nao vale mais que 0 general Alcazar, teni que

21 LACAN J. : Le Mai dans fa tMarie de Freud et dans fa psychanafyse, Paris, 1978. Seuil.
Li9aO de 10 de fevereiro, 1995, p.156 55.



se haver comigo". Ora, is bem claro que se articulo uma coisa semelhante nem
os partidarios do general Tapioca, nem os do general Alcazar ficarao sa:isfei-
tos, e eu diria que 0 que is bem mais surpreendente, 6 que os menos satisfeitos
serao aqueJes que forem os partidarios dos dois.

Eis entao 0 que nos explica Freud da maneira mais precisa, 6 que 6 da
natureza do que e dito colocar-nos perante uma dificuldade muito, muito parti-
cUla~ que ao mesmo tempo abre igualmente possibilidades muito especiais.
AqUIlo de que se trata 6 simplesmente isto: 0 que a crianya tinha de resolver
era 0 inter-dito, 0 "diz que nao". Todo 0 processo de educayao, quaisquer qu~
[sejam os] principios da censura, vai entao formar esse "diz que nao", dado que
se tr~t~ de operayoes com 0 significante, num dizivel, e isto supoe tamb6m que
o sUJelto se aperceba que 0 "diz que nao", se ele 6 dito, e mesmo se nao 6
executado, permanece dito. Dai 0 fato de que "nao dize-Io" e distinto de "obe- .
decer" a "nao faze-Io": dito de outro modo que a verdade do desejo e por si so
uma ofensa a autoridade da lei. .

Entao a saida dada a esse novo drama e a de censurar esta verdade do
desejo. Mas esta censura nao 6 algo que, seja qual for a maneira como ela se
exerya, possa sustentar-se com uma pluma, porque ai e 0 processo da enuncias:ao
que 6 visado, e que para impedi-Io, algum pre-conhecimento do processo do
enunciado is necessario, e que todo discurso destinado a banir este enunciado
do processo d~ enunciado vai encontrar-se em delito mais ou menos flagrante
com seu fim. E a matriz desta impossibilidade que a esse nivel -e ela Ira dar-
Ih~s muitas outras matrizes- e dada no nosso grafo. 0 sujeito, pelo fato de
articular sua demanda, is tornado em urn discurso no qual ele nao pode senao
estar ele proprio construido enquanto agente da enunciayao, isso porque ele
nao pode renunciar a ele sem este enunciado, porque e apagar-se entao com-
pletamente como sujeito, sabendo do que se trata.

A relayao de uma a outradessas duas linhas do processo da enuncias:ao
co,n: 0 pro~esso do enunc.iado, e muito simples, e toda a gramMica! Vma gra-
matIc~ raclOnal que se artlcula nesses termos ..., se a coisa os diverte eu poderia
Ihes dlzer onde e como, em que termos e em que quadros isto foi articulado.
Mas de momenta aquilo com 0 que temos aver e isto, e que vemos que quando
o recalcamento se introduz, ele esta essencialmente ligado a aparis:ao absoluta-
mente necessaria de que 0 sujeito se apague e desapareya ao nivel do processo
da enunciayao. .

Como, por quais vias empiricas 0 sujeito acede a esta possibilidade? E

mesmo completamente impossivel articuh'l-lo se nao vemos qual e a natureza
desse processo da enunciayao. Eu lhes disse: toda a fala parte desse ponto de

Uzamento que temos designado pelo ponto A, quer dizer que toda a fala na~ .
medida em que p sujeito esta implicado nela, ediscurso do Outro. E por isto
precisamente que, primeiro, a crianya nao duvida de que todos os seus pensa-
mentos [nao] sejam conhecidos, e porque a definiyao de urn pensamento nao 6,
como 0 disseram os psicologos, alguma coisa que seria um ate esboyado. 0
pensamento e antes de mais nada algo que participa desta dimensao ~o nao-
dito que acabo de introduzir atraves da distins:ao do processo da enunclas:ao e
do processo do enunciado, mas que esse nao-dito subsiste evidentemente, na
medida em que para que ele seja um na.o-dito, e precise dizer, e precise dize-lo
ao nivel do processo da enuncias:ao, quer dizer enquanto discurso do Outro. E
e por que a crianya nao duvida, por urn unico instante, que 0 que representa
para ela esse lugar onde se sustenta esse discurso, quer dizer seus. pais nao
saibam todos os seus pensamentos.

E em todo 0 caso seu primeiro movimento, e urn movimento que subs is-
tini por muito tempo enquanto nao se introduzir algo de novo que nao temos
ainda articulado aqui dizendo respeito a essa relayao da Iinha superior coma
linha inferior, isto e 0 que as man tern fora da gramatica, numa certa distiincia.

A gramMica, nao tenho necessidade de lhes dizer como ela as mantern a
distiincia, as frases como: "eu nao saiba que ele estivesse morto", "ele nao esta
morto, que eu saiba", "eu nao sabia que ele fosse morto", "6 0 receio que ele
[nao] fosse morto". Todas essas taxi as sutis que vao do subjuntivo aqui a urn
ne, que 0 Sr. Le Bidois chama (de uma maneira verdadeiramente incrivel para
um fila logo que escreve no Le Mandel) 0 «ne expletivo». Tudo isto e reito para
nos mostrar que toda lima parte da gramatica, a parte essencial, as taxias, sao
feitas para manter a separayao necessaria entre essas duas linhas.

Eu lhes projetarei na proxima vez sobre essas duas Iinhas as articulayoes
de que se trata, mas para 0 sujeito que ainda nao apreendeu essas formas sutis
esta bem claro que a distinyao das duas linhas se faz bem antes. Ha condiyoes
exigiveis, e sac essas que formam a base da interrogas:ao que hoje Ihes trago.
Esta distinyao e essencialmente ligada, como cada vez evidentemente que voces
veem que se trata de alguma coisa que nao e urn indicador temporal, mas urn
indicador tensional, quer dizer de uma diferenya de tempo entre essas duas
Iinhas, voces verao bem a relayao que pode haver entre isto e a situas:ao, e a
topologia do desejo.



Estarnos ai. A crianc,;adurante urn tempo esta em suma inteiramente to-
mad a no jogo dessas duas linhas. Para que possa se produzir 0 recalcamento, 0
que e precise aqui? Diria que hesito antes de me engajar numa via que apesar
de tudo nao queria que elaparecesse 0 que ela 6 no entanto, uma via concessiva.
Ou seja que ao fazer apelo a noc,;oesde desenvolvimento propriamente dito,
quero dizer que tudo esteja implicado, no processo empirico ao nivel do qual
isto se produz, de uma intervenc,;ao, de uma incidencia empirica e certamente
necessaria, mas a necessidade a qual esta incidencia empirica', este acidente
empirico, a necessidade na qual ela vem repercutir, que ela precipita na sua
forma, e de uma natureza outra.

Como querque seja, a crianr;:a se apercebe a um dado momenta que
esses adultos que sac supostos conhecerem todos as seus pensamentos, e aqui
justamente ela n800vai franquear esse passo ... de uma certa maneira ela poden\.
reproduzir mais tarde a possibilidade que e a possibilidade fundamental do que
nos chamaremos logo e rapidamente a forma dita "mental" da alucinar;:8oo,que
aparece esta estrutura primitiva do que chamamos este pano de fundo do pro-
cesso da enunciar;:ao,paralelamente ao enunciado decorrendo da existencia que
se chama 0 eco dos atos, 0 eco dos pensamentos expressos. Que 0 conhecimen-
to de uma Verwerfung, quer dizer de que? Disso do qual you Ihes falar agora,
que n800tenha sido realizado, e que e 0 que? Que e isto, que a crianc,;aem dado
momenta se aperceba que esse adulto que conhece todos os seus pensamentos,
nao os sabe de modo nenhum. 0 adulto, ele n800sabe, quer se tratasse no sonho
de «ele sabe» ou «ele n800sabe que esta morto». Veremos na proxima vez a
significar;:ao exemplar nesse caso dessa relac,;8oo,mas de momento n800temos
que aproximar esses dois termos pela razao que ainda n800estamos suficiente-
mente avanc,;adosna articular;:8oodo que vai ser tocado no recalcamento. Mas a
possibilidade fundamental disso que n800po de ser sen800 0 fim desse
recalcamento, se ele e bem sucedido, quer dizer n800simplesmente que ele afe-
te 0 n11.o-ditode urn signo "n11.o"que diz que ele n11.Oe dito porem deixando-o
dito, mas que efetivamente 0 n8oo-ditoseja uma tal coisa, sem nenhuma duvida
esta negar;:8ooe uma forma ta~ primordial que n800ha nenhuma especie de duvi-
da que Freud poe a Verneinung que parece todavia uma das forrnas as mais
elaboradas, no sujeito, do reca1camento -dado que 0 vemos nos sujeitos de
uma alta eflorescenciapsicologica- que mesmoassim Freud a ponha logo apos
a Bejahung primitiva, portanto e mesmo como estou Ihes dizendo, atraves de
uma possibilidade, atniv6s de uma genese, e mesmo pOl' lima dedur;:8oologica

que ele procede -c mo 0 flC;:O agora pcranle v c - . ill 'I) ~li 'II. HIll \
Verneinung primitiva, 6 isso do qual estou Ihes faland pr p ita cl I)

dito mas 0 «ele n800sabe» e a etapa seguinte, e e precisamente pOl'intemlcdi
des;e "ele n8o'osabe" que 0 Outro que 6 0 lugar da minha fala 6 0 abr'igo dos
meuS pensamentos, e que pode introduzir-se 0 Unbewusste no qual vai entrar
para 0 sujeito 0 conteudo do reca1camento.

N11.ome far;:arnir rnais longe nem rnais nipido do que vou. Se Ihes disse
que e a exemplo deste Outro que 0 sujeito procede para que nele se inaugure 0
processo do recalcarnento, eu n800Ihes disse que era urn exernplo faeil de se-
guir. Desde logo Ihes indiquei que M mais de uma rnaneira dado que enuneiei
a esse proposito a Verwerfung e que fiz reapareeer ai -irei rearticula-Io na
proxima vez- a Verneinung.

A Verdriingung, reca1camento, n800pode ser algo que seja t800facil de
aplicar. Porque se no fundo, aquilo de que se trata 6 que 0 sujeito se apaga, esta
bem claro que 0 que 6 completarnente facil de [fazer] aparecer nesta ordern, [6]
ou seja que os outros, os adultos, n800sabem nada. Naturalmente 0 sujeito que
entra na existencia n11.Osabe que se eles n11.Osabern nada, os adultos, como cad a
urn sabe, 6 porque eles passaram pOl'toda a especie de aventuras, precisarnente
as aventuras do recalcamento. 0 sujeito n800sabe nada disso, e para imita-Ios, 6
preciso dizer que a tare fa n8006 facil, porque para que urn sujeito se eseamoteie
a si rnesrno como urn sujeito, e urn gesto de prestigitar;:8oourn pouquinho mais
forte que muitos outros que sou levado a apresentar-lhes aqui. Mas digamos
queessencialrnente e de uma rnaneira que nao levanta absolutamente nenhuma
duvida, se tivermos que rearticular os tres modos sob os quais 0 sujeito pode
faze-Io, em Verwerfung, Verneinung e Verdriingung. A Verdriingung vai eon-
sistir nisto que para golpear de uma maneira que seja pelo rnenos possivel,
sen800dunivel, aquilo que se trata de fazer desapareeer desse n8oo-dito,0 sujeito
vai operar pela via que eu Ihes tenho ehamado a via do significante. E sabre 0
.signifieante, e sobre 0 signifieante como tal, que ele vai operar, e 6 pOl'isto que
o sonho "que eu proferi na ultima vez -ern tome do qual continuamos a andar
aqui as voltas apesar de eu n11.ote-Io reevoeado completamente nesse semina-
rio de hoje, 0 sonho do pai morto-, e par isto que Freud articula a esse propo-
sito que 0 reealcarnento incide essencialmente sobre a manipular;:8oo,a elis800de
duas clausulas, isto 6 nomeadarnente <<nachseinem Wunsch» e depois «ele niio
sabia» que era «segundo seu voto», que se passou assirn «segundo seu voto».

o recalcamento apresenta-se na sua origem, na sua raiz, como algo que



em Freud nao se pode articular de outro modo senao como alga incidindo sa-
bre a significante. .

Nao Ihes fiz dar urn grande passo hoje, mas e urn passe mais adiante,
porque e 0 passo que vai nos permitir ver ao nivel de que especie de significante
incide esta operas:ao do recalcamento. Todos os significantes nao sac igual-
mente lesaveis, recalcaveis, frageis. Que sejaja sobre 0 que chamei duas clau-
sulas que isso tenha incidido, isto e de uma importancia essencial. Tanto mais
essencial quanto e isto que vai nos par em condis:oes de designar aquilo de que
se trata propriamente falando quando se fala do desejo do sonho primeiro, e do
desejo sem mais em seguida.

Li<;ao 5

Eu Ihes deixei na ultima vez em alga que tende a abordar 0 nosso proble-
ma, a problema do desejo e da sua interpretayao, uma certa ordenayao da estru-
tura significante, do que se enuncia no significante como comportando esta
duplicidade intema do enunciado; processo do enunciadoe processo do ato da
enuncias:ao. Coloquei-lhes 0 acento na diferenya que existe do Eu [Je] , en-
quanto implicado num enunciado qualquer, do Eu [Je] enquanto que ao mes-
mo titulo que qualquer outro, e a sujeito de urn processoenunciado por exem-
pIa -0 que nao e alias 0unico modo de enunciado-ao Eu [Je] enquanto impli-
cado em toda a enuncias:ao, mas tanto mais enquanto ele se anuncia como a Eu
[Je] da enuncias:ao.

Esse modo sob 0 qual' ele se anuncia como 0 Eu [Je] da enunciayao, esse
modo sob 0 qual ele se anuncianao e indiferente, se ele se anuncia nomeando-
se como 0 faz a pequena Anna Freud no inicio da mensagem do seu sonho.
Indiquei-Ihes que permanece aqui algo de ambiguo, e a saber se esse Eu [Je],
enquant6 Eu [Je] da enuncias:ao, e autentificado ou nao nesse momenta. Dou-
Ihes a entender que ele ainda naoo e e que e isto que constitui a diferenya que
Freud nos apresentacomo a que distingue a desejo do sonho na crianya, do
desejo do sonho no adulto; e que alguma coisa nao esta ainda reaIizada, preci-
pitada pela estrutura, ainda nao se distinguiu na estrutura que ejustamente essa
coisa da qual eu Ihes dava alhures a reflexo e 0 rastro; rastra tardio, pais ela
encontra-se ao nivel de uma prova que, bem entendido, supoe ja condis:oes
bem definidas pela experiencia, que nilo permitem preconceber no seu fundo 0
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Ill\) Ii's cxiste no sujeito, mas a dificuldade que se mantem ainda muito tem-
p para 0 sujeito distinguir esse Eu [Je] da enunciayao do Eu [Je] do enuncia-
do, e que se traduz pOl'este tropeyo ainda tardio diante do teste que 0 acaso e 0

faro do psicologo em Binet 0 fizeram escolher sob a fonna: «Tenho tres ir-
maos: Paulo, Ernesto e eu [mai]»; a dificuldade que existe para que a crianya
nao considere, como alias necessario, este enunciado: ou seja que 0 sujeito nao
saiba ainda descontar-se.

Mas este rastro que eu lhes assinalei e alguma coisa, um indice, e exis-
tern outros, deste elemento essencial que constitui a distin<;:ao,a diferen<;apara
o sujeito do Eu [Je] da enunciayao e do Eu [Je] do enunciado. Ora, disse-Ihes,
nos tomamos as coisas nao pOl'uma deduyao, mas pOl'uma via que nao posso
dizer que seja empirica visto que ela ja esta tra<;ada, que ja foi construida pOl'
Freud quando ele nos diz que 0 desejo do sonho no adulto e urn desejo que, ele,'
e emprestado e que e a marca de urn recalcamento, de urn recalcamento que a
esse nivel aparece como sendo uma censura. Quando ele entra no mecanismo
desta censura, quando ele nos mostra 0 que e uma censura, ou seja as impossi-
bilidades de uma censura, porque e isso que ele acentua, e sobre isso que eu
tentava pOl'urn instante deter-Ihes a reflexao dizendo-Ihes uma especie de con-
tradi<;ao intema que e a de todo 0 nao-dito ao nivel da enuncia<;:ao,quero dizer
esta contradi<;ao intema que estrutura 0 "Eu nao digo que".

Disse-Ihes no outre dia sob diversas fonnas humoristicas: "Aquele que
disser isto ou aquilo sobre este ou aquele personagem cujas palavras e necessa-
rio respeitar, nao ofender, dizia eu, tera que se haver comigo!" Que se ha de
dizer senao que proferindo esta tomada de posi<;:aoque e evidentemente ironi-
ca, eu pronuncio, eu me encontro pronunciando precisamente 0 que nao deve
ser dito. E Freud, ele proprio, sublinhou amplamente quando nos mostra 0

mecanismo, a articula<;:ao,0 sentido do sonho, quae frequentemente 0 sonho
toma esta via, quer dizer que 0 que ele articula como nao devendo ser dito e
justamente 0 que ha para dizer, e pOl'onde pass a 0 que no sonho e efetivamente
dito.

significante na questao, pois e isto uma Bejahung- e alg que c mc<;:aa sc
colocal'. Trata-se de saber sempre 0 que se coloca ao nivel mais primitivo: sera,
pOl'exemplo, a dupla born e mau? QueI' escolhamos ou nao escolhamos este ou
aquele desses,termos primitivos, estamos ja optando pOl'toda uma teoriza<;:ao,
toda uma orienta<;:aodo nosso pensamento analitico e voces sabem 0 papel que
representou esse tenno de born e de mau numa certa especifica<;:aoda via ana-
Iitica; e certamente uma dupla muito primitiva.

Sobre esse nao-dito e sobre a fun<;:aodo nao [ne], do naa [ne] em "Eu
nao digo", e nisto que eu me deterei urn instante antes de dar urn passo a mais,
pois creio que esta ai a articula<;:aoessencial; esta especie de nao [ne] do "Eu
nao digo" que faz que precisamente dizendo que nao se 0 diz, dizemo-Io -coisa
que parece quase uma especie de evidencia pelo absurdo- e algo em que e
precise nos detennos recordando 0 que ja Ihes indiquei como sendo a proprie-
dade mais radical pOl'assim dizer, do significante e, se voces se lembram, ja
tentei conduzi-Ios atraves de uma imagem, de urn exemplo mostrando-Ihes ao
mesmo tempo a rela<;:aoque existe entre 0 significante e uma certa especie de
indice ou de signo que eu chamei 0 rastra que ele ja con tern em si, a marca de
nao sei que especie de avesso da impressao do real.

Falei-Ihes de Robinson Crusoe e do passo, do rastro do passo de Sexta-
Feira29, e detivemo-nos urn instante nisto: sera isso ja 0 significante? E disse-
lhes que 0 significante come<;:anao no rastra, mas no fato de que se apaga 0

rastro, e nao e 0 rastro apagado que constitui 0 significante, e algo que se colo-
ca como podendo ser apagado que inaugura 0 significante; dito de outra fonna,
Robinson Crusoe apaga 0 rastro do passe de Sexta-Feira mas que faz em seu
lugar? Se quiser mante-Io, este lugar do pe de Sexta-Feira, faz no minimo uma
cruz, quer dizer uma barra e uma outra barra sobre esta: isto e 0 significante
especifico. 0 significante especifico e algo que se apresenta como podendo ser
ele proprio apagado e que justamente nesta opera<;:aode apagamento como tal
subsiste. Quera dizer que 0 significante apagado, apresenta-se ja como tal, com
suas propriedades proprias do nao-dito. Enquanto com a barra eu anulo esse
significante, perpetuo-o como tal indefinidamente, inauguro a dimensao do
significante como tal. Fazel' uma cruz e propriamente faland.o 0 que nao existe
em nenhuma forma de determina<;:aoque seja de alguma maneira pennitida.

Isto nos conduz a algo que esta ligado a mats profunda estrutura do
significante. Gostaria de me deter aqui ainda urn instante porque este elemen-
to, essa for<;ado "Eu nao digo" como tal, nao e pOl'nada que Freud, no .seu
artigo da Verneinung, a coloca na raiz mesma da frase mais primitiva na qual 0

sujeito seconstitui como tal e se constitui especialmente como inconsciente. A
rela<;:aodesta Verneinung com a Bejahung mais primitiva-com 0 acesso de urn



Nao se deve crer que os seres nao-falantes, os animais, riao indiquem nada,
mas que eles nao deixam intencionalmente com 0 dito, mas com os rastros dos
rastros. Retomaremos, quando tivermos tempo, os costumes do hipopotamo,
veremos 0 que ele deixa, atras d~ seus passos intencionalmente aos seus
congeneres.

o que 0 homem deixa atras de si e urn significante, e uma cruz, e uma
barra enquanto barrada, coberta de urn lade por uma outra barra, que indica
que como tal esta apagada. Esta funyao do nao do nome, enquanto que ele e 0

significante que se anula a si proprio, e algo que, seguramente, merece por si so
urn longo desenvolvimento. E muito chocante ver ate que ponto os logicos, por
serem como sempre demasiado psicologos, deixaram estranhamente de lado,
na sua classificayao, na sua articulayao da negayao, 0 mais original. Voces
sabem, ou nao, e venda bem eu nao tenho intenyao de Ihes fazer entrar nos
diferentes modos da negayao, quero simplesmente dizer-Ihes que mais origi-
nalmente -que tudo 0 que pode se articular na ordem do conceito, na ordem do
que distingue 0 sentido da negayao, da privayao, etc.- mais originalmente e no
fen6meno do falar, na experiencia, no empirismo linguistico que devemos en-
contrar na. origem 0 que para nos e mais importante, e e por isto que so nisto,
me deterei.

E aqui nao posso, pelo menos por urn instante, deixar de referir algumas
pesquisas que tern valor de experiencia e nomeadamente aquela que foi devida
a Edouard Pichon que foi, como sabem, um dos nossos mais velhos psicanalis-
tas, que morreu no inleio da guerra vitima de uma grave doenya cardiaca.
Edouard Pichon, a proposito da negayao, fez esta distinyao sobre a qual e pre-
ciso que voces tenham pelo menos, urn pequeno esboyo, uma pequena nOyao,
uma pequena ideia. Ele apercebeu-se de alguma coisa, ele queria muito como
logico -manifestamente ele queria ser psicologo, deixou-nos escrito que 0 que
ele faz e uma especie de explorayao "Des mots Ii la pensee"Jo. Como muita
gente, ele e susceptivel de ilus5es sobre si proprio, felizmente, e precisamente
o que ele tern de mais fraco no seu trabalho, esta pretensao de remontar das
palavras ao pensamento. Mas, pelo contrario, demonstrou ser urn admiravel
observador, quero dizer que ele tinha urn sentido da materia linguajeira que faz
com que ele nos tenha ensinado muito mais sobre as palavras do que sobre 0

pensamcnto. E quanto as palavras, e quanta a este uso da negayao -e espe-
cialmente no frances que ele se deteve sobre este uso da negayao -e ai, nao
pode deixar de fazer esta descoberta que faz esta distinyao, que se articula
nesta distinyao que ele faz, do «forclusivo» [forclusifJ e do «discordante»

f

[discordantiel].
Vou dar-Ihes, ja em seguida, exemplos da distinyao que ele faz entre

eles. Tomemos uma frase tome: "Nao ha ninguem aqui." [Il n ya personne
ici], isto e forclusivo, esta de momenta excluido que haja aqui algu6m. Pichon
detem-se nesta questao notavel que cada vez que em frances nos estamos face
a uma forclusao pura e simples, e sempre necessario empregarmos dois ter-
moS: urn "ne" e depois algo que aq.ui e representado pelo "personne ", que
poderia se-Io pelo ''pas ": "Ie n 'ai pas ou loger", "Ie n 'ai rien a vous dire" por
exemplo. Por outro lado, ele observa que urn grande numero de usos do ne e
justamente os mais indicativos -ai como em toda parte, os que colocam os
problemas mais paradoxais- se manifestam sempre, ou seja, que primeiramen-
te nunca urn ne jmro e simples -ou quase nunca- foi usado para indicar a pura
e simples negayao, 0 que, por exemplo em alemao ou ingles, se encamara no
nicht ou no not. 0 [ne] sozinho, abandonado a si proprio, exprime 0 queele
chama uma «discordancia» e esta «discordancia» e muito precisamente algo
que se situa entre 0 processo da enunciayao e 0 processo do enunciado.

Para compJetar e para ilustrar imediatamente aquilo de que se trata, vou
justamente dar-Ihes 0 exemplo sobre 0 qual efetivamente Pichon mais se de-
t6m pois ele e especialmente ilustrativo: e 0 usa desses ne que as pessoas que
nada compreendem, ou seja aquelas que querem compreender, chamam 0 (me
expletivo». Eu lhes digo isto uma vez que ja 0 esbocei na ultima vez, em que
fiz alusao a isso a proposito de urn artigo que me pareceu ligeiramente escan-
daloso no Le Monde, sobre ochamado «ne expletivo»; esse "ne expletivo" -
que nao e urn "ne expletivo", que 6 urn ne essencial ao uso da lingua francesa-
60 que se encontra na frase como esta: "Temo que ele venha" ["Je crains qu 'if

ne vierine"]. Todos saberri que "Temo queele venha" ["Je crains qu'if ne
vienne"] quer dizer "Temo que ele venha" ["Ie crains qu'if vienne"] e nao
''Temo que ele nao venha" ["Je crains qu 'if ne vienne pas"] mas, em frances,
diz-se: "Temo que ele venha" ["Ie crains qu'if ne vienne"].

Em outras palavras, 0 frances nesse ponto de seu uso linguistico apode-
ra-se, se assim 0 posso dizer, do ne algures ao nivel se podemos dizer, da sua
errancia, da sua descida de urn processo da enunciayao em que 0 ne incide
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sobre a articulayao da enunciayao, incide sobre 0 significante puro esimples
dito em ato: "Nao digo que ..." ["Je ne dit pas que ..."], '~Nao digo que sou tua
mulher" ["Je ne dis pas queje suis taJemme"] por exemplo, ao ne do enuncia-
do onde ele esta: "nao sou tua mulher" ["ie ne suis pas taJemme"]'

Sem nenhuma duvida nao estamos aqui para fazer a genese da lingua-
gem, mas algo esta implicado mesmo na nossa experiencia. Isto, 6 0 que quero
mostrar-lhes que nos indica em todo 0 caso a articulayao que da Freud do fato
da negayao, implica que a negayao desya da enunciayao ao enunciado; e de que
maneira isto nos surpreenderia uma vez que toda a negayao no enunciado con-
t6m urn certo paradoxo, porque coloca algo para coloca-Io ao mesmo tempo
-digamos num certo numero de casos- como nao-existente, entre os dois, al-
gures, entre a enunciayao e 0 enunciado e nesse plano onde se instauram as
discordancias, onde algo no meu receio precede 0 fato queele venha e, alme-
jando que ele nao venha, apenas pode articular esse "Temo que ele venha" ["Je
crains qu'il vienne"] como urn "Temo que ele venha" ["ie crains qu'il ne
vienne"] agarrando de passagem, se posso dizer, esse ne de «discordancia» que
se distingue como tal na negayao do ne forclusivo [forclusij].

Voces me dirao, isto 6 urn fenomeno particular da lingua francesa, como
voces mesmos evocaram ha momentos ao falar do nicht alemao e do not Ingles.
Bern entendido, so que 0 importante nao 6 isso, 0 importante 6 que na lingua
inglesa por exemplo, na qual articulamos coisas analogas, ou seja que nos aper-
ceberemos -e a isto nao posso faze-Ios assistir porque nao estou aqui para lhes
dar urn curso de linguistica- que 6 algo analogo que se manifesta no fato de que
em Ingles por exemplo, a negayao nao se pode aplicar de uma forma puramen-
te ..., pura e simples ao verbo enquanto ele 6 0 verba do enunciado, 0 verba
designando 0 processo no enunciado ; nao se diz: "I eat not", mas "I don't eat".
Em outras palavras, acontece que se temos rastros disto na articulayao do siste-
ma linguistico ingles, e porque para tudo 0 que e da ordem da negayao, 0 enun-
ciado e levado a tomar uma forma que 6 decalcada sobre 0 emprego de urn
auxiliar, sendo 0 auxiliar 0 que tipicamente introduz no enunciado a dimensao
do sujeito. "I don't eat ", "I won't eat" ou "I won't go" que 6 propriamente
falando "Nao irei", que nao implica somente 0 fato, mas a resoluyao do sujeito
de nao ir, 0 fato de que em toda a negayao enquanto negayao pura e simples,
aparece alguma coisa como uma dimensao auxiliar e aqui na lingua inglesa, 0
rastro dessa alguma coisa que une essencialmente a negayao a uma especie de
POSiy30origi~al da enunciayao como tal.

.a segundo tempo ou etapa daquilo que na ultima vez tentei articular
com voces, e assim constituido: que para Ihes mostrar por qual caminho, por
que via 0 sujejto se introduz nesta dial6tica do Outro enquanto ela lhe e impos-
ta pela estrutura mesma desta diferenya da enunciayao e do enunciado; levei-
lhes por uma via que fiz, disse-Ihes, propositadamente empirica (nao e a uni-
ca), quero dizer que introduzo ai a historia real do sujeito.

13 lhes disse que 0 passo seguinte daquilo atraves do qual na origem 0
sujeito se constitui no processo da distinyao desse Eu [Je] da enunciayao com 0

Eu lie] do enunciado, 6 a dimensao do "nada saber disso", na medida em que
ele 0 experimenta, que ele 0 experimenta no fato de que e com base em que 0

Outro sabe tudo dos seus pensamentos, -ja que os seus pensamentos sao, por
natureza e estruturalmente na origem, esse discurso do Outro- que e na desco-
berta de que, 6 urn fato, que 0 Outro nada sabe dos seus pensamentos, que se
inaugura para ele esta via que e aquela que procuramos: a via na qual 0 sujeito
vai desenvolver esta exigencia contraditoria do nao-dito, e encontrar 0 dificil
caminho por onde ele tern de efetuar esse nao-dito no seu ser e tomar-se esta
especie de ser do qual estamos a tratar, quer dizer urn sujeito que tern a dimen-
sao do inconsciente. Pois e este 0 passe essencial que, na experiencia db ho-
mem, nos faz fazer a psicanalise, 6 isto: 6 que apos longos s6culos em que a
filosofia, de alguma forma, diria, se obstinou e cada vez mais, a levar sempre
mais longe esse discurso no qual 0 sujeito nao e senao 0 correlativo do objeto
na relayao do conhecimento -quer dizer que osujeito e 0 que e suposto pelo
conhecimento dos objetos, esta especie de sujeito estranho do qual eu nao sei
mais onde 6 que disse que ele podia fazer os domingos do filosofo, porque 0

resto da semana, quer dizer durante Q trabalho bem entendido, qualquer urn
pode negligencia-lo abundanternente, esse sujeito que nao 6 rnais que a sombra
de certa forma e 0 duplo dos objetos- essa alguma coisa que esta esquecida
nesse sujeito, [e] ou seja que 0 sujeito e 0 sujeito que fala.

Nao podemos mais esquece-Io unicamente a partir de urn certo momen-
to, ou seja 0 momenta em que 0 seu dominie (fnquanto sujeito que fala se
supcirta sozinho, 'quer esteja ou nao la. 0 que muda completamente a natureza
de suas relayoes com 0 objeto, e esse ponto crucial da natureza de suas relayoes
com 0 objeto que se chamajustamente 0 desejo. E nesse campo que tentamos
articular as relayoes do sujeito com 0 objeto no sentido em que elas sao rela-
yoes de desejo, pois e nesse campo que a experiencia anaJitica nos ensina que
ele deve se articular. A relayao do sujeito com 0 objeto nao e uma relayao de



necessidade, a relac;:aodosujeito com 0 objeto e uma relac;:aocomplexa que eu
tento precisamente articular diante de voces.

De momenta comecemos por indicar 0 seguinte: e porque ela se situa ai,
essa relac;:aode articulac;:aodo sujeito com 0 objeto, que 0 objeto ocorre ser essa
alguma coisa que nao e 0 correlativo e 0 correspondente de uma necessidade
do sujeito, mas essa alguma coisa que suporta 0 sujeito precisamente no mo-
mento em que ele tern de fazer face, se podemos dizer, a sua existencia, que
suporta 0 sujeito na sua existencia, na sua existencia no sentido mais radical,
ou sejajustamente que ele existe na Iinguagem; quer dizer que ela consiste em
qualquer coisa que esta fora dele, em algo que ele nao pode agarrar na sua
natureza propria de lingua gem senao no momenta preciso em que ele, como
sujeito, se deve apagar, se desvanecer, desaparecer atras de urn significante, 0

que e precisamente 0 ponto, se pode-se dizer, "panico" em tome do qual ele
tern de se agarrar a algo e e justamente ao objeto enquanto objeto do desejo que
ele se agarra.

Algures alguem que, para nao annar confusoes, eu nao YOU nomear hoje,
alguem bem contemporaneo (morto), escreveu: «Conseguir aprender 0 que e 0

avarento, .. conseguir saber 0 que 0 avarento perdeu quando the roubaram 0 seu
cofre, aprender-se-ia muito»31. E exatamente 0 que nos temos que aprender,
quero dizer aprender para nos proprios e ensinar aos outros. A analise e 0 pri-
meiro lugar, a primeira dimensao na qual se pode responder a esta fala, e bem
entendido, porque 0 avarento e ridiculo, -quer dizer proximo demais do in-
consciente para que voces possam suporta-Io- sera precise que eu enGontre urn
outro exemplo mais nobre para Ihes fazer apreender 0 que quero dizer.

Poderia comec;:arpor lhes articular nos mesmos terrnos que ainda ha pouco
no que concerne a existencia e em do is minutos tomar-me-ao por urn
existencialista, e nao e 0 que eu desejo. Vou pegar urn exemplo em La RegIe du
jeu, 0 filme de Jean Renoir. Algures 0 personagem que e representado por
Dalio, que e 0 velho personagem tal como se ve na vida numa certa zona social
-e nao precisa crer que isso esteja limitado a esta zona social- e urn coleciona-
dor de objetos e mais especial mente de caixas de musica. Recordem-se, se
ainda se lembram desse filme, do momenta em que Dalio mostra perante uma

JI WErL S. (1947) : La Pesanteur et LaGrtice. Paris, PIon. 1988. Cap. «Desirer sans objet», p.
32. «Arriver II savoir exactement ce qu'a perdu l'avare IIqui on a vole son tresor; on apprendrait
beaucoup».

numerosa assistencia a sua ultima descoberta: uma caixa de musica particular-
mente bela. Nesse momento, 0 personagem esta literalmente nesta posic;:aoque
poderiamos e deviamos chamar exatamente a do pudor: ele cora, ele apaga-se,
ele desaparec~, ele esta muito perturbado. 0 que ele mostrou, mostroU. Mas
como e que aqueles que ali estao poderiam compreender que nos nos encontra-
moS hi, nesse nivel, nesse ponto de oscilac;:aoque agarramos, que se manifesta,
no extremo, nesta paixao pelo objeto do colecionador? Essa e uma das fonnas
do objeto do desejo.

o que 0 sujeito mostra nao seria mais do que 0 ponto maximo, 0 mais
intimo de si proprio; 0 que e suportado por este objeto, e justamente 0 que ele
nao pode desvendar, nem mesmo a.si proprio, e essa alguma coisa que esta
mesmo a beira do maior segredo. E isto, e nesta via que devemos procurar
saber 0 que e para 0 avarento 0 seu cofre. E preciso que avancemos certamente
mais urn passo para ficar mesmo ao nivel do avarento e e par isto que 0 avaren-
to nao pode ser tratado senao pela comedia.

Mas, entao e disso que se trata, aquilo pelo qual somos introduzidos e
isto: que aquilo em que, a partir deum certo momenta, a sujeito se encontra
empenhado, e nisto, articular 0 seu voto enquanto secreto. 0 voto, 0 que eo
voto se exprime como? Nessas fonnas da lingua as quaisja fiz alusao na ultima
vez, para as quais segundo as linguas, os modos, os registos, as diversascordas
foram inventadas. Nao se fiem sempre nisto no que dizem os gramaticos, 0

subjuntivo nao e tao subjuntivo como parece e 0 tipo de voto ... -procuro na
minha memoria algo que possa de alguma fonna dar-lhes uma imagem e, nao
sei porque, veio-me do fundo da minha memoria esse pequeno poemaque tive
alias dificuldade em recompor, ate mesmo em ressituar:

«Ser uma bela m09a
loira e popular
que coloca alegria no ar
quando SOITi
da apelite
aos operarios
de Saint-Denis»J2.

Jl DEHARME Lise: Voeux secrets. in Cahier de curieuse personne, Paris, 1933. Ed. des Cahiers
libres, p. 27 (Avec enexergue: «Des chansons sortaient de la bouche des egouts.» - Aragon).



[sto foi escrito por uma pessoa que e nossa contemporanea, poetisa dis-
creta mas de quem uma das caracteristicas e ser pequena e negra e que sem
duvida alguma exprime, na sua nostalgia de dar apetite aos openirios de Saint-
Denis, algo que pode ligar-se intensamente a este ou aquele momento dos seus
devaneios ideologicos. Mas tambem nao se pode dizerque resida ai a sua ocu-
paryaohabitual.

Aquilo sobre que eu quereria faze-Ios deterem-se urn instante, em tome
desse fen6meno que e urn fen6meno poetico, e primeiramenteo fato que en-
contramos ai algo de bastante importante quanta Ii estrutura temporal. Talvez
esteja ai a forma pura, nao digo do voto mas do almejado, ou seja daquilo que
e enunciado no voto como almejado. Digamos que 0 sujeito primitivo e elidido,
mas isto nao quer dizer nada, ele nao e elidido porque 0 que esta articulado
aqui eo almejado, e algo que se apresenta no infinitivo, como voces veem, e do
qual -se voces tentarem introduzirem-se no interior da estrutura- verao que
isto se situa numa posiryao, uma posi<;aode estar perante 0 sujeito e Ihe deter-
minar retroativamente. Nao se trata aqui nem de uma aspira<;aopura e simples,
nem de urn pesar: trata-se de algo que se coloca perante 0 sujeito como deter-
minando-o retroativamente num certo tipo de ser.

Isto situa-se de fato no ar. Mas nao deixa de ser assim que 0 almejado se
articula, dando-nos ja algo que ha que reter quando procuramos dar um sentido
a frase com a qual termina La Science des reves, ou seja que «0 desejo
indestrutivel modelao presente a imagem do passado»JJ. Isto de que ouvimos
o ronrom como algo que inscrevemos rapidamente em beneficia da ~epeti9ao
ou do apres coup talvez nao seja seguro, olhando bem de perto: e a saber que 0

desejo indestrutivel modela 0 presente Ii imagem do passado, talvez seja por-
que como a cenoura do burro, ele esta semprediante do sujeito, produzindo
sempre retroativamente os mesmos efeitos.

Isto nos introduz ao mesmo tempo, na ambiguidade deste enunciado
pelas suas caracteristicas estruturais porque afinal, 0 carater gratuito se pode-
mos dizer desta enunciaryao tern algumas consequencias nas quais nada nos
impede de nos engajar. Quero dizer que nada nos impede de nos engajar na

seguinte observa<;ao: que esse voto poeticamente expresso (intitulado como
por acaso -tendo-me reportado ao texto- Voeux secrets, e pois isto que eu
encontrara na minha memoria apos alguns 25 ou 30 anos, ao procurar algo que
noS levaria ao, segredo do voto), esse voto secreta bem entendido, comunica-
se. Po is esta ai todo 0 problema, como comunicar aos outros qualquer coisa
que se constituiu como secreto? Resposta: atraves de alguma mentira, porque
no fim das contas isto -para nos que somos urn pouco mais astutos que os
outros- pode traduzir-se: «Por mais verdadeiro que eu seja uma bela mor;a
loira e popular, eu desejo p6r alegria no ar e dar apetite aos operarios de
Saint-Denis» e nao e segura que todo 0 ser, mesmo generoso, mesmo poetico,
mesmo poetisa, tenha tanta vontade como esta de p6r alegria no ar. Afinal por
que? Por que, senao no fantasma, senao no fantasma e para demonstrar ate que
ponto 0 objeto do fantasma e metonimico? Quer dizer que e a alegria que vai
circular assim -quanto aos openirios de Saint-Denis, eles tem costas largas,
mesmo que partilhem 0 negocio entre si, eles sac em todo 0 caso bastante
numerosos para que nao se saiba a qual se dirigir. ..

Com esta digressao, introduzo-Ihes na estrutura do voto pela via da poe-
sia. Podemos agora entrar nela pela via das coisas serias, quer dizer pelo efeti-
vo papel que 0 desejo desempenha, e esse desejo do qual vimos, como era de se
esperar, que ele devia com efeito, ter que encontrar 0 seu lugar em alguma
parte entre esse ponto de onde partimos dizendo que 0 sujeito nele se aliena,
essencialmente na alienaryaodo apelo, do apelo da necessidade, na medida em
que ele tem de entrar nos desfiladeiros do significante; e este alem onde vai
introduzir-se como essencial a dimensao do nao-dito, e precise que ele se arti-
cule em alguma parte.

Nos 0 vemos nesse sonho que eu escolhi, esse sonho que e segurarnente
urn dos sonhos mais problematicos enquanto sonho da apariryao de um morto.
Esse sonho da aparic;:ao de urn morto, do qual Freud -na pagina 433 da
Traumdeutung na edi<;ao alema, nas paginas 366 e 367 de La Science des
revesJ4_; diz~~c!oFe&P~i~9it aparic;:aod?s mortosl esta rnuito longe ainda de nos
tel' revelado todo 0 seu segredo, ainda que ele aiarticule ja muitas coisas, isto e
essencial. E e a esse proposito que Freud acentuou mais ao longo desta analise
dos sonhos na Traumdeutung, 0 que ha ai de profundo na primeira abordagem

JJ «Le reve nous mene dans I'avenir puisque'il nous montre nos desirs realises; mais cet avenir
present Ie reveur, est modele, par Ie desir indestructible, a I' image du passe», in L 'Interpretation
des reves~ op. cit., p.527.



que foi aquela da psicologia do inconsciente, ouseja a ambivalencia dos senti-
mentos relativamente aos seres amados e respeitados. E algo alias que, no so-
nho que eu fiz a escolha para comeyar a tentar articular perante voces a funyao
do desejo no sonho, e reabordado.

Voces puderam ver que eu fiz areleitura recente da primeira ediyao da
Traumdeutung com certos objetivos e que ao mesmo tempo, na ultima vez, eu
tinha feito uma alusao ao fato de que, na Traumdeutung, se esquece sempre 0

que ela con tern. Eu esquecera que em 1930 esse sonho tinha side acrescentado.
Ele foi em primeiro lugar acrescentado.em nota pouco depo'is da publicayao
nos Sammelung Kleiner Schriften Fur Neurosen Lehre, 1913, tome III, pagina
271, da 2' ediyao, e depois na ediyao de 1930, foi acrescentado no texto, esta
po is no texto da Traumdeutung.

Esse sonho constitui-se assim, repito-lhes: 0 sujeito ve aparecer 0 seu
pai diante dele, -esse pai que ele acaba de perder depois de uma doenya que Ihe
provocou longos tormentos- ele 0 ve aparecer perante si e fica penetrado, nos
diz 0 texto, por uma dor profunda ao pensar que 0 seu pai esta morto e que «ele
ndo 0 sabia», formulayao da qual Freud insiste no carater absurdamente res so-
nante, do qual diz que se completa, se compreende se juntarmos que ele estava
morto «segundo seu voto»: que
ele nao sabia que era segundo seu
voto, bem entendido, que ele es-
tava morto.

Eis 0 que eu inscrevo so-
bre 0 grafo segundo a seguinte
sobreposiyao:

<<Blenda sabia» reporta-
se essencialmente Ii dimensao da
constituiyao do sujeito, visto que
e sobre urn <<Blendo sabia» inu-
til que 0 sujeito tern de se situar,
e e precisamente ai -0 que vamos
tratar de ver em detalhe, na ex-
periencia- que ele tern de se cons-
tituir ele proprio como nao saben-
do, linico ponto de saida que (he
e dado para que 0 que e nao-dito

adquira efetivamente alcance de nao-dito.
E ao nivel do enunciado que isto se faz mas, sem duvida alguma, ne-

nhum enunciado desse tipo se pode fazer, a nao ser apoiado pela subjacencia
de uma enunciayao, po is para todo 0 ser que nao fala -temos provas disso-
«Ele estava mOI'to» nao quer dizer nada. Eu diria mais: nos temos 0 teste, ate
na indiferenya imediata que a maior parte dos animais manifesta pelos residu-
os, pelos cadaveres dos seus semelhantes assim que eles sac cadaveres. Para
que um animal se ligue a urn defunto, cita-se 0 exemplo dos caes, e necessario
precisamente que 0 cao esteja nesta postura excepcional de fazer que se ele nao
tern inconsciente, tem um supereu -quer dizer que algo tenha entrado emjogo
que permita 0 que e da ordem de um c.erto esboyo da articulayao significante.
Mas deixemos isso de lado.

Que este <<Bleestava marta» sup5e ja 0 sujeito introduzido a algo que e
da ordem da existencia, a existencia nao sendo outra coisa que 0 fato de que 0

sujeito a partir do momento em que se coloca no significante nao pode mais
destruir-se, que ele entra neste encadeamento intoleravel, que para ele se de-
senrola imediatamente no imaginario, que faz com que ele ja nao possa mais
conceber-se senao como jorrando sempre na existencia.

Isto nao e construyaO de filosofo, pude constata-Io naqueles a quem se
chama os "pacientes" e lembro-me de uma paciente, para quem foi uma revira-
volta da sua experiencia interior, que num certo sonho, precisamente em que
ela tocou sem duvida nenhuma, nao em um momento qualquer de sua analise,
em algo apreendido, vivido oniricamente que nao era senao uma especie de
sentimento puro de existencia, de existir se podemos dizer de uma forma inde-
finida. E do seio desta existencia jorrava sempre para ela uma nova existencia
e esta estendendo-se, para sua intuiyao intima se podemos dizer, a perder de
vista; a existencia sendo apreendida e sentida co"moalguma coisa que, pela sua
natureza, nao se pode extinguir senao para sempre jorrar mais longe, e isto era
acompanhado para ela, precisamente de uma dor intoleravel.

Isto e algo que esta muito proximo daquilo que nos da 0 conteudo do
sonho. Porque enfim, que temos nos? Temos aqui um sonho que e 0 de um
filho. E sempre born fazer notar a proposito de um sonho que aquele que 0 faz
e 0 sonhador; e preciso lembrar-se sempre disso quando se comeya a falar do
personagem do sonho.

o que e que temos aqui? 0 problema daquilo que se chama "identifica-
yaO" coloca-se com facilidades muito particulares pois no sanho nao ha nenhu-



ma necessidade de dialetica para pensar que existe alguma rela9aO de identifi-
Ca9aOentre 0 sujeito e as suas proprias fantasias de sonho.

o que e que temos? Temos 0 sujeito que esta ali perante 0 seu pai, pene-
trado da mais profunda dor e em face dele temos 0 pai que nao sabe que ele esta
morto -ou mais exatamente, pois e preciso inseri-Io no tempo em que 0 sujeito
o apreende e no-Io comunica, <<.Elendo sabia». Insisto nisso sem poder bem
insistir ate 0 fim de momento, mas acho sempre que nao devo dar-lhes coisas
aproximativas que me levam algumas vezes a obscuridade;ja que tainbem esta
regra de conduta me impede de lhes dar as coisas mais ou menos, e como nao
posso precisa-Ias logo, naturalmente isto deixa portas abertas. Apesar disso, e
importante no que conceme ao sonho, lembrar-Ihes que a maneira como ele
nos e comunicado e sempre urn enunciado.

o sujeito da-nos conta de que? De urn outro enunciado, mas nao e de
todo suficiente dizer isto. De urn outro enunciado que ele nos apresenta como
uma enuncia9ao, pois e urn fato que 0 sujeito nos conta 0 sonho para que preci-
samente, procuremos a chave, 0 senti do, ou seja 0 que ele quer dizer; ou seja
por alguma outra coisa alem do enunciado que ele nos traz. 0 fato pois que
isto, «Ele olio sabia», seja dito no imperfeito tern nesta perspectiva toda a sua
importancia. «Ele nlio sabia», naquilo que eu Ihes enuncio -isto para aqueles
a quem a questao das relayoesdo sonho com a fala pela qual a recolhemos
[interesse]- pode abordar no esquema 0 primeiro plano da clivagem (1).

Mas continuemos. Eis entao como as coisas se repartem:
De urn lado (2), do lado do que se apresenta no sonho como 0 sujeito, 0

que? Urn afeto, a dor, dor de que? «Que ele estava morto»;
E do outro lado (3), 0 correspondente desta dor: «ele oao sabia» 0 que?

A mesma coisa: «que ele estava morto». Freud nos diz que se encontra ai 0 seu
senti do e implicitamente sua interpretayao, e isto parece ser muito simples. fa
Ihes indiquei apesar de tudo suficientemente que nao era.

- Em complemento (4): «segundo seu voto».

Mas 0 que e que isto quer dizer? Se estamos -como Freud formalmente
nos indica para faze-Io, nao apenas nessa passagem, mas naquela a qual eu pedi
que se reportassem, dizendo respeito ao recalcamento- se estamos ao nivel do
significante, dev-em ver imediatamente que podemos fazer mais de urn· uso
desse «segundo seu voto». «Ele estava morto segundo seu voto», a que e que
isto noS conduz? Parece-me que alguns dentre voces pelo menos podem lem-
brar-se desse ponto onde outrora, Ihes conduzi, 0 do sujeito que, apos ter esgo-
tado sob todas as formas a via do desejo, (enquanto nao conhecida do sujeito, e
o castigo de que crime? De nenhum outro crime a nao ser 0 de ter justamente
existido nesse desejo) encontra-se levado ao ponto em que nao ha outra excla-
ma9ao a proferir que esse Ill) <pUVal (me phunai), esse «nao ter nascido» onde
desemboca a existencia chegada a extinyao, muito precisamente, do seu dese-
jo. E esta dor que 0 sujeito experimenta no sonho -nao esque9amos que e urn
sujeito de quem nada sabemos senao este antecedente imediato de que ele viu
morrer seu pai nas af1i90es de uma longa doen9a cheia de torrnentos- esta dor
esta proxima na experiencia, desta dor da existencia quando mais nada a habita
senao esta existencia mesma, e que tudo, no excesso do sofrimento, tende a
abolir esse terrno inextirpavel que e 0 desejo de viver.

Esta dor de existir, de existir quando 0 desejo ja nao esta la, se ela foi
vivida por alguem, foi por quem esta longe de ser urn estranho para 0 sujeito;
mas em todo 0 caSo 0 que e claro, e que no sonho, 0 sujeito conhecia esta dor.
o sentido desta dor, nao saberemos jamais se aquele que a sentiu no real 0

sabia au nao 0 sabia, mas em contrapartida, 0 que e sensivel, e que nem no
sonho sem duvida, nem fora dele muito seguramente -antes que a interpreta-
9aOnos conduza ai- 0 sujeito, ele, nao sabe que 0 que assume e esta dor en-
quanto tal. E a prova eque nao pode articula-Ia no sonho senao de uma forrna
fiel, cinica, que responde absurdamente a que? Freud responde a isso se nos
reportarrnos ao pequeno capitulo da Traumdeutung em que ele fala dos sonhos
absurdos, muito especial mente a proposito desse sonho -e e uma confirrnayao
do que eu aqui tentava articular perante voces ante~ de te-lo relido- veremos
que ele precisa que se 0 sentimento do absurdo esta frequentemente ligado nos
sonhos a esta especie de contradi9aO, ligado a estrutura do proprio inconsciente
e que cai no risivel, em certos casos, este absurdo -ele 0 diz a proposito desse
sonho- introduz-se no sonho como elemento do que? Como elemento expres-

.sivo de urn repudio particularrnente violento do sentido aqui designado e segu-
ramente com efeito, 0 sujeito pode ver que seu pai nao sabia do seu voto, ele,

(2) do 'ado do sujeito
Dor

(3) do outro lado
Ele nao sabia



do sujeito: que seu pai morra para acabar com seus sofrimentos. Quer dizer que
a esse nivel, ele sabe, 0 sujeito, qual e seu voto.

Ele pode ver ou nao ver, tudo depende do ponto da analise em que ele
esta, que esse voto foi 0 seu no passado, que seu pai mOlTa-e nao por causa do
seu pai, mas por ele, 0 sujeito, que era 0 seu rival. Mas 0 que ele nao pode ver
de todo, no ponto em que esta, e 0 fato que assumindo a dor do seu pai sem 0

saber, 0 que e visado e manter perante ele, no objeto, esta ignorancia que Ihe e
absolutamente necessaria, aquela que consiste em nao saber que rriais vale nao
ter nascido. Nao ha nada no ultimo termo da existencia senao a dor de existir,
vale mais assumi-la como a dor do outro que esta 113.e que fala sempre como eu,
o sonhador, eu continuo a falar, que ver desnudar-se esse ultimo misterio que e
apenas 0 que no fim das contas? Senao 0 conteudo mais secreto desse voto _
aquele do qual nos nao possuimos nenhum elemento no Ptoprio sonho a nao .
ser 0 que sabemos pelo conhecimento- 0 que e 0 conteudo desse voto, e a saber
o voto da castrayao do pai, quer dizer 0 voto por excelencia que, no momento
da morte do pai, faz retorno sobre 0 filho porque e a sua vez de ser castrado.
Quer dizer que aquilo que nao se deve ver a qualquer preyo -e nao estou colo-
cando no momento os termos do ponto e dos tempos em que devem se colocar
pois, a interpretayao- ja sera facil mostrar-lhes sobre esse esquema que ha uma
primeira interpretayao que se faz imediatamente: ele nao tern pena nenhuma, 0

seu pai nao sabia, segundo seu voto, a enunciayao do voto.
Estamos aqui ao nivel do que se encontra ja na linha plena da fala do

sujeito e e muito bom que assim seja, mas e necessario uma certa introduyao da
parte do analista, mas que ja algo de problematico seja introduzido nesta obser-
vayao que e de natureza a fazer surgir 0 que ate ai estava recalcado e pontilha-
do, ou seja que ele estavaja ha muito tempo morto «segundo seu voto», segun-
do 0 voto de Mipo; e a fazer surgir isto como tal do inconsciente.

Mas trata-se de saber, de dar 0 seu pleno alcance a essa alguma coisa
que, como ha pouco, vai bem alem da questao do que e esse voto pois esse voto
de castrar 0 pai, com 0 seu retorno sobre 0 sujeito, e alguma coisa que vai bem
alem de todo 0 desejo justificavel. Se e, como nos 0 dizemos uma necessidade. ,
estruturante, uma necessidade significante -e aqui 0 voto nao e senao amasca-
ra do que ha de mais profundo naestnltura do desejo tal como 0 sonho 0 de-
nuncia- nao e outra coisa, nao e apenas urn voto, mas que a essencia do «se-
gundo», da relayao, do encadeamento necessario que proibe 0 sujeito de esca-
par a esta concatenayao da existencia enquanto ela e determinada pela natureza

do significante.
Este «segundo», esta at 0 ponto para 0 qual quero lhes fazer observar, e

que no fim das contas nesta problematica do apagamento do sujeito, que na
ocasiao e sua salvayao, nesse ultimo ponto em que 0 sujeito deve ser votado a
uma ultima ignorancia, a forya, a Verdrqngung, esta ai 0 senti do no qual tentei
introduzir-Ihes completamente no final da ultima vez, repousa por completo
essa forya da Verdriingung, nao sobre 0 recalcamento de algo pleno, de algo
que se descobre, de algo que se ve e que se compreende, mas na elisao de um
puro e simples significante: do nach, do «segundo», do que assina 0 acordo ou
a discordancia, 0 acordo ou 0 desacordo entre a enunciayao e 0 significante,
entre 0 que e da relayao no enun~iado do que esta nas necessidades da
enunciayao. E em torno da elisao de uma clausula, de urn puro e simples
significante, que tudo subsiste e que afinal, 0 que se manifesta no desejo do
sonho, e isto que «ele nlio sabia». 0 que e que quer dizer 0 fato na ausencia de
qualquer outra significayao que tenhamos ao nosso alcance?

Veremos que quando considerarmos um sonho de alguem que conhece-
mos melhor, po is nos na proxima vez consideraremos urn sonho <:IeFreud,
aquele que esta muito perto desse, 0 sonho de Freud referente ao seu pai, aque-
Ie em que ele 0 reve sob a forma de Garibaldi; 113.nos iremos mais longe e
veremos verdadeiramente qual e 0 desejo de Freud. E os que me censuram de
nao fazer bastante caso do erotismo anal VaGver que ficarao saciados! Mas
agora ficamos por aqui, nesse sonho esquematico, nesse sonho do confronto do
sujeito com a morte.

o que e que isto quer dizer? Apelando a esta sombra e esse sentido que
vai cair porque isto quer dizer que esse sonho nao e senao: ele nao esta morto,
ele pode sofrer no lugar do outro. Mas por tras deste sofrimento aquilo que se
mantem eo engano em tomodo qual nesse momento crucial, e 0 unico ao qual
ainda se pode agalTar, justamente 0 do rival, do assassfnio do pai, da fixayao
imaginaria. E e aqui tambem que retomaremos as coisas na proxima vez, em
torno daexplicayao que eu penso ter suficientemente preparada pela articula-
yaOde hoje, a elucidayao da seguinte formula como sendo a formula constante
do fantasma no inconsciente: $ 0 a.

• Essa relayao do sujeito enquanto balTado, anulado, abolido pela ayao ~o
slgnificante e que encontra seu suporte no outro, no que define para 0 sUJelto
que fala 0 objeto como tal, ou seja que e ao outro que tentaremos identificar,
que identificaremos muito rapidamente porque -aqueles que assistiram ao pri-
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meiro ana desse semimirio ouviram falar disso durante urn triinestre- este ou-
tro, este objeto prevalente do erotismo humane, e a imagem do corpo proprio
no amplo sentido que nos the daremos. E ai, neste caso nesse fantasm a humane
que e fantasma dele, e que e apenas uma sombra; e ai que a sujeito mantem sua
existencia, man tern 0 veu que faz com que possa continuar a ser um sujeito que
fala.

Li<;ao 6

Fiz alusao na ultima vez it gramatica francesa de Jacques Damourette e
de Edouard Pichon, editor P. d' ArtreylS.0 que eu disse da negayao, do forclusivo

. e do discordante, esta repartido em dois lugares desta gramatiea no segundo
volume onde esta reunido urn artigo sobre a negayao, que fixa os dados do
forclusivo e do discordante. Esse forclusivo que e ta~singularmente encamado
na lingua franeesa por esses "nao", "ninguem", "nada", "patavina", "nada"
[''pas. "point ", au "personne ", "rien ", "goutte ", "rnie "], que contem ne-
les proprios esse signo da sua origem no rastro,como veem; pois tudo isto sao
palavras que designam 0 rastro, e ai que a ayao de forclusao, 0 atosimb6lieo de
forclusao e rejeitado em frances, 0 "ne" ficando reservado ao que ele e mais
originariamente, ao discordante.

A negayao, na sua origem, na sua raiz linguistiea e algo que emigra da
enunciayao para 0 enuneiado, como tentei mostrar-lhes na ultima vez. Mostrei-
lhes como se podia representa-lo nesse pequeno grafo de que nos servimos.
Fieamos, na ultima vez, nesta coloeayao dos termos, dos elementos do sonho
que «ele n.lio sabia que ele estava morto», e foi em tome de «segundo seu
votO»que nos tinhamos designado 0 ponto de ineidencia real, na medida em que
o sonho marca e contem 0 desejo.

Resta-nos continuar a avanyar para nos perguntarmos em que e porque
uma tal a. e possivel e eu tinha, ao terminar, mostrado emtomo de que eu



entendia interrogar esta funyao do desejo tal como ela e articulada em Freud,
ou seja nomeadamente, ao nivel do desejo inconsciente. Eu entendia interroga-
la em tome desta formula que e aquela a qual tudo 0 que mostramos da estru-
tura desse sonho, disso em que ele consiste, ou seja deste confronto: 0 sujeito e
um outro, um pequeno outro nesse caso. 0 pai reaparece vivo a proposito do
sonho e no sonho, e ele chega a ser em relayao ao sujeito nessa relayao da qual
comeyamos a interrogar as ambiguidades, ou seja que e ele que faz com que 0

sujeito se encarregue do que chamamos a dor de existir; e ele que viu a alma
agonizar, que desejou a morte; desejou a morte na medida em que nada e mais
intoleravel que a existencia reduzida a si mesma, esta existencia para alem de
tudo 0 que pode sustenta-Ia, esta existencia sustentada na aboliyao precis a-
mente do desejo.

E temos indicado pressentir ai que [e] nesta repartiyao, eu diria das fun-
yoes intra-subjetivas, que faz com que 0 sujeito se encarregue da dor do outro,
relanyando sobre 0 outro aquilo que ele nao sabe e que nao.e na ocasiao outra
coisa senao a sua propria ignorfmcia, do sujeito. A ignoriincia na qual e precis a-
mente do desejo do sonho que ele deseja sustentar-se, que ele deseja entreter-
se, e que aqui 0 desejb de morte toma 0 seu sentido pleno que e 0 desejo de nao
acordar, de nao acordar a mensagem que e precisamente aquela que e a mais
secreta, que e trazida pelo proprio sonho e que e esta, e que 0 sujeito pela morte
do seu pai fica confrontado com a morte, da qual ate ai a presenya do pai 0

protegia. Quer dizer a esse algo que esta ligado a funyao do pai, ou seja que
esta ai presente nesta dor de existir, esse algo que e 0 ponto pivG em tome do
qual gira tudo 0 que Freud descobriu no Complexo de edipo, ou seja 0 x, a
significayao da castrayao. Tale a func;:aoda castrac;:ao.

Que significa assumir a castrac;:ao?A castrac;:ao e verdadeiramente al-
guma vez assumida? Esta especie de ponto em tome do qual se vem quebrar as
ultimas ondas da Analysefinie au infinie, como diz Freud, 0 que e? E ate que
ponto nesse sonho e a proposito desse sonho 0 analista nao esta somente no
direito, nao esta em posic;:ao,em potencia, em poder de interpreta-lo?

E isso sobre 0 qual, no fim do que diziamos na ultima vez desse sonho,
deixei a questao colocada: as tres maneiras da parte do analista de reintroduzir
o «segundo seu voto». A maneira segundo a fala do sujeito, segundo aquilo que
o sujeito quis e do que ele tern perfeitamente a recordayao que nao e de manei-
ra nenhuma esquecida, quer dizer que «segundo seu voto» restabelece ai ao
nivel da linha superior, que "segundo seu voto" -restabeIeceu ai, ao niveldo

enunciado escondido da recordayao inconsciente as marcas do Complexo de
6dipo, do desejo infantil da morte do pai que e essa alguma coisa da qual Freud
nos diz que esta em toda a formac;:aodo sonho "0 capitalista"; esse desejo
infantil, no momenta de um desejo atuaI que tem de se exprimir no sonhoe que
esta longe de ser sempre um desejo inconsciente, encontra 0 empreendedor.

Esse «segundo seu voto» restaurado ao nivel do desejo infantil, nao e
alguma coisa que se encontra ai em suma, em posiyao de ir no sentido do
desejo do sonho. Visto que se trata de interpor nesse momento crucial da vida
do sujeito que se realiza pelo desaparecimento do pai; visto que se trata no
sonho de interpor esta imagem do objeto e, incontestavelmente, apresenta-Io
como suporte de um veu, de uma ignor:ancia perpetua, de urn apoio dado ao que
era em resume ate ai alibi do desejo; uma vez que a propria func;:aoda interdi-
c;:aoveiculada peIo.pai, e bem ai alguma coisa que da ao desejo na sua forma
enigmatic a, mesmo abissal, essa alguma coisa de que 6 sujeito se encontra
separado, este abrigo, esta defesa no final das contas, que e, como muito bem
o entreviu Jones -e veremos hoje que Jones teve algumas percepc;:oesmuito
extraordinarias de alguns pontos desta dinarnica psiquica- esse pretexto moral
a nao afrontar de maneira nenhuma seu desejo.

Podemos dizer que a interpretac;:ao pura e simples do desejo edipiano
nao seja aqui algo que em suma se ag,ma a alguma etapa intermediaria da
interpretac;:aodo sonho? Permitindo ao sujeito fazer 0 que? Propriamente fa-
lando essa alguma coisa da qual voces idlOreconhecer a natureza com a desig-
nac;:ao.de "se identificar ao agressor", e outra coisa que a interpretac;:ao do
desejo edipiano, a esse nivel e nesses termos, em que voces tenham desejado a
morte do seu pai em determinada data e por tal razao. Na inrancia de voces,
algures na inrancia esta a identificayao ao agressor. Voces nao tern reconheci-
do tipicamente que por ser uma' das formas da defesa, isto e essencial? Nao ha
ai aIguma coisa que se propoe no proprio lugar onde foi elidido 0 «segundo seu
voto»? sera que 0 «segundo» e seu sentido nao estao para uma interpretac;:ao
plena do soriho? Sem duvida nenhuma. Isto, postas de lade as oportunidades e
as condic;:oesque permitem ao analista chegar ate ai; elas dependerao do tem-
po do tratamento, do contexto da resposta do sujeito nos sonhos, pois nos sabe-
mos que na analise 0 sujeito responde ao analista, pelo menos ao que 0 analista
se tomou ria transferencia, pelos seus sonhos. Mas essencialmente eu diria, na
posiyao I .ca dos termos, sera que ao «segundo seu voto» nao e colocada uma
questao a qual nos arriscamos sempre dar alguma forma precipitada, alguma
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ao sujeito daquilo de que se trata, ou seja 0 impasse no qual 0 poe esta estrutura
fundamental que faz do objeto de todo 0 desejo 0 suporte de uma metonimia
essencial; e alguma coisa onde 0 objeto do desejo humane, como tal, se apre-
senta sob uma forma evanescente e da qual talvez possamos entrever que a
castra<;:aochega a ser aquilo que poderiamos chamar 0 ultimo temperamento.

Eis-nos pois levados a retomar pela outra ponta, quer dizer pOl'aquela
que nao e dada nos sonhos, a interrogar mais de perla 0 que querdizer, 0 que
significa 0 desejo humano. E esta formula, quero dizer este algoritmo, 0 $ con-
frontado, posta em presen9a, colocado em face de a, do objeto (e nos a temos
introduzido a esse proposito nessas imagens do sonho, e do sentido que ai nos e
revel ado), nao e alguma coisa que nos nao possamos tentar pOl' it prova da
fenomenologia do desejo tal como ela se nos apresenta, coisa curiosa, ao dese-
jo que esta ai, que esta ai desde [...J, que esta ai no corayao de [...J. Tehtemos
vel' sob que forma para nos, analistas, esse desejo se apresenta. Este algoritmo
vai poder levar-nos em conjunto ao caminho de uma interroga9ao que e da
nossa experiencia comum, da nossa experiencia de analistas; da maneira peia
qual no sujeito que nao e obrigatoriamente nem sempre 0 sujeito neurotico do
qual nao ha nenhuma razao para presumir que sobre esse ponto a sua estrutura
nao esteja incluida, porque reveladora de uma estrutura mais gera!. Em todos
os casos esta fora de duvida que 0 neurotico se encontra situado algures naqui-
10 que representa os prolongamentos, os processos de uma experiencia que
para nos tern valor universal. Esta bem ai 0 ponto sobre 0 qual se desenrola
toda a constru9ao da doutrina freudiana.

Antes de entrar numa interroga9ao sobre algumas das maneiras pelas
quais ja foi abordada esta dialetica das rela<;:oesdo sujeito a seu desejo, e no-
meadamente 0 que eu anunciei ha pouco do pensamento de Jones -pensamen-
to que ficou pelo caminho- que seguramente entreviu, voces VaGvel', alguma
coisa, quero reportar-me a algo recolhido pOl'uma experiencia cIinica a mais
comum, a urn exemplo que me chegou bastante recentemente na minha expe-
riencia e que me parece bastante bem feito para introduzir 0 que nos procura-
mos ilustrar.

Tratava-se de urn impotente. Nao esta inal partir da impotencia para
come9ar a interrogar-se sobre 0 que e 0 desejo. Nos estamos em todo 0 caso
seguros de estar ao nivel humano. Era urn sujeito jovem que, bem entendido,
como muitos impotentes, nao era de modo nenhum urn impotente. Ele tinha
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casos; era ca ado e e com sua mulher que as coisas IU runei navam mais.
Isto nao e para ser levado it conta da impotencia. Por estar localizado precisa-
mente no objeto com 0 qual as rela90es sao para 0 sujeito das mais desejaveis
pois ele amava 'Sua mulher, 0 termo nao parece apropriado. Ora era 0 que
ressaltava, ao fim de urn certo tempo de prova analitica, dos dizeres do sujeito.
Nao era em absoluto que todo 0 entusiasmo !he faltara, mas se se deixava
conduzir pOl'ele uma noite (e qualquer outra noite que fosse no periodo atual
vivido da analise) poderia ele, este entusiasmo, sustenta-lo? As coisas tinham
ido muito longe no conflito acarretado pOl'esta carencia que ele acabava de
atravessar: teria ele 0 direito de impor .ainda it sua mulher alguma nova prova,
alguma nova peripecia de suas tentativas e de seus fracassos? Em resumo,
esse desejo do qual sempre se sentia seguramente que ele nao estava de forma
alguma ausente de toda presen<;:a,de toda possibilidade de realiza9ao, esse
desejo era ele legitimo?

E sem poder levar aqui mais longe a referencia a esse caso preciso do
qual, bem entendido, nao posso aqui pOl' toda a especie de razoes dar-Ihes a
observayao -ainda que nao fosse porque se trata de uma analise em cursoe
pOl'muitas outras razoes ainda, e e 0 inconveniente que ha sempre em fazer
alusoes a analises presentes- irei buscar em outras analises esse termo real-
mente decisivo em certas evolu90eS, (algumas vezes levando a alguns desvios,
ate mesmo ao que se chama "perversoes") de Uma outra importancia estrutu-
ral, do que ele ai jogou a nu, se pode-se dizer, no caso de impotencia.

Evocarei entao essa rela<;:aoque se produz em certos casos na experien-
cia, no vivido dos sujeitos e que aparece it luz do dia na analise, uma experien-
cia que pode tel' uma fun9ao decisiva e que, como noutros lugares, revela uma
estrutura, 0 ponto onde 0 sujeito se coloca a questao, 0 problema: sera que ele
tern urn falo suficientemente grande? Sob certos angulos, sob certas incidenci-
as, esta questao pOl'si so pode levar 0 sujeito a toda uma serie de solur;:oes,as
quais sobrepondo-se umas as outras, sucedendo-se e adicionando-se, podem
conduzi-Io bem longe do campo de uma execur;:aonormal para a qual ele tern
todos os elementos.

Este "falo suficientemente grande" ou mais exatamente, esse falo es-.
sencial para 0 sujeito, num momenta de sua experiencia encontra-se foretuido;
e e algo que nos reencontramos sob mil formas, nem sempre bem entendido
aparentes, nem manifestas, Iatentes, mas e precisamente no caso·em que, como



diria 0 Sr. de La Pal ice, esse momenta desta etapa se encontra ai a ceu aberto,
que podemos ve-la e toca-la e tambem dar-Ihe seu alcance.

o sujeito, se posso dizer, nos 0 vemos mais de uma vez na confrontac;:ao,
na referencia com essa alguma coisa que precisamos tomar ai no momenta da
sua vida -em tome e no despertar dapuberdade- no qual ele reencontra ai 0
signo, 0 sujeito esta al confrontado com algo que, como tal, e da mesma ordem
do que acabamos de evocar ainda ha pouco. 0 desejo, por qualquer outra
coisa, encontra-se legitimado, sancionado? De uma certa forma ja aquilo que
aparece aqui de relampago se [escapa] na fenomenologia sob a qual 0 sujeito 0
exprime. A fenomenologia sob a qual ele 0 exprime poderiamos assumi-Ia sob
a seguinte forma: 0 sujeito tern ou nao a arma absoluta? Na falta de ter a arma
absoluta, ele vai encontrar-se arrastado numa serie de identificac;:6es,de alibis, ..
de jogos de esconde-esconde que -repito-lhes, que nao podemos mais aqui
desenvolver as dicotomias- podem leva-Io muito longe.

o essencial e isto, e que eu quero indicar-Ihes como 0 desejo encontra a
origem de sua peripecia a partir do momento em que *se trata que* 0 sujeito
como que 0 "alienou" em algo que e urn signo, numa promessa, numa antecipa-
c;:aocomportando alias como tal uma perda possivel; como e que 0 desejo esta
iigadoa dialetica de uma falta subsumida num tempo que, como tal, e urn tempo
que nao esta ai, assim como 0 signo no caso tambem nao e 0 desejo. Isso a que
o desejo tern de se confrontar, e a este medo que nao se mantenha sob a sua
forma atual, enquanto artifex36 -se posso exprimir-me assim- ele perece; mas
bem entendido,este artifex que e 0 desejo que 0 homem ressente, experimenta
como tal, este artifex nao pode perecer senao ao olhar do artifice do ·seu pro-
prio dizer. E na dimensao do dizer que este medo se elabora e se estabiliza.

E ai que nos reencontramos esse termo tao surpreendente e tao curiosa-
mente abandonado na analise, quee aquele do quallhes digo que Jones 0 tinha
emitido para suporte de sua reflexao, que e aquele da aphanisis. Quando Jones
para, medita sobre a fenomenologia da castrac;:ao,fenomenologia, voces veem-
no bem pel a experiencia (pelas publicac;:6es), que permanece cada vez mais
encoberta na experiencia analitica se pode-se dizer modema, Jones, na etapa
da analise em que ele se encontra confrontado com toda a especie de tarefas
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que sac diferentes daquelas que da a experiencia modema -uma certa relac;:ao
com 0 doente na analise que nao e aquela que foi posteriormente reorientada,
segundo outras normas, a uma certa necessidade de interpretac;:ao,de exegese,
de apologetic a, de explicac;:ao do pensamento de Freud~ Jones, se pode-se
dizer, tenta enc'ontrar esse intermediario, esse meio de se fazer entender a
proposito do Complexo de castrac;:ao,que aquilo do que 0 sujeito teme ser pri-
vado, e de seu proprio desejo.

Nao e precise surpreender-se que esse terrno de aphanisis que quer
dizer isto, desaparecimento e nomeadamente do desejo, no texto de Jones ve-
rao que e bem disto que se trata, que e isto que ele articula, esse terrno lhe
serve de introduyao a razao de uma pl;oblematica que, 0 querido homem, Ihe
deu muitas preocupac;:6es, e a das relac;:6esda mulher ao fal0, de que ele nao se
desembarayoujamais. Logo em seguida ele usa essa aphanisis para por sob 0
mesmo denominador comum as relac;:5esdC'1homem e da mulher a seu desejo,
o que e engaja-lo num impasse, pois e desconhecer que, precisamente, essas
relayoes sac profundamente diferentes e unicamente, pois esta ai 0 que foi a
descoberta de Freud, na razao da sua assimetria em relayao ao significante
falo. Isto, pense ja Ihes ter feito sentir bastante para que possamos considerar,
pelo menos a titulo provis6rio hoje, que ha ai algo adquirido.

Do mesmo modo esta utilizac;:aoda aphanisis, quer ela esteja na origem
da invenyao, quer ela esteja somente nos seus seguimentos, marca uma espe~
cie de inflexao que em suma, desvia 0 seu autor do que e a verdadeira questao,
ou seja 0 que e que significa na estrutura do sujeito esta possibilidade de
aphanisis? Sera que ela nao nos obriga justamente a uma estruturayao do
sujeito humane enquanto tal, justamente enquanto e urn sujeito para quem a
existencia e admissivel e suposta para alem do desejo, urn sujeito que "ek-
siste", que "sub-siste" fora do que e seu desejo.

A questao nao e de saber se temos de ter em conta objetivamente 0

desejo na sua forma mais radical, 0 desejo de viver, os instintos de viver, como
dizemos. A questao e completamente diferente, ela e 0 que a analise nos mos-
tra, nosmostra como posta emjogo no vivido do sujeito, e isto mesmo, quero
dizer que nao e somente que 0 vivido humane seja sustentado, como bem en-
tendido nos imaginamos, pelo desejo, mas que 0 sujeito humane tern isso em
conta, se posso dizer, que ele conta com esse desejo como tal, que ele tern
medo, se posso exprimir-me assim, que 0 entusiasmo vital-esse querido entu-
siasmo vit.esta encantadora encarnac;:ao, e bem ai 0 caso de falar de



antropomorfismo do desejo humano na natureza- que, justamcnte, esse famo-
so entusiasmo com 0 qual tentamos manter de p6 esta natureza sobre a qual
nao compreendemos grande coisa, 6 que esse entusiasmo vital, quando se trata
dele,o sujeito hurnano 0 ve perante si, tem medo que ele the falte.

Isoladamente, isto sugere bem apesar de tudo a id6ia de que nao faria-
mas mal em ter algumas exigencias de estrutura, porque enfim trata-se apesar
de tudo ai de outra coisa que nao apenas os reflexos do inconsciente; quero
dizer dessa relayao sujeito-objeto imanente, se posso dizer, a pura dimensao do
conhecimento eque, desde que se trate do desejo, como alias a experiencia n6-
10 prova, quero dizer a experiencia freudiana, isto vai de qualquer modo nos
co local' problemas urn pouco mais complicados.

Com efeito, nos podemos, visto que partimos da impotencia, ir a outro
termo; se a impotencia nao teme nem potencia nem impotencia, 0 sujeito huma-
no em presenya do seu desejo, tamb6m Ihe acontecesatisfaze-lo, acontece-lhe
antecipa-lo como satisfeito. E igualmente muito notavel vel' esses casos em
que, prestes a satisfaze-lo, quer dizer nao atingido de impotencia, 0 sujeito re-
ceia a satisfayao do seu desejo, e e muito frequente que pOl'sua vez ele reduza
a satisfayao' do seu desejo como fazendo-o depender doravante justamente
daquele ou daquela que vai satisfaze-Io, ou seja do outro.

o fato fenomenologico e cotidiano, ele 6 mesmo 0 texto corrente da
experiencia humana. Nao ha necessidade de ir aos grandes dramas que toma-
ram aspectos de exemplos e de ilustrayoes desta problematica, para vel' como
uma biografia, ao longo do seu curso, passa 0 seu tempo a desenrolar-se num
sucessivo evitamento do que foi sempre al pontuado como 0 mais significativo
desejo. Onde esta esta dependencia do outro, esta dependencia do outro que de
fato 6 a forma e 0 fantasma sob 0 qual se apresenta 0 que 6 pelo sujeito re-
ceado e que 0 faz afastar-se da satisfayao do seu desejo?

Nao 6 talvez simplesmente 0 que se pode chamaI' "0 temor do capricho
do outro" esse "capricho" que, nao sei se voces se dao conta, nao tem muita
relayao com a etimologia vulgar, a do dicionario Larousse que 0 relaciona com
a cabra. "Capricho", capriccio. isso quer dizer "arrepio" em Italiano do qual 0

temos tornado; nao 6 outra coisa senao a mesma palavra que aquela tao queri-
da de Freud que se chama sich striiuben. "eriyar-se". E sabem que atrav6s
de toda sua obra, esti ai uma das formas metaforicas sob a qual, para Freud, se
encamava a todo 0 proposito -eu falo nos propositos os mais concretos, quer
ele fale da sua mulher, quer fale de Irma, quer fale do sujeito que resiste em
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sua apreciayao da resistencia.

Nao 6 tanto que 0 sujeito dependa essencialmente, porque ele se repre-
senta 0 outro coI1)otal, do seu capricho, 6, e 6 isto que 6 ocultado, 6justamente
que a outro nao marc a esse capricho de signa e que nao hi signa suficiente da
boa vontade do sujeito, senao a totalidade dos signos em que ele subsiste; que
nao ha, na verdade, outre signo do sujeito, do signo, senao 0 signa de sua abo-
liyiiode sujeito.

E 0 que estit escrito assim: $. Isto lhes mostra que quanta a seu desejo
em suma, 0 homem nao 6 verdadeiro visto que pOl'muita ou pouca coragem
que ele al ponha, a situayao the escap~ radicalmente; que em todos Os casas
este apagamento, esse algo que algu6m chamou depois do meu ultimo semina-
rio, falando em seguida comigo: esta "umbilicayao do sujeito ao nivel do seu
quereI''', e eu recolho de muito born grade esta imagem do que eu quis fazer-
lhes sentiI' em tome do $ em presenya do objeto a. Tanto mais que 6 estrita-
mente conforme ao que Freud designa quando fala do sonho: ponto de conver-
gencia de todos os significantes em que 0 sonhador finalmente se implicava
tanto quanta ele se chama 0 desconhecido ele proprio, nao reconheceu que
este Unbekannt (termo muito estranho na pena de Freud), nao 6 justamente
senaoeste ponto pOI'onde tentei indicar-lhes 0 que fazia a diferenya radical do
inconsciente freudiano, nao 6 que ele se constitui, que ele se institui como in-
consciente, simplesmente na dimensao da inocencia do sujeito, em relayao ao
significante que se organiza, que se articula no seu lugar; 6 que hit nessa rela-
yaOdo sujeito com 0 significante este impasse essencial, isto e eu acabo de
reformular que nao ha outro signo do sujeito que 0 signa da sua aboliyao de
sujeito.

As coisas nao ficam pOI'ai voces pensem bern, porque, no fim das con-
tas, se nao se tratasse mais que de urn impasse como se diz, isso nao nos
levaria longe. E que 0 que 6 proprio dos impasses, e justamente que eles sao
fecundos e este impasse nao tem interesse senao para nos mostrar aquilo que
ele desenvolve como ramificayoes que sao justamente aquelas nas quais vai se
engajar efetivamente 0 desejo. Tentemos apercebe-la, esta aphanisis. Ha um
momento ao qual 6 necessario que na sua experiencia -quero dizer e.staexpe-
riencia a medida que ela nao seja simplesmente a experiencia da sua analise,
mas tambem a experiencia dos modos mentais sob os quais voces sac levados
a pensar esta experiencia, sobre 0 ponto do Complexo de edipo no qual ela



aparece em relampago, que e: quando alguem Ihes diz que no·edipo invertido,
quer dizer no momento em que 0 sujeito entreve a soluyao do conflito edipiano
no fato de atrair pura e simplesmente 0 amor do mais potente, quer dizer do
pai- 0 sujeito esquiva-se, dizem-nos, tanto mais quanto 0 seu narcisismo ai e
ameac;:ado, a medida que receber este amor do pai comporta para ele a castra-
c;:ao.Isto e assim porque, bem entendido, quando nao se pode resolver uma
questao, se a considera como compreensivel. Eo que faz habitualmente, que
nao e todavia ta~ claro assim: que 0 sujeito liga esse momento· de soluc;:ao
possivel, uma soluyao tanto mais possivel quanta em parte isso sera a via toma-
da, pois que a introjeyao do pai sob a forma do Ideal do eu sera bem alguma
coisa que se assemelha a isto. Ha uma participac;:ao da func;:aodita inversa do
edipo na soluyao normal que e apesar de tudo urn momenta posto em evidencia .
por uma serie de experiencias, de encontros, especialmente na problemMica da
homossexualidade em que 0 sujeito experimen·ta este amor do pai como essen-
cialmente ameayador, como comportando esta ameac;:aque nos qualificamos,
na falta de poder dar-Ihe urn termo mais apropriado ... e no final das contas ele
nao e, esse termo tao inapropriado, os termos guardaram na analise, felizmente,
suficiente sentido e plenitude, de carater denso, pesado e concreto, para que
seja isto que no fim das contas nos dirige: compreende-se,descobre-se que ha
narcisismo no assunto e que esse narcisismo esta interessado nesse desvio do
Complexo de edipo.

Sobretudo a coisa nos sera confirmada pelas vias ulteriores da dialetica,
quando 0 sujeito for arrastado nas vias da homossexualidade. Elas sao, voces 0

sabem, muito mais complexas, bem entendido, que aquelas de uma pura e sim-
ples exigencia sumaria da presenya do falo no objeto, mas fundamentalmente
ela permanece ai ocultada.

Nao e ai que eu quero engajar-me. Simplesmente, isto nos introduz a
esta proposiyao de que para fazer face a esta suspensao do desejo, it borda da
problematica do significante, 0 sujeito vai ter perante ele mais de uma asrucia,
se pode-se dizer. Essas asrucias incidem, bem entendido, de inicio essencial-
mente sobre a manipulayao do objeto, do a na formula. Esta posse do objeto na
dialetica das relayoes do sujeito e do significante nao deve ser posta no princi-
pio de toda especie de articulayao da relayao que eu tentei fazer n.essesultimos
anos com voces, pois vemo-Ia todo 0 tempo e em todo 0 lado. Sera necessario
lembrar-Ihes esse momenta da vida do pequeno Hans em que, a proposito de
todos os objetos, ele se pergunta: tern ele ou nao tern urn falo? Basta ver desde

logo uma crianya para se aperceber sob todas as suas formas, dessa funyao
essencial que joga ai, bema ceu aberto. Trata-se, no caso do pequeno Hans, do
fazer xixi, do Wiwimacher. Voces sabem durante qual periodo, a que proposito
e a qual desvio, aos 2 anos, esta questao se coloca para ele a proposito de todos
os objetos, definindo uma especie de analise que Freud assinala incidentalmente
como urn modo de interpretayao desta forma.

Isto, bem entendido, nao e uma posic;:aoque de alguma forma nao faya
senao traduzir a presenc;:ado falo na dialetica. Isto nao nos esclarece de forma
alguma, nem sobre 0 uso -0 fim que tentei a seu tempo fazer-Ihes ver- nem
sobre a estabilidade do procedimento. 0 que quero simplesmente indicar-Ihes,
e que nos temos todo 0 tempo testemunhos de que nao nos perdemos, ou seja
que os termos em presenc;:asac bem estes: 0 sujeito, e isto pelo seu desapare-
cimento, seu confronto a urn objeto, alguma coisa que de tempos em tempos se
revela como sendo 0 significante essencial em tome do qual se joga 0 destine
de toda essa relac;:aodo sujeito ao objeto, e agora, para rapidamente evocar em
que senti do, no sentido mais geral, se dirige esta incidencia referente ao objeto,
quero dizer 0 pequeno a do nosso algoritmo, do ponto de vista disso que pode-
damos chamar a especificidade instintiva do ponto de vista da necessidade ..

Ja sabemos 0 que acontece numa relayao impossivel, se podemos dizer
tomada impossivel ao objeto em presenc;:a,pela interposiyiio do significante, na
medida em que 0 sujeito tern de se manter ai na presenc;:ado objeto. E bem
claro que 0 objeto humane sofre esta especie de volatilizac;:aoque eaquela que
nos chamamos na nossa pratica concreta a possibilidade de deslocamento; 0

que nao quer simplesmente dizer que 0 sujeito humane, como tados os sujeitos
animais, veja 0 seu desejo deslacar-se de objeto em objeto, mas que este deslo-
camento mesmo e 0 ponto em que pode-se manter 0 fragil equilibrio de seu
desejo.

No fim das contas, do que e que se trata? Trata-se, diria, de contemplar
de umcerto lado, de impedir a satisfac;:aa guardando sempre urn objeto de
desejo. De uma certa forma, e ainda urn modo, se pode-se dize-Io, de simboli-
zar metonimicamente a satisfac;:ao,e nos avanc;:amosdireto na dialetica do co-
free do avaro. Ela esta longe de ser a mais complicada, ainda que nao se veja
nada do que se trata. E que e necessario que 0 desejo subsista nesta ocasiao,
numa certa retenyao do objeto como dizemos, fazendo intervir a metafora anal.
Mas e na medida em que este objeto retido nao e ele proprio objeto de nenhum
gozo que esta retenc;:ao do suporte do desejo, e bem 0 caso de dize-Io! A



fenomenologiajuridica contem as marcas disso: diz-se que se tern 0 gozo de urn
bem; 0 que e que isto quer dizer, se nao 6 que justamente, 6 de fato humana"
mente concebivel ter urn bem do qual nao se goza, e que seja urn outro que
goza dele. Aqui 0 objeto revela a sua func;:aode cauc;:aodo desejo se pode-se
dizer, para nao dizer refem. Ese voces querem que tentemos fazer aqui a ponte
com a psicologia animal, evocaremos 0 que foi dito no que se refere a etologia,
por urn dos nossos confrades, do mais exemplar e do mais figurado. Quanto a
mim tenho bastant<::tendencia a acredita-Io. Apercebi-me disso cOm alguem
que acaba de publicar urn pequeno volume, (nao queria dizer-Ihes porque isto
vai provocar-lhes distrac;:6es)esta brochura acaba de sair, ela chama-se: L 'Ordre
des chases. E felizmente urn pequeno livro, publicado na PIon (1958), que e de
Jacques Brassell, personagem completamente desconhecido ate aqui.

Trata-se de uma especie de pequena "historia natural" -e como tal que
para voces eu a interpreto- uma pequena historia natural a medida do nosso
tempo. Quero dizer que: I) isto nos restitui 0 que e tao sutil e tao encantador,
que nos encontramos na leitura de Buffon e jamais em nenhuma outra publica-
yaO cientifica, ainda que apesar de tudo nos possamos nos entre gar a este
exercicio, pois 0 que sabemos sobre 0 comportamento, sobre a etologia dos
animais, e ainda muito mais que Buffon. Nas revistas especializadas e ilegivel.
2) 0 que esta dito nesse pequeno livro, voces 0 verao expresso num estilo, devo
dizer, muito muito notave!' Devem ler sobretudo 0 que esta no meio, que se
chama: Des vies paralleles, a vida da caranguejeira, a vida da formiga.

Pensei nesse pequeno livro porque 0 seu autor tern isto em comum comi-
go que para ele a questao dos mamiferos esta resolvida. Nao existe alem do
homem -mamifero essencialmente problematico, basta ver 0 papel que desem-
penham as mamas na nossa imaginayao- nao existe al6m do homem, mamife-
ros, a nao ser urn tinico mamifero verdadeiramente s6rio: 6 "0 potamo". Todo 0

mundo esta de acordo sobre isso, desde que haja urn pouco de sensibilidade. 0
poeta T.S.EliotH, que tern mas ideias metafisicas, (mas que e contudo urn gran-
de poeta) simbolizou desde a primeira vez a Igreja militante no Hippopotamus.
Voltaremos a isso mais tarde.

Voltemos ao hipopotamo. Que faz ele, este hipopotamo? Sublinham-nos
as dificuldades de sua existencia. Elas sac grandes parece, e uma das coisas

17 BROSSE J, : L 'Ordre des choses. Paris, 1986, Julliard.
J8 ELIOT T.S. : Poemes. 1910-1930, (trad.P.Leyris), ed.bil.Paris,l947, Le Seuil, pp. 68-69.

essenciais, e que ele guard a 0 campo da sua pastagem, porque 6 necessario
apesar de tudo que ele tenha algumas reservas de recurs os, com seus
excrementos. Isto e urn ponto essencial: ele marca portanto aquilo a que se
chama 0 seu territorio limitando-o por uma serie de relevos, de pontos que
devem marcar suficientemente para todos aqueles que tenham de se reconhe-
cer ai (ou seja seus semelhantes) que aqui, e 0 seu territorio. Isto para Ihes
dizer que sabemos bem que nao estamos sem esboyos de atividade simbolica
noS animais. Como voces 0 veem, e urn simbolismo muito especialmente
excrementicio no mamifero.

Se em suma 0 hipopotamo chega a guardar sua pastagem com seus
excrementos, nos achamos que 0 progresso realizado pelo homem -e na ver-
dade isto nao poderia entrar na questao se nao tivessemos esse singular inter-
mediario da linguagem que, ela, nao sabemos de onde vem, mas e eia que faz
intervir ai dentro a complicayao essencial, quer dizer que ela nos levol! a essa
relac;:aoproblematica com 0 objeto- que 0 homem, ele, nao 6 a sua pastagem
que ele guarda com a merda, assim: e a sua merda que ele guarda como cau-
c;:aoda pastagem essencial, da pastagem essencialmente a determinar;e e isto
a dial6tica do que se chama 0 simbolismo anal, desta nova revelac;:aodas Noces
chymiques, se posso exprimir-me assim, do homem com 0 seu objeto, que e
uma das dimensoes absolutamente insuspeitadas ate ai, que a "experiencia
freudiana nos revelou.

No fim das contas, quis simplesmente aqui indicar-lhes em que direc;:ao,
e porque se produz isto em suma que 6 a mesma questao que Marx coloca sem
resolve-l a na sua polemica com Proudhon, e do qual podemos apesar de tudo
dar urn pequeno [esboyo] pelo menos de explicayao: 0 que e que acontece para
que os objetos humanos pass em de urn valor de usa a urn valor de troca? E
preciso ler este excerto de Marx'porque e uma boa educayao para 0 espirito.
Chama-se Misere de fa philosoph ie, Philosophie de la misere. Ele endere-
ya-se a Proudhon e as poucas paginas durante as quais ele 0 poe em ridiculo, 0

caro Proudhon, por ter decretado que essa passagem de urn a outro se fazia
por uma esp6cie de puro decreto de cooperadores, do qual se trata de saber por
que eles se tomaram cooperadores, e com a ajuda de que. Este modo atrav6s
do qual Marx 0 estripa durante algumas vinte, trinta boas paginas, sem contar
com a sequencia da obra, e alguma coisa de bastante saudavel e educativo
para 0 espirito.

Eis pais tud9 aquilQqU;ese passa p~r.ll0 objeto, ~eguramente, eo sentido



desta volatilizayao, desta valorizayao que e igualmente desvalorizayao do obje-
to, quero dizer oarrancamento do objeto do campo pure e simples da necessi-
dade. Essa alguma coisa que, enfim, nao e senao uma lembranya da
fenomenologia essencial,da fenomenologia do bem propriamente falando e em
todos os sentidos da palavra bem, imaginem.

Mas agora deixemos isto hoje simplesmente em estado de esboyo. Diga-
mos simrlesmente que a partir do momenta em que 0 que interessa como obje-
to e 0 outro, e outrem, e especialmenteo parceiro sexual, isto bem entendido
acarreta urn certo numero de consequencias. Elas sac tanto mais sensiveis
quanta se tratava a pouco do plano social. E bem sensivel aqui que aquilo do
qual se trata estit na base mesma do contrato social, na medida em que hit de se
ter em conta as estruturas elementares do pensamento, na medida em que 0

parceiro feminino -sob uma forma que e ela propria uma forma que nao esta
sem latencia e sem retomo- e ai, como n6-lo mostrou Levi-Strauss, objeto de
troca. Esta troca nao acontece sozinha. Para dizer tudo, diremos que como
objeto de troca, a mulher e, se podemos dizer, urn negocio ruim para aqueles
que realizam a operayao; po is que tambem isto nos engaja nesta mobilizayao se
pode-se dizer real, que se chama a prestayao, 0 aluguel dos serviyos do falo.
Colocamo-nos ai naturalmente na perspectiva do utilitarismo social e isto, como
Voces 0 sabem, nao funciona sem apresentar alguns inconvenientes. Foi mes-
mo dai que eu parti hit pouco.

Que a mulher nisto nao sofra algo de muito inquietante como transfor-
mayao, a partir do momenta em que ela e incluida nesta dialetica -ou seja
como objeto socializado- e alguma coisa que e verdadeiramente mllito engra-
yado de ver como Freud, na inocencia da sua juventude (na pitgina 192 - 193 do
tome I de Jones39

), pode falar. A maneira pela qual, a proposito dos termos
cmancipatorios da mulher em Mill-de quem sabem que Freud se fez 0 tradutor
num momenta sobre as instancias de Gomprezs- de que Mill fala dos temas
emancipatorios e de que,numa carta a sua propria noiva, ele Ihe representa
para que serve uma mulher, "urna boa mulher". Isto vale mil quando se pensa
que ele estava no maximo da sua paixao! Esta carta que termina com 0 fate de
que uma mulher deve ficar bem no seu lugar e pres tar todos os serviryos que

J9 JON~SE.: The life and worko/Sigmund Freud, vol. I, Basic Books inc., New York, 1953. La
Vie et I Oeuvre de S.Freud, Paris, 1958, P.U.F.,I, pp.194-195.

DaOsao nada diferentes dos famosos: Kinder, Kiiche, Kirche40• Penso na epo-
ca em que ele se fazia ele mesmo voluntariamente 0 [mentor] eventual de sua
mulher. E 0 texto termina com uma passagem que lhes devo ler em Ingles pois
essetexto nao foijamais publicado noutra lingua: «Nem a lei nem os costumes
tem muito a dar ~mulher que the tenha sido anteriormente retirado, mas funda-
mentalmente, a posiyao das mulheres deve seguramente ser 0 que ela e na
juventude, uma querida adorada (urn adoravel movelzinho, urn potinho angelico)
e na sua maturidade uma mulher amada». Eis algo que nao e de modo nenhum
sem interesse para nos e que nos mostra de que experiencia partiu Freud, e nos
faz igualmente aperceber qual caminho que ele teve de percorrer.

A outra face passivel -nao e sem razao que entramos aqui na dialetica
social- e que perante esta posiyao problematica, ha uma outra soluyao para 0

sujeito. A outra soluryaopara 0 sujeito, sabemo-Ia igualmente por Freud: e a
identificayao. A identificayao a que? A identificayao ao pai. A identificayao ao
pai, por que? Ja a indiquei para voces: na medida em que e este, de alguma
maneira, que e percebido como aquele que conseguiu ultrapassar realmente
esse layo em impasse, a saber aquele que e tido como tendo realmente castra-
do a mae. Diria que e "tida" porque, bem entendido, ele nao e senao "tido"e
que alias ha ai alguma coisa que se apresenta essencialmente, e a problematica
do pai; e talvez se eu ai voltar hoje com alguma insistencia, e na !inha de alguma
coisa que foi agitada ontem a noite na nossa reuniao cientifica, e a saber justa-
mente a funryaodo pai, a senhorilidade do pai, a funyao imaginaria do pai em
certas esferas da cultura.

E certo que ha ai uma problematica que nao deixa de apresentar toda a
especie de possibilidades de deslize porque 0 que e necessario ver, e que a
soluryaoaqui preparada, se podemos dizer, [e) uma soluryaodireta: 0 pai eja urn
tipo, no sentido proprio do termo, tipo presente nas variayoes temporais sem
duvida alguma. Nos nao estariamos de tal forma interessados em que essas
variayoes nao existissem, mas no fato de que nao podemos conceber aqui a
coisa de outra forma senao nas suas relayoes com uma funryao imaginaria,
negando a relayao do sujeito com 0 pai, esta identificayao ao ideal do pai grayas
a qual talvez no fim das contas, podemos dizer que em media as noites de
nupcias tern exito e conem bern, ainda que a estatistica nao tenhajamais sideI
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feita de uma maneira estritamente rigorosa ...
Isto esta evidentemente ligado a dados de fato, mas tambem a dados

imaginarios e nao resolve em nada manter a problematica -alias nem para nos
nem, bem entendido, para os nossos pacientes, e talvez sobre esse ponto nos
confundamos- nao resolve em nada a problematic a do desejo. Vamos ver com
efeito que esta identificayao a imagem do pai nao e senao urn caso particular
daquilo que e precise que nos agora abordemos como sendo a soluyao mais
geral, quero dizer nas relayoes, neste confronto do $ com 0 a do objeto: a
introduyao sob a forma a mais gera! da funyao imaginaria, 0 suporte, a soluyao,
a via de so!uyao que oferece ao sujeito a dimensao do narcisismo, que faz com
que 0 Eros humane esteja engajado numa certa relayao com uma certa ima-
gem que nao e outra coisa senao uma certa relayao com 0 seu proprio corpo, e
na qual vai poder produzir-se esta troca, esta interversao na qual yOUtentar .
articular-lhes a maneira pela qual se apresenta 0 problema do confronto de $
com 0 pequeno a.

E nesse ponto que retomaremos (pois ja sac duas horas menos urn quar-
to) apos as ferias. Retomarei dia 7 de janeiro pois hoje nao pude levar as coisas
mais longe. Verao como sobre esse pequeno a que vamos enfim ter ocasiao de
pre cisar na sua essencia, na sua funyao, ou seja a natureza essencial do objeto
humane enquanto que, como ja longamente esbocei nos seminarios preceden-
tes, ele esta profundamente marc ado , como todo 0 objeto humane, por uma
estrutura narcisica, dessa relayao profunda com 0 Eros narcisico.

Como este objeto humane enquanto marcado por isto se encontra, na
estrutura a mais geral do fantasma, a receber normalmente 0 mais essencial
das Ansa{3e41 do sujeito, ou seja nem mais nem menos seu afeto em presenya
do desejo, este temor, esta imanencia na qual lhes designava ha pouco aquilo
que retem por essencia 0 sujeito a beira do seu desejo. Toda a natureza do
fantasma e de a transferir para 0 objeto.

Isto nos veremos estudando, retomando um certo numero de fantasmas
que sac aqueles dos quais desenvo!vemos ate aqui a dialetica, e ainda que fosse
so a partir de urn, fundamental porque urn dos primeiros descobertos, esse
fantasma On bat un enfant42, no qual verao os trayos mais essenciais, dessa
transferencia do afeto do sujeito em presenya do seu desejo, sobre 0 seu objeto

" Del' Ansii{3("e) : disposiyao, equacionamento.
" FREUD S.: Ein Kind wird geschlagen (1919), G.w. XII, tract. fro in Nevroses. Psychoses el
Perversions. P.U.F., pp. 219-243.

enquanto narcisiCo. . .
lnversamente aquilo que se toma 0 SUJelto,0 ponto no qual ele se estru-
orque ele se estrutura como eu [moil e Ideal do eu, isto nao podera

tura, P . b'd -. . te no fim das contas ser-lhes dado, ou seja ser perce I 0 por voces
Justamen" ' . .
na sua necessidade estrutural absolutamente ngorosa, que como sendo oretor-
no, 0 reenvio desta delegayao que 0 sujeito fez do seu afeto a este obJeto~ a
esse a do qual ainda nunca falamos verdadeiramente, como sendo 0 seu reenvlO.
Quero dizer como necessariamente deve ele meSl110c~locar-s~ nao enquanto
a, mas enquanto imagem de a, imagem do outro, 0 que e uma so,e mesma COlsa
com 0 eu [moi], esta imagem do outro estando marcada deste mdlce, de um I

de de um Ideal do eu enquanto e ele mesmo 0 herdeiro de uma relayao
gran , :.-
primeira do sujeito nao com 0 seu deseJo, mas com 0 deseJo ~e sua mae, 0 Ideal
tomando 0 lugar do que, no sujeito foi sentido como 0 efelto de uma cnanya

~~~. . .
Esta necessidade, esse desenvolvimento e isso pelo qual ele vem mscre-

ver-se num certo rastro, forrnayao do algoritmo que posso inscrever ja no qua-

dro para anunciar-Ihes para a proxima vez:

i(a)

$

Numa certa relayao com 0 outro, a medida que ele e afetado por um
outro, quer dizer do sujeito ele proprio enquanto ele e afetado pelo seu desejo.

Isto, nos veremos na proxima vez.
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Li<;ao 7

[Ha uma distinvao com a qual] esta experiencia nos confronta, entre
aquilo que no sujeito devemos chamar 0 desejo e a funvao na constituivao
desse desejo, na manifestayao desse desejo, nas contradiyoes que no decurso
dos tratamentos explodem entre 0 discurso do sujeito e seu comportamento.
Distinvao digo, essencial, entre 0 desejo e a demanda.

Se ha alguma coisa que, nao somente os dados de origem, 0 discurso
. freudiano, mas precisamente todo 0 desenvolvimento do discurso freudiano
mantem em seguida, ou seja, as contradiyoes que vao explodir, e devido ao
caniter problematico que ai joga a demanda, ja que no fim das contas tudo
aquilo para que se dirigiu 0 desenvolvimento da analise desde Freud foi cada
vez mais dar importancia ao que foi chamado diversamente e que, no fim das
contas, converge para uma novao geral de "neurose de dependencia", isto e, 0

que foi escondido, 0 que esta velado por tras desta formula, eo acento coloca-
do por uma especie de convergencia da teoria e dos seus deslizamentos, e dos
seus fracassos da prlitica tambern, isto e, de uma certa concepvao sobre a
reduvao que tern de se obter pela terapeutica.

E isto que esta escondido por tras da nOyao de "neurose de dependen-
cia". 0 fato fundamental da demanda com os seus efeitos impressores, com-
pressores,opressores sobre 0 sujeito, que esta ali e de quem se trata justamen-
te de procurar se no Jugar dessa funyao -que nos revelamos como formadora,
segundo a formayao da genese do sujeito- nos adotamos a atitude correta,
quero dizer aquela que no fim das contas vai ser justificada, ou seja, a elucidayao



por um lado e 0 levantamento, ao mesmo tempo, do sintoma. E com efeito claro
que se 0 sintoma nao e simplesmente algo que devemos considerar como a
heranc;:ade uma especie de sUbtrac;:ao,de suspensao que se chama frustrac;:ao;
se nao e simplesmente uma especie de deformac;:ao do sujeito, de qualquer
modo que se encare, sob 0 efeito de algo que se dosa em func;:aode uma certa
relayao com 0 real -como disse, uma frustrayao imagimiria relaciona-se sem-
pre com alguma coisa de real a que se refere- se nao e isso, se entre aquilo que
nos descobrimos efetivamente na analise como os seus seguimentos, suas se-
qi.iencias, seus efeitos, ou mesmo seus efeitos duradouros, essas impress6es de
frustrac;:aoe 0 sintoma, ha alguma outra coisa, de uma diaJetica infinitamente
mais complexa, e que se chama 0 desejo; se 0 desejo e algo que nao se pode
apreender e compreender senao no mais estreito n6, nao de algumas impres-.
s6es deixadas pelo real mas no ponto mais estreito onde se atam em conjunto,
para 0 homem, real, imaginario e seu sentido simb6lico, 0 que e precisamente 0

que tentei demonstrar -e e por isso que a relac;:aodo desejo com 0 fantasma se
exprime aqui nesse campo intermediario entre as duas !iohas estruturais de
toda enunciac;:aosignificante.

Se 0 desejo esta ai, se e dai que
partem os fenomenos digamos meta-
foricos, istoe a interferencia do signi-
ficante recalcado sobre urn significan-
te manifesto que constitui 0 sintoma,
e claro que e perder tudo nao procu-
rar estruturar, organizar, situar 0 lugar
do desejo. Isto, haviamos comec;:ado
a faze-Io este ano tomando urn sonho
no qual me detive longamente, sonho
singular, sonho que Freud chegou por
duas vezes a por em evidencia, quero
dizer, ter integrado secundariamente
na Traumdeutung depois de the ter
dado urn lugar particular muito util no
artigo Les Deux Principes de
/'evenement pSychique43, 0 desejo e
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o principio de realidade (artigo publicado em 1911), este sonho e 0 ctaaparic;:ao
do pai morto. Haviamos tentado situar os seus elementos na cadeia dupla em
que mostrei a distinc;:aoestrutural, no que se pode chamar 0 grafo, da inscriyao
do sujeito biologicp elementar, do sujeito da necessidade nos desfiladeiros da
demanda e longamente articulado. eoloquei para voces como deviamos consi-
derar essa articulac;:ao fundamental mente dupla: a medida que ela nao e nunca
demanda de alguma coisa, enquanto no fundo de toda demanda precisa, de
toda demanda de satisfac;:ao,0 proprio fato da linguagem, simbolizando 0 outro
-0 outro como presenc;:ae como ausencia- como podendo ser 0 sujeito do dom
de amor que da pela sua presenc;:ae apenas pela sua presenc;:a, quero dizer
enquanto nao da nada mais, isto e, enqu.anto precisamente 0 que da esta para
al6m de tudo 0 que pode dar, 0 que da e justamente esse nada que e tudo da
determinac;:ao presenc;:a-ausencia.

Articulamos este sonho atribuindo de forma didatica a esta duplicidade
dos signos alguma coisa que nos permite apreender na estrutura do sonho, a
relac;:aoestabelecida por esta produc;:ao fantasmatica da qual Freud tentou
elucidar a estrutura durante toda a vida, magistralmente na Traumdeutung, e
tentamos ver a func;:aopara esse filho de luto por um pai sem duvida amado,
velado ate 0 fim de sua agonia, que ele faz ressurgir em condic;:6esque 0 sonho
articula com uma simp!icidade exemplar: isto e, que este pai aparece como
estando vivo, que fala, e que 0 filho diante dele mudo, compungido, constt:angi-
do, tornado pela dor -a dor, diz, de pensar que «seu pai estava morto e que
nao 0 sabia». Freud nos diz, e precise completar "que ele estava morto, segun-
do seu voto". Nao sabia 0 que? Que era "segundo seu voto".

Tudo esta portanto ai, e se tentamos entrar mais perto no que e a cons-
truc;:ao,a estrutura deste sonho, observamos isto: e que 0 sujeito se confronta
com uma certa imagem e em certas condic;:6es, eu diria que entre 0 que e
assumido no sonho pelo sujeito e essa imagem com que ele se confronta, uma
distribuic;:ao, uma repartic;:aose estabelece que vai nos mostrar a essencia do
fen6meno.

Ia tinhamos tentado articular, limitar se posso dizer, repartindo sobre a
escala significante as temas significantes caracteristicos. Sobre a linha superi-
or 0 «ele nao 0 sabia», referencia essencialmente subjetiva na sua essencia,
que vai ao fundo da estrutura do sujeito: «ele nao sabia» como tal, nao se
refere a nada de fatual. E algo que implica a profundidade, a dimensao do
sujeito -e sabemos que aqui ela e ambigua, quer dizer que 0 «que ele nao



sabia», vamos ve-lo, nao e so e puramente atribuivel aquele a quem e atribuido
paradoxalmente, absurdamente, de uma maneira que soa contraditoria e mes-
mo como uma especie de non-sens, aquele que esta morto, mas soa tambem
no sujeito, e participa ai dessa ignorancia. Precisamente esse algo e essencial.

Por outro lade eis como 0 sujeito se situa, na suspensao se posso dizer da
articular;ao onirica. Ele, 0 sujeito tal como se situa, tal como se assume e, se
pode~se dizer, ja que 0 outronao sabe, a posir;ao do outro subjetivo -e aqui de
ser em falta, se podemos dizer (que ele esteja morto, claro que e urn enunciado
que no fim das contas nao poderia atingi-lo). Toda expressao simbolica como
esta, de "estar morto", 0 faz subsistir, no fim das contas 0 conserva; e precisa-
mente 0 paradoxa dessa posir;ao simbolica: e que nao ha ser do ser, afirmar;ao
do estar morto que de algum modo nao 0 imortalize, e e exatamente disso qu~
se trata no sonho. Mas esta posir;ao subjetiva do "ser em falta", esta menos-
valia subjetiva, nao visa que ele esteja morto, ela visa essencialmente isto que
ele e aquele que nao sabe. E assim que 0 sujeito se situa diante do outro,
tambem esta especie de proter;ao exercida relativamente ao outro -que faz
que nao somente ele nao sabe, mas que no limite, eu diria que nao se deve
dizer-lhe- e alguma coisa que se encontra sempre mais ou menos na raiz de
toda a comunicar;ao entre os seres, 0 que se pode e 0 que nao se pode Ihe fazer
saber.Eis algo de que devem sempre pesar as incidencias a cada vez que estao
confrontados ao discurso analitico.

Falava-se ontern a noite dos que nao podem dizer, exprimir-se, dos obs-
taculos, da resistencia propriamente dita do discurs044• Esta dimensao.e essen-
cial para aproximar desse sonho urn outro sonho que e retirado da ultima pagina
do diario de Trotsky, no fim da sua estada na Franr;a, no inicio da ultima guerra,
creio eu, sonho que e uma coisa singularmente comovedora. E no momento em
que, talvez pela primeira vez, Trotsky comeya a sentir nele os primeiros sinais
de nao sei que abatimento da potencia vital tao inesgotavel neste sujeito. E ele
ve aparecer num sonho seu companheiro Lenine que 0 felicita pela sua boa
saude, pelo seu carater impossivel de abater. E 0 outro, de urn modo que tira
seu valor dessa ambigilidade que existe sempre no dialogo, the da a entender
que talvez desta vez, haja nele alguma coisa que nao esta sempre ao mesmo
nivel que seu velho companheiro sempre conheceu. Mas aquilo em que pensa,
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esse velho companheiro surgido assim de uma maneira tao significativa num
momento critico, viragem da evolur;ao vital, e em poupa-lo. E querendo lembrar
alguma coisa que precisamente se relaciona com 0 momento em que ele pro-
priO Lenine,fraquejou no seu esforyo, ele diz para the designar esse momento
em ~ue ele esta ~orto: «0 momenta em que tu estavas muito, muito doente»,
como se alguma formular;ao precisa daquilo que se tratava devesse s6 pelo seu
sopro dissipar a sombra diante da qual 0 mesmo Trotsky, no seu sonho, nesta
mesma viragem da sua existencia, se mantem.'

Pois bern, se por urn lado, nesta repartir;ao entre as duas formas enfren-
tadas, ignorancia emitida sobre 0 outro que the e imputada, como nao ver que
inversamente ha algo ai que nao e sena<?a ignorancia do proprio sujeito que nao
sabe, nao so qual e a significar;ao do seu sonho, ou seja, tudo 0 que the esta
subjacente (0 que Freud evoca, ou seja sua hist6ria inconsciente, os votos anti-
gas, mortais, contra 0 pai), mas mais ainda qual e a natureza da propria dor, na
qual nesse momenta 0 sujeito participa, ou seja essa dor (na qual, procurandci 0

caminho e a origem, reconhecemos essa dor experimentada, entre vista na par-
ticipar;ao nos ultimos momentos do pai) da existencia como tal, it medida
que ela subsiste no limite, nesse estado em que mais nada e ainda apreendido,
o fatodo carater inextinguivel dessa mesma existencia e a dor fundamental que
a acompanha quando todo 0 desejo se apaga nela, quando todo 0 desejo se
desvaneceu.

E precisamente esta dor que 0 sujeito assume, mas como sendo uma dor
que ele motiva ela tambem absurdamente, ja que a motiva unicamente pela
ignorancia do outro, por alguma coisa que, no fim das contas, se olha-se de
muito perto nao e mais urn motivo daquilo que a acompanha como motivar;ao,
do que 0 surgimento,o afeto· numa crise histerica que se organiza aparente-
mente a partir de urn contexto no qual ele e extrapolado, mas que de fato nao 0

motiva.
Essa dor, e precisamente por toma-la sabre si que 0 sujeito se cega sobre

a sua proxiinidade, sobre 0 fato de que na agonia e no desaparecimento do seu
pai, e algo que 0 ameaya a si proprio, que ele viveu e de que se separa atual-
mente por esta imagem reevocada -esta imagem que 0 liga a esse algo que
separa e apazigua 0 homem- nesta especie de abismo ou de vertigem que se
abre para ele a cada vez que e confrontado com 0 ultimo terma de sua existen-
cia. Isto e justamente 0 que ele precisa interpor entre ele e essa existencia,
nesse casa urn desejo. Ele nao cita urn suporte qualquer do seu desejo, um



desejo qualquer, mas 0 mais proximo e 0 mais urgente, 0 melhor, aquele que ele
durante muito tempo dominou, aquele que agora 0 abateu. Precisa faze-Io du-
rante um certo tempo reviver imaginariamente, porque nesta rivalidade com 0

pai, no que M ai de fundo de poder, no fato que ele triunfa no fim das contas,
porque ele nao sabe, 0 outro, enquanto que ele sabe, e essa a estreita passagem
gray as a qual 0 sujeito nao se sente ele proprio diretamente invadido, direta-
mente engolido, porque aquilo que se abre diante dele de hiante, de confronta-
yaO pura e simples com a angustia da morte, tal como sabemos de fato que a
morte do pai, a cada vez que ela se produz, e sentida pelo sujeito como 0

desaparecimento (numa linguagem mais grosseira) dessa especie de escudo,
de interposiyao, de substituiyao que e 0 pai, ao mestre absoluto, isto e, it morte.

Comeya-se aver aqui esboyar-se uma especie de [...J que e constituida
pelo que?A formula que tento Ihes apresentar como sendo a formula funda-
mental daquilo que constitui 0 suporte, a relayao intra-subjetiva essencial em
que todo 0 desejo como tal deve inscrever-se; e sob essa forma mais simples, a
que esta inscrita aqui, esta relayao separada na relayao quadrilatera, a do es-
quema L, a do sujeito ao grande Outro, it medida que esse discurso parcialmen-
te inconsciente que vem do grande Outro vem interpor-se nele. A tensao a-a',
o que se pode ainda sob certos aspectos chamar a tensao imagem de a relativa-
mente aa; segundo 0 que se trata da relayao a-a', do sujeito ao objeto, da
relayao imagem de a relativamente ao Outro, enquanto ela estrutura essa rela-
yao. E justamente 0 ausente que -como sendo caracteristico da relayao do
desejo a relayao do sujeito, $, com as funyoes imaginarias, que e expre$sa na
formula $ 0 a- neste sentido que 0 desejo como tal, e em relayao a todo objeto
possivel para 0 homem, poe para ele a questao de sua elisao subjetiva.

Quero dizer que enquanto 0 sujeito, no registro, na dimensao da fala
enquanto ele esta inscrito nela como alguem demandante, ao aproximar-se desse
algo que e 0 objeto mais elaborado, 0 mais evoluido -0 que mais ou menos
habilmente a concepyao analitica nos apresenta como sendo 0 objeto da
oblatividade, esta nOyao, muitas vezes 0 sublinhei; levanta dificuldades, e com
esta que tentamos tambem confrontar-nos, que tentamos formular de uma
maneira mais rigorosa- 0 sujeito, na medida em que como desejo, isto 6 na
plenitude de urn destino humane que 6 0 de urn sujeito falante, ao aproximar-se
desse objeto encontra-se apanhado nessa especie de impasse que faz que nao
poderia atingi-Io, esse objeto como objeto, senao de algum modo encontrando-
se ele como sujeito, sujeito da fala, ou nessa elisao que 0 deixa na noite do
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que e todo 0 nos$'o desenvolvimento que deve justifica-Io, e toda a exp ri6ncia
analitica esta ai para justifica-Io) ser 0 falo. .

E daqui que parte 0 fato de que em toda a assunyao da posiyao madura,
da posiyao que nos chamamos genital, algo se produz ao nivel do imagimirio
que se chama a castrayao e tern a sua incidencia ao nivel do imaginario. Por
que? Porque 0 falo, entre outras coisas -6 so nesta perspectiva que podemos
compreender toda a problematica que levantou 0 fato, verdadeiramente ate ao
infinito, e do qual e impossivel de outro modo sair- a questao da fase falica para
os analistas, a contradiyao diria eu, 0 dialogo Freud-Jones sobre este assunto,
que e singulannente patetico -toda essa especie de impasse em que Jones
entra (quando revoltando-se contra a concepyao demasiado simples de Freud
sobre a funyao falica como sendo 0 termo univoco em tome do qual gira todo 0

desenvolvimento concreto, historico, da sexualidade no homem e na mulher),
poe em evidencia 0 que ele chama as funyoes de defesa ligadas a essa imagem
do falo, Urn e outro no fim das contas dizem a mesma coisa, abordam-na de
pontos de vista diferentes. Nao podem encontrar-se seguramente a faHa dessa
nOyaocentral, fundamental, que faz com que devamos conceber 0 falo como,
nessa ocasiao, tornado, subtraido se pode-se dizer, a comunidade imaginaria, a
diversidade, it multiplicidade das imagens que vem assurnir as funyoes corpo-
rais, isolado em face de todas as outras nessa funyao privilegiada que faz dele
o significante do sujeito.

Enfoquemos ainda mais aqui nossa lantema e digamos isto, que, em suma,
sobre os dois pIanos, que sac: 0 primeiro plano imediato, aparente, espontaneo
que e o' apelo, (que e "socorro!", que e "pao!", que e urn grito no fim das
contas, que 6 em todo 0 caso alguma coisa em que, na forma mais total, 0

sujeito e identico por urn momento a essa necessidade) deve articular-se no
nivel interrbgativ'oda demanda que se encontra, eje na primeira relayao, na
experiencia entre a criany<le a mae -funyao do que e articulado e que sera
cada vez mais articulado seguramente na relayao da crianya e da mae, de tudo
o que ele the substitui do conjunto da sociedade que fala sua propria lingua.
Entre este nivel e 0 nivel votivo, isto e, ai onde 0 sujeito, em todo 0 curso da sua'
vida, tern de se encontrar, isto e, de encontrar aquilo que the escapou porque
estando para alem de, fora de tudo, a forma da linguagem, cada vez mais e a



medida que ela se desenvolve, deixa passar, deixa filtrar, rejeita, recalcao que
inicialmente tendia a exprimir-se de sua necessidade. Esta articulayao em se-
gundo grau 6 0 que, como sendo justamente modelado, transformado pela sua
fala, ou seja este ensaio, esta tentativa de passar al6m desta pr6pria transfor-
mayao, 6 isto que fazemos na am\lis'e, e 6 por isso que se pode dizer que, do
mesmo modo que tudo 0 que reside daquilo que deve articular-se ao nivel
interrogativo esta ai em A, como urn c6digo predeterminado -enquanto
preexistente a experiencia do sujeito, como sendo aquilo que no Outro e ofere-
cido ao jogo da linguagem, a primeira bateria significante que 0 sujeito experi-
menta na medida em que aprende a falar ...

o que e que n6s fazemos na analise? 0 que e que nos encontramos, 0

que e que nos reconhecemos quando dizemos que 0 sujeito esta no estadio oral,
no estadio anal, etc., nada mais que aquilo que e expresso sob essa forma
madura da qual e preciso nao esquecer 0 elemento completo: 6 0 sujeito en-
quanta marcado pela fala e numa certa relayao com sua demanda. E isto lite-
ralmente que em tal ou tal interpretayao em que nos Ihe fazemos sentir a
estruturayao oral, anal, ou outra da sua demanda, nos nao reconhecemos sim-
plesmente 0 carMer anal da demanda, confrontamos 0 sujeito com esse carater
ana1 ou oral, nao nos interessamos simplesmente por alguma coisa que esta
imanente naquilo que articulamos como sendo a demanda do sujeito, confronta-
mos 0 sujeito a essa estrutura de sua demanda. E e ai justamente que deve
balanyar, oscilar, vacilar a acentuayao de nossa interpretayao. Porque acentu-
ada de uma certa maneira ensinamos-Ihe a reconhecer alguma coisa que, se
pode-se dizer, esta nesse nivel superior, nivel votivo, nivel dos seus votos, do
que ele gostaria, enquanto eles sao inconscientes. Ensinamos-lhe, se podemos
dizer, a falar, a reconhecer-se naquilo que corresponde ao [D] a este nivel, mas
nao Ihe damos no entanto as respostas. Sustentando a interpretayao inteira-
mente neste registro do reconhecimento dos.suportes significantes escondidos
na sua demanda, inconscientes, nos nao fazemos nenhuma outra coisa.

Se esquecemos aquilo de que se trata, isto e, de confrontar 0 sujeito com
sua demanda, nao nos apercebemos que 0 que produzimos 6justamente 0 co-
lapso, 0 apagamento da funyao do sujeito como tal na revelayao deste vocabu-
lario inconsciente, solicitamos ao sujeito que se apague e desapareya. E 6 exa-
tamente em muitos casos aquilo de que se trata. Ou seja, que numa certa
aprendizagem que se pode fazer na analise do inconsciente, de uma certa for-
ma 0 que-desaparece, 0 que foge, 0 que e cada vez mais reduzido, nao e senao

esta exigencia que e a do sujeito se manifestar a16mde tudo isto no seu ser: ao
reconduzi-Io constantemente ao nivel da demanda acaba-se por algum lado-e
e 0 que se chama numa certa t6cnica "analise das resistencias"- por reduzir
pura e simplesrr;ente 0 que e seu desejo.

Ora, se e simples e facil ver que na relayao do sujeito ao Outro, a respos-
ta se da retroativamente e noutro lugar; que ai alguma coisa volta para tras
sobre 0 sujeito para confirma-Io no senti do da demanda, para identifica-Io no
caso a sua propria demanda, e igualmente claro, no nivel em que 0 sujeito
procura situar-se, reconhecer-se justamente no que ele e para alem desta de-
manda, que ha urn lugar para a resposta, que este lugar para a resposta, aqui
esquematizado por 8 significante de ~ barrado, 8(4,.), isto 6, 0 chamado que 0

Outro, tambem ele, esta marcado pelo significante, que tambem ele, 0 Outro,
esta abolido de certa forma no discurso, isto nao 6 senao indicar urn ponto
te6rico do qual nos veremos a forma que deve tomar. Essa forma, ela e essen-
cialmente, justamente, 0 reconhecimento do que tern de castrado tudo aquilo
que, do ser vivente, tenta aproximar-se do ser vivente tal como ele 6 evocado
pela linguagem. E bem entendido, nao 6 nesse nivel que podemos inicialmente
dar a resposta.

Mas pelo contrario, respeitar, visar, explorar, utilizar 0 que ja se exprime
alem deste lugar da resposta no sujeito, e que e representado pela situayao
imaginaria em que ele proprio se poe, se mantem, se suspende como numa
esp6cie de posiyao que seguramente participa em certos aspectos dos artificios
da defesa, e exatamente isto que faz a ambiguidade de tantas manifestayoes do
desejo, do desejo perverso por exemplo.

E na medida em que ai algo se exprime que e 0 ponto mais essencial
onde 0 ser do sujeito tenta afirmar-se. Isto e tanto mais importante considerar
quanto e preciso considerar que 6 precisamente ai, nesse mesmo lugar que
deve produzir-se 0 que nos chamamos tao facilmente 0 objeto acabado, a
maturayao genital, dito de outro modo tudo 0 que constituira (como se exprime
algures biblicamente 0 Sr. Jones) as relayoes do homem e da mulher se achara,
pelo fate de que 0 homem6 urn sujeito falante, marcado pordificuldades estru-
turais que sac as que se exprimem nesta relayao do $ com 0 a.

Por que? Porque precisamente, se se pode dizer que ate urn certo mo-
mento, urn certo estado, um certo tempo do desenvolvimento, 0 vocabulario, 0

codigo da demanda pode passar por urn certo numero de relayoes, as quais
comportam urn objeto amovivel (ou seja a comida no que se refere a relayao



ral, cxcrcmento no que se refere a relayao anal, para nos limitar p - hora a
'to duas), quando se trata da relayao genital e bem evidente que e apenas pOl'

uma cspecie de emprestimo, de prolongamento desta fragmentayao significante
do sujeito na relayao da demanda que alguma coisa pode nos aparecer -e
aparece-nos com efeito, mas a titulo marbido, a titulo de todas essas incidenci-
as sintomMicas- ou seja 0 falo. POl' uma muito simples e boa razao, e que
verdadeiramente 0 falo nao 0 e, esse objeto amovivel, que nao se toma ele
senao pela sua passagem ao nivel de significante e que tudo aquilo de que se
trata numa maturayao genital completa repousa nisto que tudo 0 que, no sujeito,
deve-se apresentar como sendo aqui 0 acabamento do seu desejo e, para dize-
10 claramente, algo que nao se pode demandar.

E a essencia da neurose, e aquilo com que temos de tratar, consiste
muito precisamente nisto que 0 que nao pode demandar-se nesse terreno -
justamente no neur6tico, ou no fen6meno neur6tico,ou seja, no que aparece de
mais ou menos esponidico na evoluyao de todos os sujeitos que participam da
estrutura da neurose- consiste justamente, reencontra-se sempre esta estrutu-
ra, nisto que 0 que e da ordem do desejo se inscreve, se formula, no registro da
demanda.

Durante uma releitura que eufazia recentemente do Sr. Jones, retomava
tudo 0 que ele escreveu sobre [a fase fcilicaj45; e muito surpreendente em cada
instante 0 que ele traz da sua experiencia mais fina, mais direta: «Eu queria
relatar alguma coisa de urn grande numero de pacientes masculinos que apre-
sentam uma deficiencia em finalizar ou cumprir sua virilidade em relayao a
outros homens ou mulheres, e em mostrar que sua failure, a sua falta nessa
ocasiao, seu obstaculo, e da maneira mais estrita [... j sua atitude de necessida-
de em primeiro de adquirir alguma coisa das mulheres, alguma coisa que pOl'
uma boa razao eles nao podem nunca realmente adquirir». «POl' que?», diz
Jones, e quando ele diz «POl' que?» no seu artigo e no seu contexto e urn verda-
deiro «POl' que?» Ele nao sabe porque mas ele 0 constata, ele 0 pontua como
urn ponto de horizonte, uma abertura, uma perspectiva, ud ponto em que as
redeas Ihe escapam. «POI' que urn ato, e imperfeito. Isso tambem pode dar ao
rapaz esse sentido da posse imperfeita do seu pr6prio penis. Estou absoluta-

<l JONES E. (1933): «The Phallic Phase»,I.PJ. VoI.XIV, 1933, l-33. Trad. fro emLaPsychanalyse
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mente convencido de que as duas coisas cst rcalmeili' illlilllllill "ill\.: liBI\ Ill:

urna a outra, embora a conexao 16gica entre estas duas coisas na cja CCrl -
mente evidente»46. Em todo 0 caso nao evidente para ele ...

A todo momento encontramos estes detalhes sobre a fenomenologia mais
ernergente, quero dizer, as sucessoes necessarias pelas quais urn sujeito desli-
za, para chegar a ayao plena do seu desejo, os preliminares que Ihe sao neces-
sarios. Podemos reconstitui-Ias, reencontrar 0 que eu chamaria os caminhares
labirinticos em que se marca 0 fato essencial da posiyao que 0 sujeito tomou
nesta referencia, nesta relayao, estrutural para ele, entre desejo e demanda. E
se a manuten<;:ao da posiyao incestuosa no inconsciente e algo que tern um
sentido, e que tern conseqiiencias efetiyamente diversamente destruidoras so-
bre as manifestayoes do desejo, sobre 0 cumprimento do desejo do sujeito, nao
e justamente senao pOl' isto: e que a posi<;:ao dita incestuosa conservada algures
no inconsciente, e justamente esta posiyao da demanda,

o sujeito, num momento, diz-se -e e assim que se exprirne 0 Sr. Jones-
tern que escolher entre seu objeto incestuoso e seu sexo. Se quer conservar
urn, ele deve renunciar ao outro. Eu diria que aquilo entre que e que ele tern de
escolher em tal momento inicial, e entre sua demanda e seu desejo.

Retomemos agora, depois destas indicar;:5es gerais, 0 caminho no qual
desejo introduzi-Ios para lhes mostrar a medida comum que tern esta estruturayao
do desejo e como efetivamente ela se encontra implicada. Os elementos imagi-
ncirios na medida em que eles ... , eles devem ser desviados, devem ser tornados
no jogo necessario da parte significante na medida em que ele e comandado,
este jogo, pela estrutura dupla do votivo e do volitivo.

Tomemos urn fantasma, 0 mais banal, 0 mais com urn, aquele que 0 pro-
prio Freud estudou, aoqual dedicou uma atenyao especial, 0 fantasma on bat
un enfant. Retomemo-lo agora, com a perspectiva que c aquela da qual nos
aproximamos, para tentar captar como se pode formular a necessidade do fan-
tasma como suporte do desejo.

Freud, falartdo destes fantasmas tais como os observou num certo nu-
mere de sujeitos na epoca com uma predominancia nas mulheres, nos diz que a
primeira fase da Schlagfantasie e restituida, na medida em que consegue ser
reevocada (seja nos fantasmas, seja nas recordayoes do sujeito) pela Frase
seguinte «der Vater schliigt das Kind», e que a crianya que e batida nesta



ocasiao, e em relayao ao sujeito isto: «0 pai bate na criam;:a que eu odeio»
(sublinhado por Freud). .

.~ Ei-nos, portanto, levados por Freud, do ponto inicial ao proprio COrayaO
de algo que se situa na qualidade a mais [aguda] do amor e do Odio, aquela que
visa 0 outro no seu ser, e na medida em que esse ser nesta ocasiao 6 submetido
ao maximo da degradayao, na valorizayaO sirribolica pela violencia e pelo capri-
cho paterno, ele esta ai. A injuria aqui, se se chama narcisica e algo que, em
suma, 6 total. Ela visa, no sujeito odiado, 0 que e demandado para al6m de toda
demanda. Ela visa isso que ele esta absolutamente frustrado, privado de amor.
o carater de degradayao subjetiva que esta ligado para a crianya ao encontro
com a primeira puniyao corporal deixa vestigios diversos segundo 0 carater
diversamente repetido. E cada urn pode constatar na epoca em que vivemos,
em que essas coisas sac extremamente poupadas as crianyas que, acontece
que depois que uma crianyajamais tenha sido batida, ela seja uma vez objeto de
algumas sevicias, por mais justificadas que fossem, pelo men os numa epoca
relativamente tardia, nao se poderia imaginar as consequencias, pelo menos no
momento, prostrantes que tern esta experiencia para a crianya.

De qualquer modo, podemos considerar como dado que a experiencia
primitiva e aquilo de que se trata, tal como Freud no-Ia exprime: «Entre esta
fase e a seguinte devem passar-se algumas grandes transformayoes». Com
efeito essa segunda fase, Freud a exprime assim: «a pessoa que bate continuou
a ser 0 pai, mas a crianya batida tornou-se regularmente, em regra, a propria
crianya do fantasma. 0 fantasma e em alto grau tingido de prazer, e cumpre-se
de uma maneira absolutamente significativa da qual trataremos mais tarde»-e
com razao. «Sua formula articulada e agora assim: eu sou batido pelo pai»
(sublinhado por Freud).

Mas Freud acrescenta que isto que 6 «a mais importante e a mais pesa-
da em consequencia de todas as fases, podemos dizer dela apesar de tudo num
certo sentido que ela nao teve jamais existencia real. Nao e nunca em caso
algum re-evocada, nunca e levada a consciencia. Ela e uma construyaO da
analise, mas nao deixa de ser uma necessidade)~47.

Creio que nao se pesa suficientemente as consequencias de uma tal
afirmayao em Freud. No fim das contas, ja que nao a encontramos nunca, esta

fase mais significativa, e apesar de tudo muito importante ver, ja que ela de-
semboca numa terceirafase, a rase em questao, que 6 necessario que conce-
bamos esta segunda fase como [necessaria] e procurada pelo sujeito. E, bem
entendido, este a,lgoque e procurado nos interessa no mais alto grau, ja que nao
e senao a formula do masoquismo primordial, isto e justamente esse momento
em que 0 sujeito vai procurar de perto sua propria realizayao, de sujeito, na

dial6tica significante.
Alguma coisa essencial, como diz Freud justamente, se passou entre a

primeira e a segunda fase. Ou seja, essa alguma coisa em que el~ viu 0 outro
como precipitado da sua dignidade de sujeito ereto, de pequeno nval; alguma
coisa se abriu nele que Ihe faz perceb.er que e nesta possibilidade mesma de
anulayao subjetiva que reside todo 0 seu ser enquanto ser existente, que 6 ai,
rOyando de perto essa aboliyao, que ele mede a propria dimensao na qual ele
subsiste como ser-sujeito-a-querer, como ser que pode emitir um voto.

o que e que nos da toda a fenomenologia do masoquismo, de maneira
que e preciso ir buscar na literatura masoquista, quer esta nos agrade ou nao,
quer seja pornogratica ou nao? Tomemos urn romance celebre, um romance
recente editado por uma casa semi-clandestina. 0 que e a essencia do fantas-
ma masoquista no fim das contas? E a representayaO pelo sujeito de alguma
coisa, de uma inclinayao, de uma serie de experiencias imaginadas, cuja ver-
tente, cuja margem consiste essencialmente nisto que no limite ele e pura e
simplesmente tratado como uma coisa, como uma coisa que no limite se nego-
cia, sevende, se maltrata, e anulado em toda a especie de possibilidade propri-
amente falando votiva de se tomar autanomo. E tratado como urn fantasma,
como urn cao, diriamos nos, e nao qualquer cao, um cao que e maltratado,
precisamente como urn cao ja maltratado.

Isto e a ponta, 0 ponto piva, a base de transformayao suposta no sujeito
que procura encontrar onde esta esse ponto de oscilayao, esse ponto de equili-
brio, esse produto desse $ que e isso em que ele tern precisamente que entrar,
se entra, se uma vez entrado na dialetica da fala ele tern em alguma parte que
se formular como sujeito. Mas no fim das contas, 0 sujeito neurotico e como
Picasso, "ele nao procura, ele encontra" (porque e assim que se exprimiu um
dia Picasso), formula verdadeiramente soberana. E na verdade, ha uma espe-
cie de gente que procura e ha aqueles que encontram. Creiam-me, os neuroti-
cos, ou seja tudo 0 que se produz de espontaneo neste abrayo do homem com
a sua faJa, encontram. E farei notar que "trouver", vem da palavra latina tropus,
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muito expressamente aquilo de que falo constantemente: as dificuldades de
retarica. A palavra que nas linguas romanica~ designa trouver (encontrarJ _
ao contnirio do que se passa nas Iinguas germanicas em que e uma outra raiz
que serve para isso, e curiosa que seja tirada da linguagem da retarica.

Detenhamo-nos urn instante sobre esse momenta terceiro, do [no] ponto
em que 0 sujeito encontrou. Este temo-Io imediatamente, talvez valha a pen a
deter-se ai. No fantasma: on bat un enfant 0 que e que ha? 0 que bate, eon,
e absolutamenttY claro, e Freud insiste nisso. Nao ha nada a fazer, diz~se-Ihe:
mas quem bate? E fulano ou sicrano? 0 sujeito e verdadeiramente evasivo. E
sa depois de uma certa elabora<;ao interpretativa, quando se tera reencontrado
a primeira fase, que se podeni reencontrar ai uma certa figura ou imagem
paterna sob essa forma, a forma em que 0 sujeito encontrou 0 seu fantasma;
enquanto 0 seu fantasma serve de suporte ao seu desejo, a reaJiza<;ao
masturbatoria. Nesse momenta ai, 0 sujeito esta perfeitamente neutralizado.
Ele eon. E quanto ao que e tao batido, nao e menos dificil de apreender, e
multiplo: [immer nur Ruben], muitas crian<;as, rapazes, [nur Madel] quando
se trata da mo<;a, mas nao necessariamente com uma rela<;ao obrigatoria entre
o sexo da crian<;a que fantasma e 0 sexo da imagem fantasmada.

As maiores varia<;6es, as maiores incertezas reinam igualmente sobre
este tema em que sabemos bem que, por qualquer lado que seja, a ou a', quer
seja i(a) ou a, a crian<;a, ate urn certo ponto, participa ja que e ela que faz 0

fantasma. Mas, enfim, em nenhuma parte de uma maneira precisa, de uma
maneira nao equivoca, de uma maneira que nao seja precisamente indefinida-
mente oscilante, a crian<;a se situa.

Mas aquilo que quereriamos aqui acentuar, e algo muito vizinho do que
eu chamei ha pouco a reparti<;ao entre os elementos intra-subjetivos do sonho.
Por urn lado no fantasma sadico (este esta entre os fantasmas que se pode
observar aproximadamente na sua maior expansao) perguntarei onde esta 0

afeto acentuado? 0 afeto acentuado -do mesmo modo que era no sonho trans-
portado para 0 sujeito sonhante essa forma da dor- e incontestavelmente urn
fantasma sadico, e transportado para a imagem fantasmada do parceiro; e 0

parceiro, nao tanto enquanto aquele que seja batido, mas enquanto aquele que
vai ser, ou que nem sequer sabe como e que ele vai ser.

Este elemento extraordinario ao qual voltarei a proposito da fenbr'nenologia
da angustia, e onde ja Ihes indico esta distin<;ao que esta no texto de Freud (mas
que natural mente nunca ninguem mencionou a proposito da angustia), entre

'ssas nuance que epnl'um l\ I orela punl : 1IIIJlI II ilil III 'lill IIII 111111, i111
e . , I'indetermina<;ao subjetiva, e este alg que l tlllnl 'III ' dli I 'III I 11111, II

advertencia, ere<;ao, se pode-se dizer, do sujeil Jianl' U 1 ,ig (Ill, 011111

t Ie articulado por Freud em Inhibition. sympt6me, angois " '111 qu 1"1' lida, ,
. troduz uma distin<;ao ainda mais surpreendentc, porque 6 t, Slilil,In .
fenomenolagica,. que nao e faci! de traduzir em frances entre [abwartell) 'Ill '
tentarei traduzir pOl'"sofrer", "nao poder mas", "curvar as costas", e [erwar' 'III
que e "estar a espera de"'s, E neste registr~, nesta gama. que se situa, II

fantasma sadico, 0 afeto acentuado e na medtda em que esta ltgado ao Oulr ,
ao parceiro, aquele que esta em frente, neste caso a.

No fim das contas onde e que esta esse sujeito que nessa ocasiao, esta
atormentado com alguma coisa que Hie falta justamente para saber onde esta?
Seria facil dizer que esta entre os dois. Irei mais longe, direi que no fim das
contas 0 sujeito esta de tal maneira, verdadeiramente entre os dois, que se ha
alguma coisa aqui a qual ele seja identico, ou que ele ilustre de urn n:odo exem-
plar, e 0 papel daquilo com que se bate, eo papel do instrumento. E ao instru-
mento que ele e aqui no fim das contas identico, ja que 0 instrumento aqui nos
revela -e sempre para nosso espanto, e sempre com a maior razao para nos
surpreender, salvo se nao quisermos ver- que ele intervem muito frequente-
mente como 0 personagem essencial naquilo que tratamos de articular da es-
trutura imaginaria do desejo. .

E e exatamente isto que e 0 mais paradoxal, 0 que mais nos adverte. E
que em suma e sob esse significante, aqui totalmente desvelado na: sua nature-
za de significante, que o' sujeito vem a abolir-se enquanto se apreende nessa
ocasiao no seu ser essencial, se e verdade que com Espinoza nos poderfamos
dizer que esse ser essencial, e 0 seu desejo.

Com efeito, e a esta mesma encruzilhada que somos trazidos a cada vez
que se coloca para nos a problem<itica sexual. Se 0 ponto pivQ do qual partimos
ha dois anos, que era justamente 0 da fase [alica na mulher, e constituido por
esse ponto de passagem ao qual Jones yolta sempre durante a sua discussao,
para voltar a partir dai, para 0 elaborar, para verdadeiramente 0 [...],0 texto de
Jones sobre este assunto tern 0 valor de uma elaborayao analitica: 0 ponto
central e esta rela<;ao do odio a mae com 0 desejo do falo, foi dai que Freud

" Erwartung, ver G. W. XIV, p.197 55., I.S.A., pp. 94-98. A tradu~ao francesa nao restitui a
5utileza desenvolvida por Lacan.



partiu. E em tome disto que ele faz partir 0 carater verdadeiramente funda-
mental, genetico, da exigencia falica, na saida do edipo no rapaz; na entrada do
edipo para a mulher. E este ponto de conexao: odio a mae, desejo do falo, 0 que
e a senti do proprio desse Penisneid.

Ora Jones, com razao, sublinha as ambiguidades que sao encontradas a
cada vez que nos servimos dele. Ora, se 6 0 desejo de ter urn penis relativa-
mente a urn outro (isto e, uma rivalidade), e preciso apesar de tudo que ele se
apresente sob urn aspecto ambiguo que nos mostra bem que e para al6m dele
que devemos procurar seu sentido. 0 desejo do falo, isso quer dizer desejo
mediatizado pete mediatizante-falo, papel essencial que jogao falo na
materializayao [mediatizayao] do desejo.

Isto leva-nos a por -para introduzir 0 que teremos de desenvolver ulteri-
ormente na nossa analise da construyao do fantasma, a esta encruzilhada que e
esta- que a problema, no fim das contas, e de saber como vai poder ser mantida
esta relayao do significante falo na experiencia imaginaria que e a sua, na
medida em que ela e profundamente estruturada pelas formasnarcisicas que
regram as suas relayoes com seu semelhante como tal. E entre $, sujeito falan-
te, e a, au seja a esse outro que a sujeito fala em si mesmo; a 6, portanto, a isso
que 0 temos identificado hoje. Eo outro imaginario, e 0 que 0 sujeito tern nele
mesmo como "pulsao", no sentido em que a palavra pulsao e posta entre aspas,
em que nao e a pulsao ainda elaborada, tomada na dialetica significante, onde e
a pulsao no seu carater primitivo onde a pulsao representa tal ou tal manifesta-
yao da necessidade no sujeito.

Imagem do outro, au seja aquilo em que -por intermedio da reflexao
especular do sujeito a situar suas necessidades- esta no horizonte algo diferen-
te, au seja, a que eu inicialmente chamei a primeira identificayao com 0 outro,
no sentido radical, a identificayao as insignias do outro, ou seja significante
grande I sobre a.

Vou dar urn esquema, que reconhecerao aqueles que seguiram 0 primei-
ro ano do meu semimirio: nos temos falado do narcisismo. Dei 0 esquema do
espelho parabolico grayas ao qual pode-se fazer aparecer sobre uma bandeja,
num vaso, a imagem de uma flor escondida, seja iluminada por baixo, seja da
ban deja, e que, grayas a propriedade dos raios esf6ricos, vem projetar-se, per-
filar-se aqui em imagem real-quero diier produzir par um instante a ilusao de
que ha no vaso precisamente essa flor.

Pode parecer misterieso ver que se pode imaginar que e preciso ter aqui

uma pequena tela para acolher esta imagem no espayo; nao e assim. Fiz notar
que esta ilusao, ou seja a visao da ereyao no ar desta imagem real, nao se
apercebe senae de urn certo campo do espayo que e precisamente determina-
do pelo diametro do espelho esferico, situado relativamente ao centro do espe-
Iho esferice. Quer dizer que se 0 espelho 6 estreito, e preciso bem entendido
colocar-se num campo onde os raios que sao refletidos do espelho vem recruzar
° seu centro e, em consequencia, numa certa extensao de uma zona no espayo,

• 49para ver a Imagem .
A asrucia da minha pequena explicayao; na epoca, era esta: se algu6m

quer ver essa imagem produzir-se, fantasmatica, no interior do pote -ou urn
pouco de lado, pouco importa- ve-Ia produzir-se em alguma parte noespayO
onde ja ha urn objeto real, e se esse observador se encontra ali, ele podera
servir-se do espelho [plano]. Se ele esta numa posiyao simetrica relativamente
ao espelho, a posiyao virtual daquele que esta diante do espelho sera, nesta
inclinayao do espelho, de vir situar-se no interior do cone de visibilidade da
imagem que esta a se produzir aqui.

Isto quer dizer que ele vera a imagem da flor justa mente neste espelho
[plano], no ponto sim6trico. Noutros termos 0 que se produz, se 0 raio luminoso
que se reflete em direyao ao observador e estritamente simetrico da reflexao
visual, -do que se passa do outro lado- 6 porque 0 sujeito virtualmente tera
tornado 0 lugar do que esta do outro lado do espelho [plano], que ele vera nesse
espelho [plano] 0 vaso -0 que se pode esperar ja que ele esta la- e por outro
lade a imagem real, tal como ela se produz no lugar onde ele nao pode ve-la.

A relayao, 0 inter-jogo entre os diferentes elementos imaginarios e os
elementos de identificayao simbolica do sujeito podem ser de certa maneira
representados neste aparelho 6tico, de uma maneira que nao creio nao-tradici-
onal ja que Freud a formulou em alguma parte na sua Traumdeutung. Ele da
algures 0 esquema das lentes sucessivas nas quais se refrata a passagem pro-
gressiva do inconsciente ao pr6-consciente que ele procurava em referencias
analogas -6ticas, diz ele precisamente.

Elas representam efetivamente este algo que, no fantasma, tenta reen-
contrar seu lugar no simb6lico. Isto em consequencia faz de $ outra coisa que
urn olho, isso nao e mais que uma metafora. Se ele designa que quer reencon-
trar seu lugar no simb6lico, 6 de uma maneira especular, ou seja em relayao ao
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Outro que, aqui, e 0 grande A. Este espelho nao e senao urn espelhn simb6lico,
nao se trata do espelho diante do qual a crianya se agita.

Isto quer dizer que numa certa reflexao que e feita com a ajuda das
palavras na primeira aprendizagem da linguagem, 0 sujeito aprende a regular
algures, a boa distancia, as insignias em que se identifica, ou seja algo que da de
outro lado, que the corresponde, nessas primeiras identificayoes do eu [moi]. E
e no interiordisto -na medida em que haja algo ao mesmo tempo pre-formado,
aberto a fragmentayao, mas que nao entra neste jogo de fragmentayao senao
na medida em que 0 simbolico existe e the abre este campo- e no interior disto
que vai produzir-se essa relayao imagim'lria na qual 0 sujeito se encontrara
tornado, e que, indico-o, faz com que na relayao erotica ao outro, por muito
completa, por pujante que se a suponha, hayed sempre um ponto de reduyao
que podem apreender como extrapolayoes do desenho erotico entre os sujei-
tos. E que ha transformayao dessa relayao primeira de a a a', i(a), dessa rela-
yao fundamentalmente especular que regra as relayoes do sujeito com 0 outro.
H:i transformayao disto, e uma repartiyao entre, por urn lade, 0 conjunto dos
elementos fragment:irios do corpo, e aquilo com que nos lidamos na medida em
que somos a marionete, e na medida em que 0 nosso parceiro 0 e, a marionete.
Mas a marionete nao falta senao uma coisa, 0 falo. 0 falo esta ocupado noutro
lugar, com a funyao significante. E por isso que ha sempre, nao digo no seio dos
[...] que se op5em sempre, mas que podem ser reencontrados em qualquer
momenta da [...] interpretativa da situayao.

o sujeito, enquanto se identifica ao falo em face do outro fragmenta-se
enquanto ele proprio, em presenya de alguma coisa que e 0 falo. E para por os
pontos nos is direi que entre 0 homem e a mulher, peyo-lhes que se detenham
nisto que na relayao, mesmo a mais amorosa entre urn homem e uma mulher,
na propria medida em que 0 desejo toma [...], 0 desejo encontra-se para alem
da relayao amorosa da parte do homem. Quero dizer que e na medida em que
a mulher simboliza 0 falo, que 0 homem encontra ai 0 complemento do seu ser;
e a forma, se posso dizer, ideal.

E justamente na medida em que 0 homem, no amor, esta verdadeiramen-
te alienado a este falo, objeto do seu desejo que reduz no entanto no ate erotico
a mulher a ser urn objeto imaginario, que esta forma do desejo sera realizada. E
e mesmo por isso que se mantem, no proprio seio da rehwao amorosa a mais
profunda, a mais intima, essa duplicidade do objeto sobre a qual tantas vezes
insisti a proposito da famosa relayao genital. Volto a ideia que justamente se a

relayao amorosa e qui acabada, 6 111\IlH.:didn 0111\III I) 1IIIIIIl d,1I I II Ii'H II "

tern, e que e a definiyao mesma de am r.
Por outro lado, a relayao da mulhcr com 0 homern, qLI(; 'ad I \I1III',ll .III dl

acreditar ser muito mais monogamica, e algo que nao aprcscnla Ill(;II(), II III

ma ambiguidade, com esta diferenya que 0 que a mulher encontra no h lliUlII6

o falo real, e portanto seu desejo encontra ai, como seopre, sua satisfay o.
Efetivamente ela encontra-se na postura de ver ai uma relayao de gozo
satisfatoria.

Mas justamente e na medida em que a satisfayao do desejo se produz no
plano real que 0 que a mulher efetivamente ama, e nao deseja, e esse ser que,
ele, esta para alem do encontro do desej.o e que e justamente 0 outro, ou seja 0

homem enquanto privado do falo, enquanto precisamente pel a sua natureza de
ser acabado, de ser falante, e castrado.



Lic;ao 8

Ja que temos falado muito nas
ultimas vezes do desejo, vamos co-
meyar a abordar a questao da inter-
pretayao. 0 grafo deve nos servir
para alguma coisaso .. ,

o que vou dizer-lhes hoje a
proposito de urn exemplo, ou seja a
interpretayao de urn sonho, quero
introduzi-Io por algumas observa-
yoes sobre 0 que resulta das indica-
yoes que Freud nos da precis amen-
te sobre a interpretayao do sonho.

Eis com efeito aproximada-
mente 0 sentido da observayao de
Freud que eu atualmente visa, esta
no capitulo VI em que ele se inte-
ressa pelo sentimento intelectual re-
lativo ao sonhos'. Por exemplo, no

50 Esquema dado tal qual no inicio da li<;:iiona retranscri<;:ao da estenotipia.
1I "Die intellektuellen Leistungen im Traum" in Traumdeulung, G.W. II-III, chap.VI, §G. "Absurde
Tratime", p. 428.



momento em que 0 sujeito conta urn sonho, tem 0 sentimento G'I' que fall,
alguma coisa que esqueceu, ou que alguma coisa e ambfgua, duvidosa, ineerta.
Em todos esses casos, nos diz Freud, 0 que e denunciado pelo sujeito a propo-
sito do sonho, relativamente a sua incerteza, sua colocayao em duvida sua
ambiguidade -ou seja "e isto ou aquilo", '~a nao me lembro mais", "j; nao
posso dizer"- mesmo 0 seu grau de realidade, isto e, 0 grau de realidade com
que .foi vis to, quer seja alguma coisa que se afirma no sonho com urn tal grau de
:ealtdade .que 0 sujeito 0 nota ou, pelo contnirio, que seja urn sonho [...], tudo
IStOnos dlZ Freud, em todos estes casos, deve ser tornado como enunciando 0

que Freud chama «urn dos pensamentos latentes do sonho».
o que em suma e dito pelo sujeito em nota marginal no que conceme ao

texto do sonho, ou seja todos os acentos de tonalidade, 0 que numa musica e
acompanhado pOl' anotayoes como allegro. crescendo. decrescendo, tudo
isto faz parte do texto do sonho. Nao penso que para a maior parte de voces
q~e suponh~ ja terem tornado conhecimento da Traumdeutung, da tecnica, isto
seJa novo. E algo verdadeiramente fundamental para a interpretayao de urn
sonho. Nao fayo, portanto, senao lembrar porque nao tenho tempo de dar exem-
plos que estao em Freud, e remeto-os para 0 texto da Traumdeutung. Verao 0

usa que Freud faz desta observayao essencial.
Ele interpretao sonho integrando nele 0 sentimento de duvida, pOl'exem-

plo, que ha nesse sonho no momenta em que 0 sujeito 0 conta, como urn dos
elementos do sonho sem 0 qual 0 sonho nao poderia ser interpretado.

Partimos portanto da interpretayao freudiana, e colocamo-nos a questao
de saber as implicayoes que isto comporta. Nao basta aceitar esse fato, ou esta
regra de conduta, como devendo ser recebida religiosamente como fizeram
muitos discfpulos de Freud, sem procurar vel' mais longe, confiando de algum
modo no inconsciente. 0 que e que isto implica que Freud nos diga, nao e
somente a t~nsao de seu inconsciente que esta ai, no momento em que a recor-
dayao do sonho Ihes escapa ou, pete contrario, se coloca numa certa rubrica,
so~ urn certo ~cento. Ele diz: «isto faz parte dos pensamentos latentes do pro-
prIO sonho». E portanto aqui que 0 que convencionamos chamaI' 0 grafo nos
permite precisar, articular de urn modo mais evidente, mais certo aquilo de que
se trata quando Freud nos da uma tal regra de conduta na interpretayao do
sonho.

E com efeito 0 que podemos dizer. Que fazemos nos quando comunica-
mos um sonho, quer seja dentro ou fora da analise? (Nao se esperOll pela
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como enunciados fatuais, podemos Icgitimamente di tinguir i l qUll, olltr' ".
ses enunciados concementes a acontecimentos, ha alguns que tern urn valor
absolutamente digno de ser distinguido em relayao ao registro significante. Sao
os enunciados que podemos colocar sob essa rubric a geral de serem discurso
indireto; sac os enunciados relativos as enunciayoes de outros sujeitos; eo que
e relato das articulayoes significantes de alguma outra pessoa. E muitas coisas
se introduzem ai, incluindo outros enunciados, isto e 0 ouvir-dizer: "contaram-
me...", "fulano afirmou que isto se pas~ou ...", "fulano ou sicrano ...". 0 que e a
forma, Oll uma das formas mais fundamentais do discurso universal, a maior
parte das coisas da quais temos de dar conta fazem parte do que recolhemos
da tradiyao dos outros. Digamos portanto urn relato de enunciado puro e sim-
ples, fatual, que tomamos como nos so e, pOl'outro lado, isto comportando de
forma latente a dimensao da enunciayao que nao e foryosamente posta em
evidencia, mas que 0 advem desde 0 momento em que se trata de relatar 0

enunciado de alguma outra pessoa. Pode, igualmente, tratar-se do nosso. Po-
demos dizer que dissemos tal coisa, que demos testemunho diante de tal outro,
e podemos mesmo fazer-nos a enunciayao de que 0 enunciado que fizemos e
completamente falso. Podemos testemunhar que mentimos.

Vma destas possibilidades e a que retem agora a nossa atenyao. 0 que
e que fazemos na enunciayao de urn sonho? Fazemos algo que naoe unico na
sua classe, pelo menos na maneira que vamos usaI' para defini-Io agora. Pois
de uma maneira que e interessante sublinhar, que e a maneira espontilnea que
temos frente a urn sonho, antes de entrarmos na querela dos sabios -ou seja 0

sonho nao tern nenhuma significayao, e urn produto de decomposiyao da ativi-
dade psiquica, que e a posiyao dita cientifica, que foi rnantida durante urn peri-
odo bastante curto da historia- Freud fazia notal' ele proprio que nao fazia mais
que retomai' a tradiyao. Eja uma coisa consideravel 0 que temos avanyado ate
o momento, ou seja que a tradiyao nunca deixou de colocar, pelo menos relati-
vamente ao sonho, urn ponto de interrogayao quanta a sua significayao.

Noutros termos, aquilo que enunciamos produzindo 0 enunciado do so-
nho, e alga a que e dado -na propria forma em que 0 produziirios a partir do
momento em que contamos 0 nosso sonho a alguma outra pessoa- esse ponto
de interrogayao que nao e qualquer urn, que supoe que alguma coisa esta sob



esse sonho, do qual esse sonho e 0 significante. Quero dizer, podemos escrever
isto na nossa formalizac;:ao,que se trata de uma enunciac;:aode urn [enunciado J,
que tern ele proprio um indice de enunciar;;ao,que e suposto ele proprio adquirir
valor, bem entendido,nao fatual, con.cemente a acontecimentos.

E preciso que acrescentemos urn tom suplementar para contar isto de
uma maneira e numa dimensao puramente descritiva. A atitude que permane-
ce espontanea, a atitude tradicional, tao ambigua da criancinhaque comer;;aa
contar-Ihes os seus sonhos, que Ihes diz: "esta noite sonhei". Seobserva as
coisas, tudo se passa como se, em algum momento, tivesse sido descoberta
para a crianr;;aa possibilidade que ela tem de exprimir essas coisas, e e no
ponto que muito frequentemente nao se pode verdadeiramente saber, na idade
em que comec;:aesta atividade confidencial da crianc;:aconcemente aos seus
sonhos, se no fim das contas aquilo que ela lhes conta e verdadeiramente algo
que ela sonhou ou algo que ela lhes traz porque sabe que se sonha e se pode
con tar sonhos.

Estes sonhos da crianc;:atein esta· caracteristica de estar no limite da
fabulac;:ao,como 0 contato com uma crianya 0 faz sentir. Mas justamente se a
crianc;:a0 produz assim e 0 conta assim, e com 0 carater desse pequeno e indice
de enunciayao E(e). Algo esta para alem disso. Com isto justamente ela joga
com voces 0 jogo de uma pergunta, de uma fascinayao. E para dizer tudo, a
formula de toda especie de relata referente ao sonho, quer seja intra ou extra
analitico sendo este E(e), 0 que nos diremos ser a formula geral de algo que,
portanto, nao e particular ao sonho, e aquela do enigma.

A partir dai, que significa 0 que Freud quer dizer? Vejamo-lo no nosso
pequeno grafo que se prop5e assim neste caso, ou seja que se supomos que a
produc;:aodo sonho ... Para vel' como vamos servir-nos deste grafo para proje-
tar ai os diferentes elementos desta formalizac;:ao.Pode haver varias maneiras.
o interesse estrutural do graf<i,e que e uma estrutura que nos permite situar a
relayao do sujeito com 0 significante, na medida em que necessariarriente; des-
de que 0 sujeito e tomado no significante -e e essencial que ele ai seja tomado,
e 0 que 0 define, e a relayao do individuo com a significante, uma estrutura. E
uma rede imp5e-se nesse momento e permanece de algum modo sempre fun-
damental.

Procuremos vel' aqui como podemos repartir as divers as func;:5es
implicadas na enunciac;:aodo sonho no dito grafo neste caso. Aquilo de que se
trata, 0 ponto pive, 0 enunciado diria eu total, 0 sonho -neste fato que criar;;ao

espontanea, ele se apresenta como algo que no seu primeiro aspecto tern um
carater de relativa totalidade- 0 fato de um certo bloco. Se diz: "tive um so-
nho", distingue-se este do outro sonho que se seguiu e que nao e 0 mesmo. Ele
tem (, carater Oeste discurso, reflete-se enquanto nada ai faz aparecer, no mo-
mento em que nos a fazemos, essa fragmentar;;ao, essa decomposic;:ao do
significante sobre 0 qual temos toda a especie de indices retroativos que esta
fragmentar;;aoesta ai incidindo na func;:aode todo discurso. Mas 0 discurso, na
medida em que 0 sujeito se agarra a ele, suspende a cada instante nossa esco-
Iha no momenta de emitir um discurso, sem isso a nossa maneira de comunicar
teria algo de outro modo arduo.

Esse sonho nos e dado como umtodo. E este enunciado que se produz,
se posso dizer, no nivel inferior do grafo. E uma cadeia significante que se
apresenta sob esta forma tanto mais global quanta ela e fechada, quanta ela se
apresenta justamente sob a forma habitual da linguagem, 0 quanta ela e alga
sabre 0 que 0 sujeito tern de fazer um relato, uma enunciayao, situar-se relati-
vamente a ela, tern de lhes fazer passar justamente com todos os seus acentos,
tem que pOl'ai a maior ou menor adesao relativamente aquilo que lhes conta.
Quer dizer que em suma e ao nivel do discurso para 0 outro, que e tambemo
discurso em que 0 sujeito 0 assume, esse sonho, que vai produzir-se esse algo
que acompanha 0 sonho e 0 comenta de algum modo a partirda ·sua posic;:ao
mais ou menos assumida pelo sujeito. QueI' dizer que aqui, durante 0 relata do
que se passou, ele se apresentaja ele proprio no interior disso como 0 enunci-
ado do sonho. E aqui, no discurso em que 0 sujeito 0 assume para voces a quem
ele 0 conta, que vamos verse produzirem esses diferentes elementos, essas
diferentes acentuar;;oes que sac sempre acentuay5es de maior ou menor
assunc;:aopelo sujeito. Parece-me, pareceu-me que isto se passou hesse mo-
mento.

Nesse momenta tudo se passou como se tal sujeito fosse ao mesmo
tempo tal outro, ou se transformasse em tal outro. E 0 que eu chamei ha pouco
os seus acentos; esses diversos modos de assunc;:aodo vivido do sonho pelo
sujeito situam-se aqui na linha que e a do Eu [Je] da enunciar;;ao,na medida em
que justamente frente a este acontecimento psiquico, ele 0 assume mais ou
menos na sua enunciar;;ao.

o que isto quer dizer, senao que 0 que temos ai, e justamente 0 que no.
nosso grafo, se apresenta sob a forma da linha fragmentada, descontinua, que
ele lhes indica como sendo a caracteristica do que se articula ao nivel da
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Ir IHll • 'L1 '(intid ,es a unidade frasica e de amplitude diversa: no fim de urn
long discLlrso,ao [1mdo meu seminario OLlao fim dos meus seminarios, ha algo
que fecha retroativamente 0 sentido do que lhes tenho enunciado anteriormen-
te, mas ate urn certo ponto, de cada uma das partes do meu discurso, cada urn
dos panigrafos, ha algo que se forma. Trata-se de saber em que grau 0 mais
reduzido e preciso determo-nos para que esse efeito que nos chamamos 0
efeito de significay800enquanto e algo essencialmente novo, que vai alem do
que se chama os empregos do significante, constitui uma frase, constitui Justa-
mente essa criay800de significay800feita na linguagem.

Onde e que isso se detern? Isso se detem evidentemente na menor uni-
dade que existe e que e a frase, justamente nessa unidade que neste caso se
apresenta de uma maneira totalmente clara no relato do sonho sob a forma
disto que 0 sujeito assume ou n800assume, ou ere ou n800ere, ou relata alguma
coisa, ou duvida daquilo que nos conta. 0 que quero dizer na ocasi8oo,e que
esta linha,ou fecho da enunciay8oo,ela se faz sobre fragmentos de frases que
podem ser mais curtos que 0 conjunto daquilo que e contado. 0 sonho, a propo-
sito de tal ou tal parte do sonho, lhes traz uma assuny800pelo sujeito, uma
tomada enunciativa de urn alcance mais curto que 0 c6njunto do sonho. Nou-
tros termos, ela introduz uma possibilidade de fragmentay800de amplitude muito
mais curta ao nivel superior do que ao nivel inferior.

Isto nos poe na via do que implica Freud dizendo que este acento de
aSSUny800pete sujeito faz parte dos pensamentos latentes do sonho, E dizer-nos
que e ao nivel da enunciay800e na medida em que ela implica essa forma de
valorizay8oosignificante que esta implicado pela associay8oolivre; ou seja que se
a cadeia significante tern dois aspectos:

- aquele que e a unidade de seu sentido, a significay800 frasica, 0
monolitismo da frase, 0 holofrasismo ou mais exatamente, ou seja que uma
frase pode ser tomada como tendo urn sentido unico, como sendo algo que
forma urn significante, digamos transit6rio, mas que, no tempo em que ele exis-
te, se mantem so como tal;

- e a outra face do significante, que se chama associay8oolivre, compor-
ta que [para] cada urn dos elementos dessa frase e t800longe quanta se possa ir
na decomposiyao, detendo-se estritamente no elemento fonetico, alguma coisa

p de intervir que, fl1zendosaltar um desses significantes, implanta no seu lugar
urn outre significante queo suplanta. E e ai que jaz a propriedade do significante:
e algo que se relaciona com esse lade do querer do sujeito. Alguma coisa, urn
incidente, re9ruza-o il cada instante, que implica -sem que 0 sujeito 0 saiba e de
uma maneira para ele inconsciente- que nesse mesmo discurso, dirigido para
alem de sua inteny8oo,algo na escolha desses elementos intervem, do qual ve-
mos emergir il superficie os efeitos, pOl'exemplo, sob a forma mais elemental'
do lapse fonem<itico: que se trata de uma silaba modificada numa palavra, que
mostra ai a presenya de uma oLltracadeia significante que pode vir interceptar
a primeira e entrar, implantar urn Dutrosentido.

Isto nos e indicado pOl'Freud: c;lequem, ao nivel da enunciay8oo,ao nivel
aparehtemente portanto 0 mais elaborado da assunyao do sujeito (no ponto em
que 0 Eu [ie) se poe como consciente em relay800il, n800diremos a sua propria
produyao, ja que justamente 0 enigma permanece inteiro), de quem e esse
enunciado do qual se fala? 0 sujeito nao decide. Se diz "sonhei", e com uma
conotayao e urn acento proprio que faz que aquele que sonhou, e apesar de
tudo algo que, relativamente a ele, se apresenta como problematico. 0 sujeito
desta enunciayao contida no enunciado do qual se trata e com urn ponto de
interrogayao, foi considerado durante muito tempo como sendo "0 Deus", an-
tes de se tomar 0 "ele mesmo" do sujeito (mais ou menos com Aristoteles).

Para voltar a este para atem do sujeito que e 0 inconsciente freudiano,
toda uma oscilayao, toda uma vacilayao se produz que deixa umapermanente
questao sobre sua alteridade. E 0 que, disto, 0 sujeito retoma em seguida e da
mesma natureza fragmentante, tern 0 mesmo valor de elemento significante
que 0 que se produz no fen6meno espontaneo de substituiyao, de
desordenamen to do significante, que e 0 que Freud nos mostra pOl'outro lade
ser a via normal para decifraro sentido do sonho. Noutros termos, a fragmen-
tayao que se produz ao nivel da enunciayao -enquanto a enunciayao e assunyao
do sonho peto sujeito- e algo que Freud nos diz que esta no mesmo plano e e da
mesma natureza que isto, de que 0 resto da doutrina nos mostra que e a via da
interpretayao do sonho, ou seja a decomposiyao significante maxima, 0 soletrar
dos elementos significantes na medida em que e neste soletrar que vai residir a
valorizayao das possibilidades do sonho; quer dizer, destes entrecruzamentos,
destes intervalos que ele deixa e que nao aparecem senao na medida em que a
cadeia significante e posta em relayao, e interceptada, entrecruzada pOl'todas
as outras cadeias que, a proposito de cada urn dos elementos do sonho podem



entrt,:cruzar-se, enredar-se com a primeira.
Noutros termos, e na medida, e de uma maneira mais exemplar a propo-

sito do sonho do que relativamente a qualquer outro discurso, e na medida em
que no discurso do sujeito, no discurso atual, fazemos vacilar, deixamos desIi-
gar-se da significayao atual 0 que de significante esta implicado nesta enunciayao;
e nesta via que nos aproximamos do que no sujeito e chamado, na doutrina
freudiana, "inconsciente".

E na medida em que 0 significante esta implicado, e nas possibilidades de
ruptura, nos pontos de ruptura desse inconsciente que jaz aquilo de que segui-
mos 0 rastro, aquilo que estamos a procurar, ou seja 0 que se passou de essen-
cial no sujeito que mantern certos significantes no recalcamento. E isto vai nos
permitir seguir a via precisamente de seu desejo, ou seja desse algo do sujeito
que, nessa tomada na rede significante e maritido, deve por assim dizer, para
ser reveIado, passar atraves dessas malhas, e submetido a essa filtragem, a
essa crivayao do significante, e eo que temos, por fim, de restituir e de restau-
rar no discurso do sujeito.

Como podemos faze-Io? Que significa que 0 possamos fazer?
Disse-Ihes, 0 desejo esta essencialmente ligado pela doutrina, pela prati-

ca, pela experiencia freudiana, nessa posiyao: ele esta excluido, enigmatico, ou
se coloca em relayao ao sujeito como estando essencialmente ligado a existen-
cia do significante, recalcado como tal, e sua restituiyao, sua restaurayao esta
ligada ao retorno desses significantes.

Mas isto nao e dizer que a restituiyao desses significantes enuncia pura
e sirnplesmente 0 desejo. Uma coisa e 0 que se articula nesses significantes
recalcados e que e sernpre uma demand a, outra coisa e 0 desejo, a medida que
o desejo e algo pelo que 0 sujeito se situa, pelo fato da existencia do discurso,
relativamente a essa demanda. Nao e do que ele pede que se trata, e do que ele
e em funyao dessa dernanda e 0 que el~ e, na medida em que a demanda esta
recalcada, esta mascarada, e e isto que se exprime de uma maneira fechada no
fantasma de seu desejo, e a sua relayao a urn ser do qual nao seria questao se
nao houvesse ai a dernanda, 0 discurso que e fundamental mente a linguagem,
mas do qual c'omeya a ser questao a partir do momenta em que a linguagem
introduz esta dimensao do ser e ao mesrno tempo a oculta. A restituiyao do
sentido do fantasrna, quer dizer de algo imaginario, vem entre as duas linhas,
entre 0 enunciado da intenyao do sujeito e esse algo que de uma rnaneira de-
composta ele liga, essa intenyao profundamente fragmentada, refratadapela

lingua. Entre as duas esta esse fantasm a onde habitualmente ele suspende sua
, relayao ao ser.

Mas esse fantasma e sempre enigmatico, mais do que qualquer outra
coisa. E que <Juerele? Que nos 0 interpretemos! Interpretar 0 desejo e restituir
isto a que 0 sujeito nao pode aceder sozinho, ou seja 0 afeto que designa, ao
nivel desse desejo que e 0 seu -eu falo do desejo precise que intervem em tal
ou tal incidente da vida db sujeito, do desejo masoquista, do desejo-suicida,
eventual mente do desejo oblativo. Trata-se de que isto, que se produz sob esta
forma fechada para 0 sujeito, ao retomar seu lugar, seu sentido relativamente
ao discurso mascarado que esta irnplicado nesse desejo, retome seu sentido
relativamente ao ser, confronte 0 sujeito relativamente ao ser, retome seu sen-
tido verdadeiro, aquele que e por exemplo definido pelo que eu chamarei os
afetos posicionais relativamente ao ser. E isto que chamamos amor, odio ou
ignorancia essencialmente, e muitos outros termos aindaque precisaremos exa-
minar e catalogar. Na medida em que 0 que se chama afeto nao e esse algo de
pura e simplesmente opaco e fechado que seria uma especie de para alem do
discurso, uma especie de conjunto, de no vivido de que nao saberiamos de que
ceu ele nos cai, mas na medida em que 0 afeto e muito precisamente e sempre
algo que se conota numa certa posiyao do sujeito relativamente ao ser. Quero
dizer relativamente ao ser na medida em que 0 que se prop5e a ele na sua
dimensao fundamental e simbolico, ou entao que, pelo contrario, no interior
desse simbolico, ele representa uma erupyao do real, esta vez muito pertur-
badora.

E e muito dificil nao perceber que urn afeto fundamental como 0 da
calera nao e senao isto: 0 real que chega no momento em que fizemos uma bela
trama simbolica, onde tudo vai muito bern, a ordem, a lei, nosso merito e nossa
boa vontade ... Apercebe-se de repente que as cavilhas nao entram nos bura-
quinhos! E isto, a orig~m do afeto da colera: tudo parece bem para a ponte de
barcos no BosforoS2 mas ha uma tempestade, que faz agitar 0 mar. Toda a
calera, e fazer agitar 0 mar.

E depois igualmente, e algo que se relaciona com a intrusao do proprio
desejo e que e tambem algo que determina uma forma de afeto a qual voltare-
mos. Mas 0 afeto e essencialmente e 'como tal, pelo menos para toda uma



categoria fundamental de afetos, conotayao caracteristica de urr'a posiyao do
sujeito, de uma posiyao que se situa (se vemos essencialmente as posiyoes
possiveis) nesse por em jogo, por em trabalho, por em obra de si mesmo em
relayao as linhas necessarias que Ihe impoe como tal seu envolvimento no
significante.

Vejamos agora urn exemplo. Este exemplo, tomei-o na posteridade de
Freud. Permite-nos articular bem 0 que e 0 [desejo na] analise. E para proce-
der de urn modo que nao deixa lugar a uma escolha especialmente arbitraria,
tomei 0 capitulo V de Dream AnalysisS) de Ella Sharpe, em que a autora toma
como exemplo a analise de urn sonho simples ~quero dizer, de urn sonho que
ela toma como tallevando tanto quanta possivel ate 0 fim sua analise. Voces
sabem que nos capitulos precedentes, ela mostrou urn certo numero de pers-
pectivas, de leis, de mecanismos, por exemplo a incidencia do sonho na pratica
analitica, ou mesmo mais longe, os problemas colocados pela analise do sonho
ou do que se passa nos sonhos das pessoas analisadas. 0 que constitui 0 ponto
pivo desse livro, e justamente 0 capitulo em que ela nos da urn exemplo singular
de urn sonho exemplar no qual ela poe em jogo, em obra, ela ilustra tudo 0 que
ela pode ter por outro lado para nos apresentar concemente a maneira como a
pratica analitica nos mostra que devemos ser efetivamente guiados na analise
de urn sonho -e nomeadamente este aspecto essencial que e 0 que a pratica
traz de novo depois da Traumdeutung, que urn sonho nao e simplesmente algo
que se revelou ter uma significancia (e a Traumdeutung) mas algo que, na
comunicayao analitica, no dialogo analitico, vem fazer 0 seu papel atual, nao em
tal momento da analise como em tal outro, e que justamente 0 sonho vem de
uma maneira ativa, determinada, acompanhar 0 discurso analitico para ilumimi-
10, para prolongar seus caminhos, que 0 sonho e urn sonho no fim das contas
feito nao somente para a analise mas muitas vezes para 0 analista.

o sonho, no interior da analise se encontra, em suma, como portador de
uma mensagem. A autora em questao nao recua, como nao recuam os autores
que desde entao tiveram que falar da analise dos sonhos. Trata-se unicamente
de saber qual pensamento, qual acento the daremos. E, voces 0 sabem, chamei
a atenyao para isso no meu relato de Royaumont, nao e a menor questao que
poe a questao do pensamento relativamente ao sonho, que certos autores crei-

l) SHARPE FREEMAN E.: Dream Analysis (1937), London,1978, The Hogarth Press and the
Institute of Psycho-analysis.
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am poder afastar-se, na medida em que eles veem ai algo como uma atividadc.
Pelo menos, seguramente, e algo ... Quero dizer que 0 fato, com efeito,

de que 0 sonho se apresenta como uma materia de discurso, como materia de
elaborac;:aodiscursiva e algo que, se nao nos apercebemosque 0 inconsciente
nao esta senao nas latencias,nao de nao sei que alforje psiquico onde estaria
em estado inconstituido, mas realmente, enquanto inconsciente, aquem ou -e
outra questao- imanente a formulayao do sujeito, ao discurso dele proprio, a
sua enunciayao, veremos como e perfeitamente legitimo tomar 0 sonho, como
eIe sempre foi considerado, como "a via regia" do inconsciente.

Eis, portanto, como as coisas se apresentam nesse sonho que a autora
noS apresenta. Vou comeyar por ler C? proprio sonho, yOU mostrar a maneira
~omo os problemas se colocam a proposito dele. Ela da-nos primeiro uma bre-
ve advertencia sobre 0 assunto, que teremos de ter em considerayao. Todo 0

capitulo devera de r~sto ser revisto, criticado, para nos permitir apreender co~o
o que ela nos enuncia e ao mesmo tempo, melhor que em qualquer outro regls-
tro, aplicavel sobre as referencias que sao as nossas -e ao mesmo tempo,
como essas referencias poderiam talvez permitir que nos orientassemos me-

thor. o paciente chega a sessao nesse dia em certas condiyoes que relembrarei
daqui a pouco. E somente apos certas associayoes que, como VaGver, sa~
extremamente importantes, que ele se lembra: «isto lembra-me ...» - voltarel

a estas associayoes naturais .
.«Nao sei porque, acabo justamente de pensar, diz ele, no meu

sonbo da noite passada. Era um sonbo terrivel, tremendous54
• Devo ter

sonhado durante uma eternidade [...J; nao vou aborrece-la com isso
pela simples razao de que nao me lembro mais. Mas era um sonbo
muito excitante, pleno de incidentes e pleno de interesse. Acordei com

calor e transpirando ...»
Ele diz que nao se lembra dessa infinidade de sonho, desse mar de so-

nho, mas 6 que surge e isto, [e] uma cena bastante curta que ele vai nos contar.
«Sonbei que jazia uma viagem com minha mulher ...», ha aqui uma

bonita nuance que talvez nao seja suficientemente muito acentuada quanto a
ordem nonnal dos complementos na lingua inglesa. Creio noentanto nao me
enganar ao dizer que <<1laviaempreendido uma viagem com minha mu-



lIler ao redor do mundo ...» e algo que merece ser notado. Ha uma diferenya
entre "uma viagem ao redor do mundo com minha mulher", 0 que pareceria a
ordem francesa normal dos complementos circunstanciais, e «empreendi uma
viagem com minha mulher ao redor do mundo». Creio que aqui a sensibili-
dade do ouvido em ingles deve ser a mesma.

«(...} chegamos a Tchecoslovdquia, onde aconteciam todas as espe-
cies de coisas. Eu encontrava uma mulher na estrada, uma estrada que
agora me faz lembrar a estrada que the descrevi em dois outros sonho~ hd
algum tempo, e nos quais eu fazia um jogo sexual com uma mulher dzan-
te de uma outra mulher.» E sobre isto, e com razao que a autora muda a
tipografia, po~que e uma reflexao lateral: «E assim que isso se passava
neste sonho».

«.J)esta vez (ele retoma a relato do sonho) minha mulher estava aU
enquanto se produzia 0 acontecimento sexual. A mul/ler que eu. encontra.-
va tinha um aspecto muito apaixonado, very passionned lookzng». E a.l,
modificayao tipognifica com razao porque e urn comentario, e ja uma assocl-
ayao. «E isto fazia-me lembrar uma mulher que tinha visto na ves-
pera num restaurante. Elaera morena, dark, e tinha os labio_s muHo
cheios, muito vermelhos, passionned looking, (mesma expressao, mes-
mo aspecto apaixonado) e e evidente que se eu the tivesse dado 0 me-
nor encorajamento, ela teria respondido. Ela pode muHo bem ter esti-
~ulado este sonho. Neste sonho, a mulher queria ter comigo uma
rela{:iio sexual e tomava a iniciativa, ° que, como voce sabe, e uma
coisa que me ajuda muito,»e ele comenta «se a mulher quer fazer
isso, sou muHo ajudado».

«No sonho, a mulher realmente estava em cima de mim; isto aca-
ba de me vir it cabeya. Ela tinha evidentemente a intenyao de introduzir
nela 0 meu penis.[ ... ]Eu nao estava de acordo, mas ela estava muHo
desapontada, de modo que eu pensava que devia masturba-Ia, but she
was so disappointed I thought I would masturbate her».

Aqui, retomada do comentario: «Isto soa mal, wrong, usar este
verbo de urn modo transitivo, deve dizer-se «! masturbated, eu mas-
turbava-me». 0 proprio do verba ingles e nao ter a forma reflexiva que
tern na lingua francesa. Quando se diz! masturbate (em ingles) isto que:
dizer "Eu masturbo-me". «[ ... ] is to e absolutamente correto, mas e
absolutamente incorreto, observa ele, usar a palavra transitivamen-

te»ll. A an.'llista nao deixa de sobressaltar com esta observayao do sujeito ...
Eo sujeito, a este proposito, faz com efeito algumas observayoes confirmativas,
comeya a associar sobre as suas proprias masturbayoes. De resto nao fica por
ai. f

~is 0 enunciado deste sonho. Devo atrair 0 interesse para 0 que vamos
dizer. E, devo dizer, urn modo de exposiyao absolutamente arbitrar:0, de certa
maneira, eu poderia dispensa-lo. Tambem nao creiam que seja a via sistemati-
ca na quallhes aconselho que se apoiem para interpretar urn sonho. E somente
uma maneira de colocar urn marco que mostre 0 que nos vamos procurar ver e
demonstrar. .

Do mesmo modo que no sonho de Freud, tornado em Freud, sonho de
morte de que falamos, pudemos designar de uma maneira em que puderam ver
ao mesmo tempo que ela nao deixa de ser artificiosa, quais sao os significantes
do ele esta morto «segundo seu voto», que seu filho 0 desejava; do mesmo
modo aqui de certa maneira vao ver, 0 ponto onde culmina efetivamente 0

fantasma do sonho, ou seja <<Eunao estava de acordo, mas el~ estava muito
desapontada, de modo que eu pensava que eu devia masturbd-la», com a
observayao que 0 sujeito faz logo a seguir, que «e absolutamente incorreto
empregar este verbo transitivamente»; toda a analise do sonho nos vai
n:ostrar que e efetivamente restabelecendo essa intransitividade do verbo que
nos encontramos 0 sentido verdadeiro daqui·lo de que se trata. .

Ela esta «muito desapontada ...» com que? Parece que todo 0 texto do
sO~ho0 indica suficientemente. Ou seja com 0 fato de que 0 nosso sujeito nao
~st~~ada participativo, se bem que indique que tudo no sonho seja feito para
lllclta-lo a isso -ou sejil que ele seria normalmente grandemente ajudado numa
tal posi?ao. Sem duvida edisto que se trata e diremos que a segunda parte da
frase cal bem no que Freud nos articula como sendo uma das caracteristicas da
formayao do sonho, ou seja a ehiborayao secundaria: que ele se apresenta
Comotendo urn conteudo compreensivel.

. . No entanto 0 sujeito faz notar ele proprio que isso nao vem s6, ja que 0

proPrIOverboque emprega e algo sobre 0 que nos indica que nao acha que esse
emprego soe bem. Segundo mesmo a aplicayao da formula que nos da Freud
devemos reter est b . - d .. ,

a 0 servayao 0 sUJettocomo nos colocando na via, na pista

»~ro~d . ..
correct b s.q~lte wrong to use that verb transitively. One can say "[ masturbate" and that is

. ut illS all wrong to use the word transitively".
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daquilo de que se trata, ou seja do pensamento do sonho.· E " ai que esta 0

desejo. Dizendo-nos que <II thought» deve comportar como continuar;:ao que a
frase seja restituida sob a forma seguinte: I thought she could masturbate, 0

que e a forma normal na qual 0 voto se apresentaria, "Que ela se masturbe se
nao esta contente!", 0 sujeito indica-nos aqui com bastante energia que a
masturbar;:ao se refere a uma atividade que nao e transitiva no sentido de pas-
sar do sujeito a urn outro mas, como ele se exprime, intransitiva. 0 que quer
dizer neste caso uma atividade do sujeito sobre ele proprio. Ele a: sublillha cla-
ramente: quando se diz 1 masturbated, isto quer dizer "Eu masturbei-me".

Isto e urn procedimento de exposir;:ao, porque 0 importante nao e, evi-
dentemente, decidir neste assunto -se bem que, repito-o, seja importante per-
cebermos que aqui, desde ja, imediatamente, a primeira indicar;:ao que nos da 0

sujeito seja uma indicar;:ao no sentido da retificar;:ao da articular;:ao significante.
o que e que isto nos permite, esta retificar;:ao? E mais ou menos isto:

tudo 0 que vamos agora tel' que considerar e, de inicio, a entrada emjogo desta
cena, desta sessao. A autora no-Ia da atraves de uma descriyao que nao e
necessariamente uma descrir;:ao geral do comportamento do seu sujeito; ela vai
mesmo ate dar-nos urn pequeno preambulo no que conceme Ii sua constelar;:ao
psiquica. Em suma, teremos que voltar a isto ja que 0 que ela pos nessas pre-
missas se reencontrara nos seus resultados e que esses resultados, teremos
que critica-Ios.

Para ir imediatamente ao essencial, quero dizer ao que nos vai permitir
avanr;:ar, vamos dizer que ela nos faz notal' que este sujeito e urn sujeito eviden-
temente muito dotado e que tern urn comportamento ... , ver-se-a isto cada vez
melhor a medida que vamos central' as coisas. E urn' senhor de uma certa
idade,ja casado, que tern uma atividade, nomeadamente no tribunal. E ela nos
diz, isto vale a pena ser relevado nos proprios term os de que 0 sujeito se serve,
que «desde que 0 sujeito comer;:ou sua atividade prafissionaI, desenvolveu fobi-
as severas. Pondo as coisas sucintamente, (e a isto que se limita a exposiyao do
mecanismo da fobia) isto significa, diz ela, (e nos confiamos totalmente porque
e uma das melhores analistas, uma das mais intuitivas e penetrantes que tenha
existido) nao que ele nao ouse trabalhar com sucesso, successfully, mas que
ele tern de parar de trabalhar narealidade porque nao seria senao demasiado
successful!», '\

A nota que a analista traz aqui, que nao e de uma afinidade com 0 fra-
casso que se trata mas que 0 sujeito para, se pode-se dizer, diante da possibili-

dade imediata de pOl' em relevo as suas facilidadcs, e algo que mercce ser
retido. Verao como 0 usaremos em seguida.

Deixemos de lade 0 que, desde 0 inicio, a ana!ista indica como sendo
algo que aqui pode ser posta em relar;:ao com 0 pai. Voltaremos alisto. Saiba-
moS somente que 0 pai morreu quando 0 sujeito tinha tres anos e que durante
muito tempo 0 sujeito nao faz outra referencia a esse pai senao precisamente
dizer que «ele esta morto». 0 que, muito justamente, retem a atenr;:ao da ana-
!ista, neste senti do que ela compreende, 0 que e bem evidente, qu'e ele nao quer
recordar que 0 seu pai tenha vivido -isto nao parece poder ser contestado- e
que «quando ele se recorda da vida do seu pai, seguramente, diz ela, e urn
acontecimento absolutamente startling», assusta-o, praduz nele lima especie

de terror.
Rapidamente, a posir;:ao do sujeito da analise implicara que 0 voto de

morte que 0 sujeito po de tel' relativamente ao seu pai e aqui a mola deste
esquecimento, e de toda a articular;:ao do seu desejo, na medida em que 0 sonho
o revela. Compreendamos bern, no entanto, que nada, VaG vel', nos indica de
nenhum modo essa intenr;:ao agressiva enquanto estaria na origem de urn medo
de represitlias. E justamente 0 que urn estudo atento do sonho nos vai permitir
precisar. Com efeito, 0 que e que nos diz a analista deste sujeito? Ela nos diz
isto: «Nesse dia como nos outros dias, nao 0 ouvi chegam. Ai urn pequeno
paragrafo muito brilhante relativo a apresentar;:ao extra-verbal do sujeito, e que
corresponde a uma certa moda. Ou seja todos esses pequenos incidentes de
seu comportamento que urn analista que tem olho sabe apanhar. «Este, nos diz
ela, nunc a 0 our;:o chegar». Compreende-se no contexte que se chega ao seu
gabinete sub indo uma escada: «Ha aqueJes que sobem os degraus do is a dois, e
esses eu os identifico pOl' urn pff.p/fi>; a palavra inglesa, [a thudJ, nao tern
equivalente: em ingles, quer diier urn barulho abafado, surdo, esse barulho que
faz urn pe sobre urn degrau de escada coberto com urn carpete, e que se tom a
urn pouco mais forte quando se sobem os degraus do is a dois. «Urn Dutro
chega, precipita-se ...» Todo 0 capitulo e assim, e e literariamente muito sabora-
so. E, de resto, uin puro desvio porque a coisa importante e 0 que faz 0 pacien-

te.
o paciente tern essa atitude de uma perfeita correr;:ao urn pouco afetada

«que nao muda nunca. Vai sempre para 0 diva da mesma man~ira. Faz sempre
uma pequena saudayao perfeitamente convencional com 0 mesmo sorriso, urn
sorriso absolutamente simpatico, que nao tern nada de forr;:ado e que tambem
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nao cobre de uma forma manifesta intenc;oes hostis». Aqui, 0 tato da analista
orienta-se muito bern, <maoha nada que possa revelar que tal coisa possa exis-
tir. [.,.] nada e deixado ao acaso, as roupas sac perfeitamente corretas, [...]
nao ha urn cabelo desalinhado, [...J Ele se instala, ele cruza as maos, ele esta
muito tranqtiilo ...» E nunca nenhuma especie de acontecimento absolutamente
imediato e perturbador como poderia ser 0 fato de que, justamente, antes de
partir, a sua criada the tivesse feito alguma coisa ou 0 tivesse atrasado, so se
sabera isso depois de urn longo momenta completamente no fim da sessao, ou
ate da sessao seguinte, «0 que ele contara durante toda a hora, fa-Io-a de urn
modo claro, com uma excelente dicc;ao, sem nenhuma hesitac;ao, com muitas
pausas. Com essa voz distinta e sempre igual, ele exprime tudo 0 que pensa e
nunc a, acrescenta ela, 0 que sente».

'0 que se deve pensar de uma distinc;ao do pensamento e do sentimenlo,
claro que estaremos todos de acordo diante de uma apresentac;ao como esta, 0

importante e evidentemente saber 0 que significa este modo particular de co-
municac;ao. Qualquer analista pensaria que ha neste sujeito uma coisa que ele
teme, uma especie de esterilizayao do texto da sessao, esta coisa que deve
fazer desejar ao analista que tenhamos na sessao algo de mais vivido. Mas,
naturalmente, 0 fato de se exprimir assim deve tambem ter urn sentido. E a
ausencia de sentimentos, como ela se exprime, nao e algo que nao tenha nada
,aver com a rubrica do capitulo sentimental.

Ha pouco, falei do afeto como concemente a relac;ao do sujeito com 0

ser e revelando-a. Devemos perguntar-nos 0 que nesta ocasiao pode, por esta
via, comunicar. E tanto mais oportuno pergunta-Io, quanta e exatamente sobre
isso, nesse dia, que se abre a sessao. E a discordiincia que ha entre a maneira
como 0 analista aborda este problema desta especie de [...] passando diante
dela, e a maneira que, ela propria 0 nota, 0 surpreende, mostra bem que especie
de passo suplementar se deve fazer sobre a posiyao habitual do analista para,
justamente, apreciar de que e que se trata especialmente neste caso. Pois 0

que comeya a abrir-se ai, ve-Io-emos abrir-se cada vez mais ate a intervenyao
final da analista e ao seu fruto espantoso. Pois e espantoso nao somente que
isso seja produzido, mas que isso esteja registrado como uma interpretac;ao
exemplar pelo seu lade frutifero e satisfatorio.

A analista, nesse dia, fica admirada com isto-que no meio desse quadro
que se distingue por uma severa retidao, uma "compostura excessiva" do sujei-
to consigo mesmo; se produz alguma coisa que ela nunca ate entao ouviu. Ele

chega a porta e; mesma antes de entrar, faz "hum, hum!" Ainda nao e demais
e a mais discreta cas tosses. Era uma mulher muito brilhante, tudo 0 indica n~
seu estilo; ela foi algo como professora primaria antes de ser analista e 6 urn
ponto de partid,a muito born para a penetrayao dos fatos psicologicos. E e cer-
tamente uma mulher de grande talento,

Ela ouve essa «pequena tosse» como a ehegada da pomba na Area de
Noe, E uma anunciadora, aquela tosse: ha algures, por tras, 0 lugar onde vivem
sentimentos. "Oh, mas nunea the falarei disso porque se eu disser uma palavra
ele vai voltar a eseonder tudo!", e a posiyao elassica nestes easos, nunea fazer
observayoes a urn paeiente numa eerta etapa da sua analise, no momenta em
que se trata de deixar que se manireste, sobre 0 seu eomportamento fisieo -a
sua maneira de tossir, de se deitar, de abotoar ou desabotoar seu easaco, tudo 0

que comporta a atitude motriz reflexiva sobre si proprio, na medida em que ela
pode ter urn valor de sinal, na medida em que isto toea profundamente a que e
do registro narcisieo.

E aqui que se distingue a potencia, a dimensao simb61iea na medida em
que se estende, se espalha sobre tudo 0 que e do registro vocal; e que a mesma
regra nao se aplicara de modo nenhum a algo como "urna pequena tosse",
porque uma tosse, do que quer que se trate e independentemente de que isto
nao da a impressao de urn acontecimento puramente somatico, isto e da mes-
ma dimensao que esses "hum, hum ..." esses "sim, sim ..." que eertos analistas
utilizam as vezes muito decisivamente, que tern decididamente todo 0 alcance
de urn relanyar.

A prova e que, para sua grande surpresa, e a primeira coisa de que lhe
fala 0 sujeito. Ele diz-Ihe muito exatamente com sua voz habitual, sempre igual
mas muito deliberada:

«Estou a observar esta pequena tosse que tive mesmo antes de
entrar na sala. Nestes iiltirnos dias tossi, apereebi-me disso, e pergun-
to a rnim proprio se 0 notou. Hoje quando a eriada que estli embaixo me
disse para subir, preparei 0 meu espirito dizendo-me que nao queria
tossir. Para minha grandeeontrariedade, tossi mesmo assim quando
aeabei de subir aeseada. E apesar de tudo desagradavel que uma eoisa
dessas nos possa aeonteeer, aborrecido, tanto mais aborrecido quanto
ela nos aeonteee em nos e por nos, por si mesmo, (ouyam) 0 que nos
nao podemos eontrolar e que nos nao eontrolarnos. Perguntamo-nos
para que serve tal coisa, perguntamo-nos porque e que isto pode aeon-



leeet-, a que purpose pode servir uma pequena tosse d .ste genero».
A analista avanya com a prudencia cia serpente e relanya «Sim, a que

proposito pode servir?»

«Evidentemente, diz ele, e uma eoisa que se e eapaz de fazer se
se entra num quarto onde ha am antes». Conta que fez alguma coisa seme-
lhante na sua in:fancia, antes de entrar no quarto onde estava 0 seu irmao com
a sua girl-friend. Ele tossiu antes de entrar porque pensava que estavam tal-
vez se beijando e que era melhor que parassem antes e que, assiin, se sentiriam !

menos embarayados do que se ele os tivesse surpreendido.
Ela relanya: «Para que e que isso pode servir, que voce tussa antes de

entrar aqui?»

- «Sim, e urn pouco absurdo, diz ele, porque naturalmente, nao posso
perguntar-me se ha alguem aqui, porque se me disseram embaixo para subir e
porque ja nao ha ningu6m. [...] Nao ha nenhuma especie de razao que eu possa
ver para essa pequena tosse. E isso me traz a memoria uma fantasia, urn fan-
tasma que eu tive outrora (quando era crianya). Era urn fantasma que se refe-
ria a isto, estar num quarto onde nao devia estar e pensar que alguern poderia
ent.rar, pensando que eu estava ali. E entao eu pensava para impedir que al-
guem entrasse, coming in, e me encontrasse aIi, que eu poderia ladrar como
urn cao. Isso disfar9aria a minha presen9a, porque aquele que poderia entrar se
diria: "Oh, e s6 urn cao que esta aqui!»

- «A dog?» relanya a analista com prudencia.
- «Is to lembra-me, continua 0 paciente sem difieuldade; urn cao

que veio esfregar-se contra a minha perna, realmente, ele se mastur-
bava. E eu tinha bastante vergonha de Ihe con tar isto porque nao 0

impedi, deixei-o continuar, e alguem teria podido entrar». Aqui ele tosse
ligeiramente e 6 aqui que ele encadeia seu sonho.

Retomaremos isto em pormenor na proxima vez, mas desde ja, sera que
nao vemos que aqui a pr6pria recordayao do sonho veio imediatamente depois
de uma mensagem que, muito provavelmente -de resto a autora evidentemen-
te nao duvidara disso e fa-Io-a entrar na analise do sonho, e mesmo no primeiro
plano- esta «pequena tosse» era uma mensagem, mas trata-se de saber de
que.

Mas era por outro lado, na medida em que 0 sujeito falou dela, quer dizer
na medida em que ele introduziu 0 sonho, uma m6flsagem em segundo grau. au
seja da maneira mais formal, nao inconsciente: uma mensagem que era uma

mensagG:n, ja que 0 sujeito nao dis e simplcsmcnle que lossiu. Me 1110 'e olu
tivesse dito "Tossi", eraja uma mensagem. Mas al6m disso ele diz "Tossi e isso
quer dizer alguma coisa" e imediatamente depois, comeya a contar-nos histori-
as que sac singularmente sugestivas. Isto quer dizer evidentemente: "eu estou
aqui, se voce esta fazendo alguma coisa que a diverte e que nao a divertiria que
fosse visto, e tempo de the por urn fim".

Mas nao seria ver justamente aquilo de que se trata se nao tivessemos
em conta tamb6m aquilo que, ao mesmo tempo, 6 trazido. au seja isto que se
apresenta como tendo todos os aspectos do fantasma; primeiro porque 0 sujeito
o apresenta como tal, e como urn fantasma desenvolvido na sua in:fancia, e
al6m disso porque talvez, se 0 fanta!'ma se [desenvolveu] relativamente a urn
outro objeto, 6 absolutamente claro que nada 0 realiza melhor do que este fan-
tasma, aquele de que ele nos fala quando nos diz: "pensei dissimular minha
presenya -direi como tal, como presenya de me ver, 0 sujeito, num quarto-
precisamente fazendo algo que 6 bem evidente que seria exatamente feito para
chamar a atenc,:ao,au seja ladrar".

Isto tern todas as caracteristicas do fantasma que preenche melhor as
formas do sujeito na medida em que e pelo efeito do significante que el.e se
encontra protegido. au seja 0 usa pela crian9a do que se apresenta como sen-
do ja significantes naturais para servir de atributos a alguma coisa que se trata
de significar (a crian9a que chama urn cao "au-au"). Aqui estamos incluidos
numa atividade fantasmatica: 60 proprio sujeito que se atribui 0 "au-au". Se,
em suma, aqui, acontece que ele assinala a sua presenya, de fate, ele assinala-
ajustamente enquanto no fantasma -este fantasma sendo totalmente inaplicavel-
6 pela sua propria manifestac,:ao,pela sua propria fala que ele 6 suposto tomar-
se outro que ele nao 6, expulsar-se mesmo do dominio da fala, se fazer animal,
tomar-se ausente, literalmente naturalizado. Nao se ira verificar se ele esta ali,
porque ele se tera feito, apresentado, articulado exatamente num significante 0
mais elementar, como sendo nao "Nao ha nada aqui" mas, literalmente, "Nao
ha ningu6m". E verdadeiramente, literalmente 0 que nos anuncia 0 sujeito no
seu fantasma: na medida em que estou na presenya do outro, nao sou ningu6m.
Eo "Onde 6 que ele esta" de Ulissesdiante do Ciclope56•

Isto nao sac senao elementos. Mas vamos ver levando a analise mais
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longe que 0 que 0 sujeito associou ao seu sonho, que vai nos perrnitir ver como
se apresentam as coisas, ou seja em que sentido e como e que ele nao e nin-
guem. A coisa nao vai sem correlativos do lade precisamente do outro que se
trata aqui de prevenir, ou seja na ocasiao que acontece ser, como no sonho,
uma mulher -0 que nao esta certamente por nada na situac;:ao,esta relac;:ao
com a mulher como tal. 0 que vai nos permitir articular relativamente a esse
algo que 0 sujeito nao e, nao pode ser, VaGver, e algo que nos dirigira para 0

mais fundamental,ja 0 dissemos, dos simbolos relativos f, identificayao do sujei-
to. Se 0 sujeito quer absolutamente que, como tudo 0 indica, a sua parceira
feminina se masturbe, se ocupe dela, e seguramente para que ela nao se ocupe
dele. Porque e que ele nao quer que ela se ocupe dele, e como nao 0 quer, e
tambem 0 que hoje ao fim normal do tempo que nos e atribuido para esta
sessao nao nos permite articular e que remeteremos para a proxima vez.

Na ultima vez ficamos em meio a analise do que Ella Sharpe chama
sonho singular, unico, ao qual ela consagra urn capitulo para onde converge a
parte ascendente de seu livro, e logo a seguir os complementos que acrescenta;
seu livro tendo a originalidade de ser urn livro importante sobre os sonhos, feito
apos tres decadas de experiencia analitica geraI -se e que consideramos que
esses seminarios de Ella Sharpe representam experiencias referentes aos trin-
ta anos precedentes.

Esse sonho, que foi objeto de uma sessao de seu paciente, e urn sonho
extremamente interessante, e os desenvoIvimentos que eIa da, a conexao que
estabelece, nao somente entre 0 que sac associac;:oesdo sonho propriamente
ditas, ou mesmo interpretayoes, ~as tambem toda a mensagemda sessao no
seu conjunto -0 merito the deve ser reconhecido, pois indica neIa uma grande
sensibiIidade da direyao, do sentido analitico. E, de outra parte, surpreendente
ver que esse sonho do quallembrarei os terrnos (ela 0 interpreta, ve-Io-emos,
linha por linha como convem fazer), ela 0 interpreta no senti do de urn desejo
ligado ao voto de onipotencia no seu paciente, nos veremos isso em detalhe.
lustificadamente ou nao mas, desde ja, voces devem com certeza pensar que,
se esse sonho pode interessar-nos, e aqui pelo vies por onde tentava mostrar-
lhes 0 que ha de ambiguo e de enganador nesta nOyaounilateral, 0 que compor-
ta esse voto de onipotencia, de possibilidades, de perspectivas de potencia, a
que se pode chamar 0 voto neur6tico.

Sera que se trata sempre da onipotencia do sujeito? Introduzi aqui esta



noc;;ao.E evidente que a onipotencia de que se trata, ainda que ..eja a onipoten-
cia do discurso nao implica minimamente qu'e 0 sujeito se sinta 0 suporte e 0

deposihirio: se tem de Iidar com a onipotencia do discurso, e por intermedio do
Outro que ele profere. Isto e esquecido, muito particuIarmente na orientac;;ao
que Ella Sharpe da a sua interpretac;;aodo sonho. E para comec;;arpelo fim,
verao como nos nao chegaremos provavelmente a terminar isto nesta lic;;ao,
porque um trabaIho tao elaborado levanta um mundo ... Tanto mais um mundo,
quanta nos apercebemos afinal que quase nada foi dito -ainda que todos os
dias, esse seja 0 proprio terreno no qual operamos.

Comeyo entao a indicar 0 que vai aparecer no fim. Veremos em detalhe
como ela argumenta com 0 seu paciente sobre 0 tema do seu voto de onipoten-
cia, e do seu «voto de onipotencia agressiva»S7,sublinha Ella Sharpe. E este
paciente do qual ela nao nos da absolutamente todas as coordenadas, mas a
quem acontece ter em primeiro plano as maiores dificuldades na sua profissao
-ele advoga- dificuldades cujo carater neurotico e tao evidente que ela as
define de forma nuanc;;adaja que precisa que nao se trata tanto de fracasso
quanta do medo de triunfar demasiado.

Elatinha sublinhado na propria modulac;;aoda definiyao do sintoma algo
que merecia reter-nos pela clivagem, a sutileza evidente da nuance aqui
introduzida na analise. 0 doente pois, que tern outras dificuldades do que as que
se produzem no seu trabalho, que tern, como ela propria 0 assinala, dificuldades
no conjunto das relayoes com os outros sujeitos -relayoes que vao alem das
suas atividades profissionais, que podem exprimir-se muito especialmente no
jogo; e nomeadamente no jogo de tenis como veremos pelas indicayoes que ela
nos da posteriormente sobre algumas outras sessoes. Indica-nos a dificuldade
que tem para fazer 0 que the seria necessario quando quer ganhar um set, ou
urn jogo, to corner, de cercar seu adversario, de encurrala-lo num canto da
quadra afim de Ihe reenviar como e classico, a sua bola para outro canto onde
nao a apanhara. E 0 tipo do exemplo de dificuldades que 0 paciente segura-
mente tern. E nao sera urn apoio de somenos que sintomas como esses possam
ser valorizados pela analista para confirmar que se trata no paciente de uma
dificuldade em manifestar sua potencia, ou mais exatamente seu poder. Ela
intervira, entao de uma certa maneira, mostrat-se-a em suma toda contente

com urn certo numero de reayoes que VaGse seguir, 0 que sera verdadelramen-
te 0 momento-apice em que elavai indicar aonde esta 0 desejo no sentido em
que verdadeiratnente n6s 0 definimos; quase se poderia dizer, assinalar que 0

que ela apont'a e exatamente para aquilo que nos situavamos numa certa refe-
rencia em relayao a demanda. Voces 0 verao, e exatamente assim. S6 que,
esse desejo, ela 0 interpreta de certa forma no sentido de urn conflito agressivo,
ela 0 poe no plano de uma referencia essencialmente e profundamente dual, do
conflito imaginario.

Mostrarei tambem porque e que se justifica que ela aborde as coisas sob
este vies. Somente coloco aqui a pergunta: sera que podemos considerar como
uma sanc;;aoda oportunidade desse tipo de interpretacyao duas coisas que ela
pr6pria vai nos declarar ser:

_ a prime ira, seguindo 0 primeiro esboyo de sua interpretac;;aodo tipo
dual, do tipo interpretacyaoda agressividade do sujeito na base de urn retorno,
sobre uma transferencia do voto de onipotencia; ela nota esta coisa espantosa,
surpreendente num sujeito adulto, que 0 sujeito the traga este resultado de que
pela primeira vez desde os tempos imemoriais da sua infancia, fez xixi na cama!
Voltaremos a isto em detalhe para mostrar onde se coloca 0 problema.

_ E alguns dias apos esta sessao que ela escolhe porque 0 sujeito conta
um belo sonho, mas tambem um sonho que foi urn momento crucial de analise,
no tenis (onde precisamente ele experimenta esses embarayos bem conheci-
dos por todos os jogadores de tenis que podem ter a ocasiao de observar-se urn
pouco sobre a forma como poem em acyaoas suas capacidades, e de como
tambem as vezes Ihes escapa 0 que e aultima recompensa de uma superiorida-
de que eles conhecem mas que nao podem manifestar) os seus parceiros habi-
tuais, com essa sensibilidade relativa as dificuldades, dos impasses inconscien-
tes que cOristituem no fim das contas a trama deste jogo de caracteres, das
formas como se impoem entre os sujeitos a esgrima do dialogo, a embirrayao, a
zombaria, a superioridade afirmada, escamecem dele como de costume a pro-
posito da partida perdida e ele encoleriza-se 0 bastante para pegar seu adver-
sario pelo pinto e encurrala-lo num canto da quadra, intimando-o a nunca mais
recomeyar com esse genero de piada ...

Nao digo que nada funda a direyao, a ordem na qual Ella Sharpe condu-
ziu sua interpretayao. Verao que, com base na mais fina dissecayao do materi-
al, os elementos dos quai~ ela se serviu sac situados, ficam demonstrados por
ela. Tentaremos ver tambem que ideias a priori, que ideias preconcebidas, mui-



tas vezes fundadas, afinal -urn erro jamais se engendra numa certa falta de
verdade- fundadas noutra coisa que ela nao sabe articular, apesar de nos dar,
esta ai 0 precioso dessa observayao, os elementos de outro registro. Mas 0

outro registro, ela nern sonha maneja-Io.
o centro, 0 ponto para 0 qual dirige sua interpretayao tern urn grau 'abai-

xo de complexidade. Verao 0 que quero dizer, ainda que eu pense que diga 0

suficiente que compreendem: pondo-o no plano da rivalidade imaginaria, do
conflito de poder, ela deixa de lado algo de que se trata agora, escolhendo a
bem dizer no seu proprio texto ... E 0 texto dela que vai nos mostrar, e acho que
de forma brilhante, 0 que ela deixa escapar e que se manifesta, com uma tal
coerencia, ser aquilo de que se trata nesta sessao analisada e 0 sonho que a
centra, permitindo-nos assim, evidentemente, ten tar ver se as categorias que
sac aquelas que proponho desde ha muito tempo e de que tentei dar a referen-
cia, esse esquema topologico, esse grafo de que nos servimos, se nao chega-
mos apesar de tudo a centrar melhor as coisas.

Lembro que se trata de urn sonho em que 0 paciente faz uma viagem
com sua mulher de volta ao mundo. Chega a Tchecoslovaquia onde vao acon-
tecer-lhe toda especie de coisas. Ressalta que ha urn mundo de coisas anterio-
res a esse momentoque vai contar muito rapidamente -pois 0 sonho nao ocupa
senao uma sessao. Sao somente as assoeiayoes que ele da... 0 sonho e muito
curto para contar. E entre estas coisas que aeon teeem, eneontra urna mulher
numa estrada que Ihe lembra uma que ele ja desereveu duas vezes a sua ana-
lista, onde se passava algo, urn «sexual play com uma mulher diante de
uma outra mulher. Isto ainda acontece», diz ele, it margem deste sonho, e
retoma: <<'vestavez e a minha mulher quem estri presente ai enquanto 0

ato sexual ocorre. A mulher que eu encontrava no sonho tinha um ar
verdadeiramente apaixonado, muito apaixonado. E isto lembra-me, diz
ele, urna mulher que eu encontrei no restaurante outro dia, exatamen-
te na vespera. Ela era preta e tinha os hibios muito cheios, muito ver-
melhos e tinha este mesmo aspecto apaixonado, era evidente que se
eu lhe tivesse dado 0 menor encorajamento, ela teria respondldo a meus
avanr;;os. Isso pode ter estimulado 0 sonho. E no sonho, a mulher que-
ria a relar;:tiosexual comigo, tomava a iniciativa e como bem sabe, evi-
dentemente e 0 que sempre me ajuda muito». Ele'repete em forma de eo-
mentario: «Se a rnulher faz isso, eu sou grandemente ajudado. No sonho
a mulher de Jato estava em cima de mim,' s6 agora penso nisso. Ela tinha

evidentemente a intenr;:tiode to put my penis in her body (par 0 meu penis
em seu corpo). Posso dizer isto por causa das manobras que ela Jazia. Eu
nao estava nada de acordo, ela estava tao desapontada que' eu pensava
que devia mpsturbti-la». Logo depois, a observayao que so faz sentido em
Ingles: «Is to soa mal, mal mesmo, esta maneira de utilizar 0 verbo
masturbate na forma transitiva. Pode-se dizer simples mente I masturbate
(que quer dizer "eu me masturbo") e isto esta correto». Ver-se-a na
continuidade do texto urn outro exemplo que mostra bem que, quando se em-
prega to masturbate, trata-se de "se rnasturbar". Esta caracteristica primitiva-
mente reflexiva do verbo e suficientemente forte para que ele fa9a esta obser-
Va9aOpropriarnente dita de filologia, e nao e evidentemente por nada que ele a
faz naquele rnomento.

la 0 disse, de eerto modo podernos completar -se quisermos proeeder
como fizemos com 0 sonho precedente- completar esta frase da rnaneira se-
guinte, restabelecendo os significantes eludidos, veremos que a sequencia 0

confirmara: «Ela estava muito desapontada» por nao ter rneu penis (ou de
penis), [de forma] que eu pens'ava: She should masturbate e nao I shoulds8•

Que ela se masturbe! Verao a seguir 0 que nos permite completar as coisas
assim.

Depois disto, temos uma serie de associayoes, nao e muito longo mas e
suficientemente amplo para nossas medita90es. Ha quase tres paginas e para
nao Ihes cansar, so as retomarei depois de ter dado 0 dialogo com 0 paciente
que se segue ao sonho.

Ella Sharpe escreveu este capitulo com fins pedagogieos. Eta faz 0 cata-
logo do que 0 paciente, em surna, Ihe trouxe. Ela sabeni rnostrar aqueles que
ensina a partir de que material vai fazer sua escolha, primeirarnente sobre a sua
interpretayao perante ela, em segundo lugar sobre 0 que, desta interpreta9ao,
ela vai transmitir ao paeiente, assinalando, insistindo ela propria sobre 0 fato de
que as duas eoisas estao longe de eoincidir visto que 0 que ha para dizer ao
paciente nao e provavelmente tudo 0 que ha para dizer do assunto. Daquilo que
o paciente the fomeceu, ha coisas boas a dizer e outras a nao dizer. Como ela
esta num~ posiyao didatiea, fara prirneiro 0 balanc;:odo que se ve, do que se Ie
nesta sessao:



- A tosse. Na ultima vez, disse-lhes do que se tratava: trat~-se daquela
«tossezinha» que 0 paciente teve naquele dia ~ntes de entrar na sessao; essa
«tossezinha» em que Ella Sharpe, dada a maneira como 0 paciente se compor-
ta, tao contida, moderada, tao manifesta de uma defesa -em que ela propria
sente muito bem as defesas e as dificuldades- da qual ela esta longe de admitir
desde logo que seja uma defesa da ordem da defesa-contra-os-seus-proprios-
sentirnentos, ve algo que seria uma presen<;amais imediata que esta atitude em
que tudo esta refletido, ou nada se reflete.

E e exatamente a isto que faz referencia essa «tossezinha». E algo em
que outros nao teriam talvez se detido. Por pouco que seja, 6 algo que Ihe
permite ouvir 0 anuncio, literalmente como urn ramo de oliveira, de nao sei que
vazante, e eia diz-se "Respeitemos isto!". Ora justamente produz-se exata-
mente 0 contrario. E 0 que 0 proprio paciente diz. Ele faz urn longo discurso
sobre 0 tema dessa «tossezinha». Ja 0 indiquei na ultima vez e voltaremos a
maneira como, simultaneamente Ella Sharpe 0 compreende e 0 que, a nosso
ver, e necessario compreender.

Eis, de fato, como ela propria analisa isto, ou seja [0] que ela aprende do
paciente, a partir da «tossezinha». Porque 0 sujeito esta longe ainda de introdu-
zir 0 sonho; e por uma serie de associa<;oes que the vieram na sequencia da
observa<;ao que ele mesmo fez sobre essa tosse, -que ela Ihe escapou e que,
sem duvida, ela quer dizer algo, que alias tinha-se dito que, desta vez, nao
recomer;;aria, visto que nao e a primeira vez, que isto ja Ihe aconteceu. Depois
de ter subido a escada que ela nao 0 ouve subir de tal modo ele 6 discreto, ele
teve aquela «tossezinha» -ele mesmo emprega 0 termo- e interroga-se sobre
ela.
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surpreendido a faze-Io».
Isto nao ,,6mais que sublinhar, a esse proposito, que primeiramente a

tosse, 0 paciente a manifestou, e nos duvidamos disto porque, toda a seqUencia
o desenvolveu, a tosse 6 uma mensagem. Mas observemos desde ja 0 que, ja
na maneira como Ella Sharpe analisa as coisas, aparece, 6 que eia nao se da
conta, que nao poe em relevo -isto pode parecer urn pouco reticente, urn pouco
minucioso como observa<;ao, mas no entanto verao que esta ordem de obser-
var;;oesque vou introduzir, 6 a partir dai que todo 0 resto se segue, ou seja, 0 que
chamei a queda de nivel que vai marca.r a interpretac;:aode Ella Sharpe- que, se
a tosse 6 uma mensagem, 6 evidente (ressalta do proprio texto de Ella Sharpe)
que 0 que e importante notar, 6 que 0 sujeito nao se tenha limitado a tossir, mas
justamente, 6 ela quem 0 sublinha para sua grande surpresa, e que 0 sujeito diz:
"E uma mensagem".

Isto ela 0 elide, porque assinala no catalogo dos seus trof6us de car;;a-
ainda nao chegamos aquilo que ela vai escolher e que dependera primeiro do
que tiver reconhecido. Ora 6 claro que ela elide isto que ela propria nos expli-
cou, isto de que primeiramente, ha sem duvida a tosse, mas de que 0 sujeito -6
este 0 ponto importante sobre esta tosse-mensagem, se 6 uma mensagem-
dizendo: «Qual seu objetivo?» "0 que 6 que ela anuncia?" 0 sujeito exata-
mente comer;;apor dizer dessa tosse -ele 0 diz literalmente- "E uma mensa-
gem".· Assinala-a como mensagem. E mais ainda, nessa dimensao em que
anunciaque se trata de uma mensagem, coloca uma pergunta «Qual 0 objeti-
vo dessa mensagem?»l9.

Esta articular;;ao, esta definic;:aoque tentamos dar do que se passa na
analise, sem esquecer a trama estrutural, do que repousa no fato que 0 que se
passa na analise 6 antes de tudo urn discurso, aqui sem procedimento de ne-
nhum refinamento especial para ser desarticulado, analisado no sentido propri-
amente dito. E se vera qual 6 a importancia disso.

Diria mesmo que, at6 um certo ponto, podemos desde ja comec;:ara
determinar no nosso grafo. Quando coloca esta pergunta, "0 que 6 esta tos-

Vamos agora retomar 0 que ele disse na perspectiva da forma como a
propria Ella Sharpe 0 registra. Ela faz 0 catalogo do que chama "Id6ias relati-
vas ao objetivo de uma tosse". Eis como 0 registra:

Primeiramente, «esta tossezinha traz a ideia de amantes que estao jun-
tos». Que disse 0 paciente? 0 paciente, apos ter falado de sua tosse e colocado
a pergunta: «Que objetivo e que isto pode servir? diz: Sim! e uma das
coisas que--p~de se fazer quando se vai entrarem urn quarto onde dois
amantes estao juntos. Se nos aproximamos pode-se tossir urn pouquinho
com discri~ao e Ihes fazer saber que VaGser incomodados. Fiz isto, eu,
por exemplo, [...) quando meu irmiio estava com a sua girl friend na
sala, costumava tossir urn pouco antes de entrar de maneira a que, se

'9 "One would think some purpose is served by it, but what possible purpose can be served by a
lillie cough oJthat description it is hard to think."



seT', trata-se de uma pergunta de
segundo grau sobre 0 acontecimen- ~ \}((\amensage0
to. E uma pergunta que faz a partir
do autro, visto que e na medida em
que esta em analise que corneya a
faze-Ia; que esta, eu diria, neste mo-
mento -podemos ve-Io pela surpre-
sa de Ella Sharpe- bem mais longe
do que ela 0 imagina, mais ou menos
a maneira como os pais estiio sem-
pre em atraso relativamente a ques-
tao do que os tilhos compreendem e
nilo compreendem. Aqui, a analista
esta em atraso quanta ao fato de que
o paciente topou com a coisa ha muito tempo, ou seja, que se trata de interrogar
sobre os sintomas do que se passa [na] analise, do minimo embara90 que esta
ai colocando uma questao. Em suma, esta pergunta a proposito de "E uma
mensagem", esta bem presente na sua forma interrogativa na parte superior do
grafo. Ponho-Ihes a parte inferior para Ihes permitir sihJarem-se aonde estamos.
Trata-se justamente dessa parte que detini a proposito de outra coisa dizendo
que estava ao nivel do discurso do autro.

Aqui, na medida em que e exatamente no discurso analitico que 0 sujeito
entra. E e literalmente uma questao referente ao autro que esta nele, referente
ao seu inconsciente. E a este nivel de articulayao sempre iminente em cada
sujeito na medida em que se pergunta: Mas 0 que e que ele quer?, mas que
aqui, nao existe duvida alguma na sua distinyao do primeiro plano verbal do
enunciado inocente, na medida em que nao e urn enunciado inocente que e feito
no interior da analise. E que aqui, 0 lugar onde surge esta interrogayao e exata-
mente aquele onde situamos 0 que deve ser por fim 0 schibboleth da analise:
ou seja 0 significante do Outro, mas que e precisamente 0 que, na neurose, esta
velado -velado na justa medida em que ele nao conhece esta incidencia do
significante do autro. E que,neste caso, nao so 0 reconhece, mas aquilo sobre
o que ele 0 interroga, longe de ser a resposta, e a interrogayaO, € efetivamente:
o que e que e esse significante do autro em mim?

Para completar, digamos no inicio da nossa exposiyao que ele esta longe,
e nao por acaso, de ter reconhecido 0 poder, de poder reconhecer que 0 Outro,

nao mais do que ele, e castrado. Por urn instante, simplesmente, ele se interro-
ga -com a inocencia ou a ignorancia douta que 6 constituida pelo fato de estar
em analise- sobre isto: 0 que 6 este significante, na medida em que 6significante
de alga no m~u inconsciente, que e significante do autro?

Isto esta elidido no progresso de Ella Sharpe. a que ela vai enumerar,
sao "as id6ias relativas a tosse", 6 assim que ela toma as coisas. Claro, sao
"id6ias relativas a tosse", mas sac id6ias que ja dizem muito mais do que uma
simples cadeia linear de ideias que, nos 0 sabemos, esta assinalada aqui nome-
adamente no nosso grafo. au seja, que algo ja comeya a se esboyar.

Ela nos diz: «0 que e que ela traz, esta tossezinha? Traz primeiro, a id6ia
de amantes juntos». Lhes Ii 0 que disse 0 paciente. a que foi que ele disse?
Disse algo que nao me parece de nenhuma maneira poder resumir-se assim, au
seja que isso traz «A ideia de amantes juntos». Parece-me ao ouvi-Io, a ideia
que traz 6 a de alguem que chega como urn terceiro junto desses amantes que
estao juntos. Chega como urn terceiro, nao de qualquer maneira, ja que arranja-
se para nao chegar como terceiro de forma demasiado incomodativa.

Em outras palavras,e muito importante, desde a primeira abordagem,
indicar que se M tres personagens, a sua junyaO comporta variayoes no tempo
e variayoes coerentes, ou seja que eles estao juntos enquanto 0 tetceiro esta
fora. Quando 0 terceiro entrou, eles nao estao mais, isso salta aos olhos.

Diga-se de passagem que se fosse preciso -como VaGser necessarios
dois seminarios para cobrir a mat6ria que nos traz este sonho e sua interpreta-

.yao- uma semana de meditayao para esgotar 0 que 0 paciente nos traz, a
analise poderia parecer algo intransponivel, sobretudo porque as coisas nao
deixarao de se avolumar e seremos rapidamente ultrapassados. Mas na reali-
dade, nao 6 de todo uma objeyao valida pela simples razao de que, at6 urn certo
grau, neste esquema que ja se desenha, ou seja que, quando 0 terceiro esta
fora, os dais estao juntos e que quando 0 terceiro esta dentro os dois ja nao
estao juntos, nao digo que tudo 0 que vamos ver a este proposito ja esteja la
porque isso seria urn pouco simplista, mas vamos ver isto se desenvolver, se
enriquecer, em resumo, se involuir em si mesmo como urn leitmotiv indetinida-
mente reproduzido e enriquecendo-se em todos os pontos da trama, constituir
toda a textura do conjunto. E verao qual.

a que 6 que Ella Sharpe aponta em seguida como sendo a continuayao
da tosse?

a) Ele abordou as "id6ias relativas aos amantes que estao juntos".



b) "Rejeiyao de uma fantasia sexual relativa a analista", Sera que isto da
conta do que trouxe 0 paciente? A analista colocou-Ihe a pergunta: «E entao,
essa tosse, antes de entrar aqui?» Logo depois que ele explicou para que servi-
ria se fossem amantes quem estava dentro, ele disse «E absurdo, porque
naturalmente nao tenho razao para me perguntar ... nao teria sido convi-
dado a subir se tivesse alguem aqui, e alem disso nao penso em voce
de forma nenhuma dessa maneira. Nao h:i razao nenhuma para isso.
Isto lembra-me urn fantasma que tive num quarto onde eu nao deveria
estar ...»

E ai que se detem 0 que visa Ella Sharpe. Podemos dizer que haja aqui
recusa de uma fantasia sexual relativa a analista? Parece que nao haja absolu-
tamente recusa, mas que ha mesmo admissao, admissao desviada e certo, ad-
missao por via das associayoes que VaGse seguir. Nao se pode dizer que na
proposiyao da analista relativa ao sujeito, 0 sujeitb rejeite pura e simplesmente,
esteja numa posiyaode pura e simples negayao. Isso parece ao contrario tipi-
camente 0 tipo de interpretayao oportuna, ja que vai arrastar tudo 0 que vai
seguir-se e que vamos ver.

Ora justamente, esta questao da fantasia sexual que esta em jogo quan-
do desta entrada no gabinete da analista onde a analista e suposta estar so, e
algo que e com efeito 0 que esta em questao e da qual creio que vai parecer-
Ihes bem depress a que nao e preciso ser grande clerigo para esclarece-Ia.

c) 0 terceiro elemento que nos trazem as associayoes e, nos diz Ella
Sharpe, «0 fantasma, fantasma de estar onde nao deve estar e ladrando como
urn cao para despistar ...». E uma expressao metaforica que se encontra no
texto ingles, «to put off the scent»60.Nao e jamais em vaGque uma metafora
seja empregada em lugar de outra, mas aqui nao ha trayo de scent no que diz 0

paciente, que esteja recalcado ou nao, nos nao temos nenhuma razao de con-
cluir. Digo-o porque 0 scent e 0 passeio dos tristes [joie des dimanches) de
certas forrnas de analise ... Contentemo-nos aqui com 0 que diz 0 paciente.

A proposito da interrogayao que Ihe trouxe a analista ele Ihe diz: «Is to
me faz lembrar aquela fantasia que tive de estar num quarto onde com
efeito -isto esta de acordo com 0 que «surmises» a analista- nao tenho
razoes para estar», rnaisexatamente, «onde eu nao de~)ia estar. [...J de

60 "Phantasy a/being where he ought not to be. and barking like a dog toput people off the scent"
(to put off: fazer perder a pista, colocar em falla).
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mente eludido no relato que disto faz Ella Sharpe e na maneira como vai t r m
conta as diferentes incidencias tendenciais.

Ele diz entao «Penso que alguem pode pensan>, tive esta fantasia d
pensar que «alguem podia pensar que eu estava h'l e entao pellsei qu
para irnpedir alguem de entrar e me encontrar, eu poderia ladrar como
um cao. Isso disfan;aria minha presen~a. Someone poderia entao dizer:
"Oh! e s6 urn cao, nao h:i mais qu.e urn cao aqui"».

o carater paradoxal desta fantasia do sujeito apela muito provavelmente
-ele proprio diz que as lernbranyas sao de uma inrancia tardia, de uma adoles-
cencia- 0 carMer pouco coerente, mesmo absurdo de certos fantasmas, sem
deixar, por isso, de ser percebido ern todo 0 seu valor, ou seja como sendo
apreciavel e retido como tal pela analista. Entao ela nos diz, seguindo as ideias
que Ihe veem, associativas: "E urn fantasma de estar onde nao deveria estar e
para despistar, de ladrar como urn cao".

A coisa esta certa, s6 que, se ele imagina estar ai onde nao deveria estar,
o objetivo do fantasma, 0 sentido do fantasma, 0 conteudo evidentedo fantas-
ma e mostrar que ele nao esta onde esta. E a outra fase, fase muito importante
porque, nos vamos ve-Io, e 0 que vai ser a caracteristica, a propria estrutura de
qualquer afirrnayao subjetiva par parte deste paciente; e ir direto ao fim em tais
condiyoes dizendo-Ihe que esta em tal ponto onde quis matar 0 seu semelhante
e do qual e 0 troco e a revanche, e algo que e certamente tomar partido -e
tomar partido em condiyoes nas quais as chances tanto de erro como de exito,
ou seja, de fazer de fato adotar pelo paciente de uma maneira subjetiva 0 que
se conclui, SaGneste caso particularmente evidentes. E e 0 que faz 0 interesse
deste texto.

Se por outro lado, podemos ver que se trata de por ern evidencia 0 que
aqui se anuncia na sua estrutura, ou seja 0 que quer dizer aquilo queja aparece
no fantasma, ou seja que ele nao esta onde ele esta, n6s vamos ver 0 sentido
que isto talvez tenha. Talvez isto tambem possa nos levar, veremos, a uma
interpretayao completamente outra.

Seja como for, ele nao se serve de urn eu [moil qualquer para se fazer
nao estar ai onde ele esta. E claro demais, bem entendido, que do ponto de vista
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da realidade, este fantasm a 6 insustentavel, e que par-se a ladrar como urn dio
num quarto onde nao se deve estar, nao 6 a melhor forma de escapar a aten-
<;:ao.Deixemos de lado, bem entendido, esta frase que so serve para nos fazer
notar que nao estamos no compreensivel, mas na estrutura imaginaria, que
afinal das contas ouvem-se coisas como estas no decurso das sess6es, e
contentamo-nos por fim em crer que se compreende ja que 0 doente tern ar de
compreender. Ja Ihes disse, 0 que 6 proprio de todo afeto, de toda esta margem,
este acompanhamento, estas bordas do discurso interior, pelo menos especial-
mente tal como 0 podemos reconstituir quando temos 0 sentimento de que esse
discurso nao 6, justamente, urn discurso ta~ continuo quanto se ere, 6 que a
continuidade 6 urn efeito, e principalmente [produto] por meio do afeto. Ou
seja, quanta menos os afetos sac motivados, mais -6 uma lei- eles aparecem
compreensiveis para 0 sujeito ...

Isto nao 6, para nos, razao para segui-Io, e 6 por isso que a observa<;:ao
que fiz ai, por muito evidente que possa parecer, tem apesar de .tudo 0 seu
alcance. 0 que se trata de analisar 6 0 fantasm a, sem compreende-Io -quer
dizer, descobrindo-lhe a estrutura que revela. Ora, 0 que 6 que isto quer dizer,
este fantasma?

Assim como ha pouco 0 importante era ver 0 que 0 sujeito nos dizia a
proposito da sua tosse "6 uma mensagem", trata-se de perceber que este fan-

. tasma nao tem realmente nenhum senti do, 0 caniter absolutamente irreal da
sua eficacia eventual. E que 0 sujeito ladrando diz simplesmente "6 urn cao".
Tamb6m neste caso se faz outro, mas nao 6 essa a questao, nao se pergunta
qual 6 esse significante do Outro nele. No caso tem um fantasma e, isto e
apesar de tudo bastante precioso quando isso nos surge para que nos aperce-

. bamos do que nos 6 dado, elese faz outro com a ajuda de que? De urn
significante precisamente. 0 latido neste caso, 60 significante do que ele nao 6:
nao 6 um cao mas gra<;:as a esse significante, para 0 fantasma, 0 resuitado 6
perfeitamente obtido, ele 6 outro do que 0 que ele 6.

Aqui you pedir-Ihes (po is nao esgotamos 0 que apareceu em simples
associa<;:ao com a tosse, ha um quarto elemento que veremos daqui ha pouco e
a proposito disto, ou seja, neste caso, a funyao do significante no fantasma,
pois aqui 6 claro que 0 sujeito se considera suficientemente coberto por este
latido fantasmatico) que fa<;:amosum parentesis.

Ja nao 6 do sonho que Ihes falo, mas de certa pequena observa<;:ao cHni-
ca elementar. No final de uma comunica<;:ao cientifica recente, fiz alusao ao

fato de que tinha isso para Ihes trazer aqui. E necessario dizer que em uma
mat6ria ta~ abundante, 0 que haveria para ensinar 6 tao desmedido relativa-
mente ao que se ensina, quer dizer, ao que se repete, que ha verdadeiramente
dias em que eu pr6prio me sinto ridiculamente .esmagado pela tarefa que em-
preendi... '

Tomemos este "6 um cao". Quero chamar-Ihes a aten<;:ao para algo
relativo a psicologia da crian<;:a, 0 que se chama a psicologia gen6tica. Tenta-
se, esta ci'ian<;:aque queremos compreender, fazer com ela essa psicologia que
se chama gen6tica e que consiste em se perguntar como 6 que este querido
pequenino que 6 tao pateta come<;:aa adquirir as suas id6ias. E perguntamo-nos
entao, como 6 que a crian<;:aprocede. 0 mundo dela seria primitivamente auto-
er6tico, os objetos nao viriam senao mais tarde. Espero, gra<;:asa Deus! que
todos tenham, senao diretamente experiencia com crian<;:as,pelo Itlenos sufici-
entes pacientes que possam contar-Ihes a historia da sua pequena crian<;:apara
ver que nao ha nada mais in teres sa do nos objetos, nos reflexos dos objetos do
que uma crianya muito pequena. Deixemos isto de lado.

Trata-se por hora de nos apercebermos como 6 que entra emjogo neia a
opera<;:ao do significante. Digo que podemos ver na crian<;:a, na fonte, na ori-
gem da sua apropria<;:ao do mundo que se Ihe oferece e que 6 antes de tudo urn
mundo de Iinguagem, urn mundo em que as pessoas Ihe falam-o que 6, claro,
urn afrontamento bastante espantoso-como 6 que ela vai entrar nesse mundo .

Ja fiz alusao a isto que as pessoas podem observar, com a condi<;:ao de
ter simpiesmente 0 ouvido atento e de nao considerar como for<;:osamente con-
firmadas as id6ias preconcebidas com as quais podem entrar em contato com a
crian<;:a.Urn amigo me fazia recentemente no tar que tendo ele proprio decidido
querer tomar conta do seu filho ao qual consagra muito tempo, nunca Ihe tinha
falado do cao senao como "0 cao". Nao deixou de ficar urn pouco surpreso
pelo fato de que a crian<;:a, que bavia perfeitamente determinado 0 que era
nomeado pela nomina<;:ao primitiva do adulto, se pas a chama-Io urn "au-au".
Outras pessoas que podem por vezes me falar de uma forma, nao diria direta-
mente esclarecida pelos pianos de pesquisa que Ihes proponho, mas so pelo
fato do meu ensino, fizeram-me notar esta outra coisa, que nao s6 a crianya
limita a designa<;:ao do cao este "au-au" que 6 algo que 6 escolhido no cao
primitivamente entre todas as suas caracteristicas. E como se espantar, visto
que a crian<;:a nao vai evidentemente comeyar ja a qualifica-Io, seu cao, mas,
antes de poder ter 0 manejo de qualquer esp6cie de atributo, ele come<;:a a



faze I' entrar em jogo 0 que pode dizer dele, ou seja, 0 fato de que 0 animal se
apresenta como produzindo ele proprio urn signa -que nao e urn significante.
Mas reparem aqui que e pela abordagem, que e gra9as ao que se Ihe apresenta
do que ha no que se manifesta, a presen9a precisamente de urn animal, algo de
suficientemente isolado para Ihe fomecer 0 material, algo que ja e emissao
laringea, que a crian9a toma este elemento, como que? Como algo que,ja que
substitui "0 cao" que ela ja compreendeu perfeitamente e entendeu ao ponto de
poder tanto dirigir 0 seu olhar para esse cao quando se nomeia 0 cao como para
uma imagem desse cao quando se diz "cao" e 0 substitui pOI' urn au-au, 0 que e
fazer a primeira metafora. No que vemos esb09ar-se, e da forma que e a mais
con forme com a verdadeira genese da linguagem, a opera9ao predicativa.

Notou-se que nas formas primitivas da linguagem, 0 que joga como fun-
9ao de adjetivo, sao metaforas. Isto e confirmado aqui no sujeito, com a dife-
ren9a de que nao [nos] encontramos aqui diante de alguma misteriosa primitiva
opera9ao do espirito, mas face a uma necessidade estrutural da linguagem que
exige que, para que algo se engendre na ordem do significado, e preciso que
haja substituiyao de urn significante a urn outro significante.

Dir-me-ao "Como e que voce sabe?" -quero dizer, "POI' que afirma que
o que e essencial e a substituiyao de "au-au" a cao?"

Primeiramente, eu Ihes direi que e observayao corrente e me foi contado
ha pouco tempo, que a partir do momento em que a crianya foi capaz de cha-
maI' "au-au" a urn cao, ela chamara "au-au" a um monte de coisas que nao tern
absolutamente nada a ver com urn cao, mostrando logo assim com isso que
aquilo de que se trata, e efetivamente da transformayao do signo em significante
que se poe a prova com toda a especie de sUbstituiyoes relativas ao que, nesse
momenta, ja nao tern mais importancia, que sejam outros significantes ou uni-
dades do real. Pais do que se trata e de pOl' a prova 0 poder do significante.

o ponto culminante disto 6 assinalado naquele momento decisivo em que
a crianya (6 sobre isto que eu fayo a observayao no fim da comunicayao cien-
tifica de que falava) declara com a maior autoridade e a maior insistencia: "0
cao faz miau" ou "0 gato faz au-au"; ponto absolutamente decisivo, pais 6
neste momento que a primitiva metafora que 6 constituida pura e simplesmente
pela substituiyao significante, pelo exercicio da substituiyao significante, engen-
dra a categoria da qualificayao. '

Notem bern, podemos agora formalizar isto se quisere~, e dizer que 0

passo, 0 progresso realizado consiste nisso que de inkio uma cadeia monolinear

I
.f ...

~

6 estabelecida que diz: "0 cao" = "au-au", que aqLlilo de [ue sc tratn till' \

demonstrado da forma mais evidente pelo fato de que a crianya sobrep ,
combina uma cadeia com outra, e que veio fazer cruzar-se em relayao It cadcia
"0 cao faz au-au", a cadeia "0 gato faz miau"; que substituindo 0 "miau" ao
"au-au", ela ~ai fazer entrar em jogo a possibilidade de cruzamento de uma
cadeia com outra, ou seja, uma redivisao de cada uma das cadeias em duas
partes, 0 que_provisoriamente sera fixo e que, nao menos provisoriamente, sera
m6vel, isto e, de algo que ficara de umacadeia em tomo do que girara a que se
po de trocar.

S'. S
S . S'

Em outras palavras, 6 unicamente a partir do momento em que se aSSQ-
ciou 0 S' do gato enquanto significado pOl' este signo, com a S, a "au-au"
significante do cao, e que isto supoe que embaixo -e para comeyar nao existe
urn embaixo- a crianya liga as duas linhas, ou seja que 0 significado do "au-au",
a cao, faz S', a "miau", significante do gato. S6 a partir do momento em que
este exercicio foi realizado e a importancia que a crianya lhe da e perfeitamen-
te evidente e demonstrada pOl' isso que, se as pais pOl' inepcia intervem, a
corrigem, the repreendem ou a censuram pOl' dizer tais disparates, a crianya
tern reayoes emocionais muito vivas (chora, para dizer tudo ...) porque sabe bem 0
que esta fazendo, ao contrario dos adultos quejulgamque ela diz bobagem.

Pois e unicamente a partir desse momento e segundo a formulayiio que
dei da metafora que consiste essencialmente nisto: que algo ao nivel da Iinha
superior se deslocou, se elidiu relativamente a algo que, na linha inferior do
significado, tambem se deslocou. E, em outras palavras, na medida em que do
ponto de vista do grafo, a partir do momento em que este jogo foi introduzido (0
"au-au" pode ser elidido e situa-se na parte de baixo da enunciayiio relativa ao
cao), que esta enunciayao se toma propria mente uma enunciayao significante
e nao simples conexao imitativa em relayao a realidade. 0 cao, quer seja indi-
cado au nomeado, da no mesmo. Mas literalmente 0 fato de que, quando a
qualificayao, a atribuiyao de uma qualidade do cao Ihe e dada, isso nao esta na
mesma linha, e sabre a atribuiyao da qualidade como tal: ha as que fazem "au-
au", ha os que fazem "miau", e todos os que farao outros barulhos estao aqui
implicados na verticalidade, na altura, para que comece a nascer da metafora,
a dimensao do adjetivo.



Como sabem, nao foi ontem que estas toisas foram vistas! Darwinja se
tinha ocupado delas. So que, a faHa de aparelho linguistico, as coisas mantive-
ramose para ele muito problemilticas. Mas e urn fenomeno tao geral, tao essen-
cial, tao funcionalmente dominante no desenvolvimento da crianya que mesmo
Darwin, que tinha mais tendencia para as explicayoes naturalistas, nao deixou
de se espantar com a seguinte: nao deixava de ser bem engrayado que uma
crianya que tinha ja uma asmcia nota vel que [he peonitia isolar do pato 0 "qua-
qua" ["couac") (e assim que e fonetizado pela crianya a grito do pato no texto
de Darwin), que esse "qua-qua" esta referido a toda uma serie de objetos cuja
homogeneidade generic a sera suficientemente observada pelo fato de que en-
tre eles, se bem me recorda, havia vinho e uma moeda [sou]. Nao sei bem a
que a palavra "moeda" designa, se designa urn penny au outra coisa. Nao
verifiquei a que significava no tempo de DarWin,mas era uma moeda vista que
Darwin, em seu embarayo, nao deixa de notar que essa moeda estava marcada
num canto com uma aguia. Pode parecer que a explicayao que uniria a relayao do
"qua-qua" a especie volatil em geral sob pretexto de que uma imagem tao ambf-
gua como a de uma aguia de asas abertas numa moeda possa ser alguma coisa
que podemos considerar como devendo ser homogeneizado par urna crianya ao
aperceber-se do pato. Evidentemente, a do vinho, do liquido,seria ainda urn proble-
ma. Talvez possamos simplesmente pensar que ha alguma relayao entre 0 vinho,
algo que seria, digamos, 0 elemento liquido na medida que ai a pato chapinha.

Vemos que, em todos os casos, aquito de que se trata e mais uma vez
melhor designado como marcado pela obliquidade do elemento significante en-
quanto tal. Aqui, admita-mo-lo na contiguidade da perCepyaOse queremos acei!~r
com efeito que e da qualidade liquida que se trata quando a crianya Ihe aplica 0 .

"qua-qua" do pato. Como veem e sempre no registro da cadeia significante que
podemos apreender 0 que se funda, na crianya, de fundamental na sua apreen-
sao do mundo, como mundo estrUturado pela fala.

Tambem nao e que ela procure 0 sentido, nem a essencia dos passaros,
do fluido au das moedas ... E que literalmente, ela as encontra pelo exercicio do
non-sens. Pais afinal de contas, se tiveonos tempo, colocar-nos-emos ques-
tOes sabre 0 que e tecnicamente 0 non-sens, quero dizer na lingua inglesa 0

nonsense. E precisamente urn genera. A lingua inglesa tern dois eminentes
exemplos de nonsense, nomeadamente Edward Lear61, autor de nonsenses

61 LEAR E., Book o/Nonsense (1846), Poemes sans sens, (trad. H. Parisot), Paris, 1968, Aubier
- Flarnrnarion.

que definiu como tais, e Lewis Caroll de quem penso que conheyam pelo me-
nos Les Aventures d'Alice au pays des merveilles61.

Devo dizer que se tivesse de aconselhar alga como livro de introduyao
ao que deve ser urn psiquiatra ou urn psicanalista de crianyas, mais do que.
qualquer dos [ivros do senhor Piaget, eu lhes aconselharia a comeyar por ler
Les Aventures d'Alice au pays des merveilles, pais compreenderia efetiva-
mente algo que tenho as melhores raz5es para pensar, dado 0 que se sabe
sobre Lewis Caroll, que e algo que repousa na profunda experiencia do humor
da crianya e que efetivamente nos mostra a valor, a incidencia, a dimensao do
jogo de nonsense como tal.

Nao posse aqui senao destacar esta indicayao. Eu a abordei sob a foona
de parentesis e a proposito do "e urn cao" do nosso sujeito. Quem dizer da
maneira foonulada, significante do qual convem interpretar 0 que aqui se esbo-
ya de fantasma e de que, pelo menos, situarao aqui, penso que facilmente, 0

titulo nos teonos do fantasma. Quem dizer, neste fantasma, "E urn cao, nao e
senao urn cao."

Reencontrarao 0 que lhes disse ser a f60nula do fantasma, ou seja, que
o sujeito parece elidido, nao e ele, na
medida em que esta presente urn
outro,urnoutro imaginario, a. Prime i-
ra indicayao da conveniencia desse
esquema para lhes fazer notar a va-
lidade do fantasma como tal.

(d) Chego ao 4°elemento
associativo que nos da, nesta ocasiao,
Ella Sharpe. Ainda que "urn cao tra-
zido a memoria sob essa [oona de
urn cao que se masturba6l", empre-
go naturalmente intransitivo. Trata-
se de urn cao que se masturba, como
o paciente contou, ou seja, como logo
depois do esquema, urn dog, urn cao,

61 LEWIS CAROLL,Alice 'sAdventures in Wonderland (1865), Les Aventures dAlice aupays des
merveilles (trad. H. Pariso!), Paris, 1970, Aubier-Flammarion.
6Jd) "Dog again brought memory 0/masturbating a dog".
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Sera que a conotayao da coisa como urn elemento ao colocar na seqUen-
cia da cadeia pela analista, ou seja "Iembranya de urn cao que se masturba" e
algo que de va aqui satisfazer-nos completamente? Creio que nao. Porque este
elemento permite-nos avanyar ainda urn pouco mais longe, naquilo de que se
trata nesta mensagem trazendo 0 sonho. E para Ihes mostrar a primeira boucle
que foi percorrida pelas associayoes do paciente, e mostrar-lhes onde ela esta,
dir-lhes-ei que nada e mais evidente neste caso que a linha associativa. E pre-
cisamenteaquela que Ihes desenho aqui em pontilhado, na medida em que esta
na enunciayao do sujeito. Estes elementos significantes, rompidos, vao passar
como na fala comum e normal pOI' estes dois pontos-referencia da mensagem
e do codigo e a mensagem e 0 codigo sendo aqui de natureza bem diferente do
parceiro que fala a mesma lingua de que se trata no termo do Outro, A.

E 0 que vemos aqui, nesta linha associativa percorrida, e justamente
primeiro 0 fato de que chegamos ai sob a forma: trata-se do significante do
Outro que esta em mim. E a quesUio. Eo que 0 sujeito a esse proposito comeya
a desenrolar nao e nada menos do que passar pOl' este ponto, ($ 0 a] ao qual
voltaremos mais tarde, depois aqui, em d, neste nivel em que se situa a questao
de seu desejo.

o que e que ele faz ao tel' essa "tossezinha", isto e no momento de
entrar num lugar onde ha algo que ele nao sabe 0 que e: "Fantasia sexual a
proposito da analista". Qual? 0 que se manifesta depois, e seu proprio fantas-
ma, ou seja ele la, se estivesse no lugar do outro, pensaria primeiro em nao
estar la -OU mais exatamente em ser tornado pOl' outre que nao ele mesmo. E
agora, a que chegamos? Mas justamente ao que se passa. A cena aqui de
repente descobre-se, desenvolvida pelo paciente. 0 que e que se passa? Este
cao, na medida em que e ele proprio, nao esta Ii Este cao ei-lo ja nao mais
fantasmitico, mas bem na realidade. E urn Dutro desta vez, nao mais totalmen-
te significante, mas uma imagem, urn companheiro neste quarto e urn compa-
nheiro tanto mais evidentemente proximo dele, assimilado a ele que esta esfre- .
gando-se na propria perna, do paciente, que 0 cao vem se masturbar.

Qual e 0 esquema do que se pass a nesse momento? Ele e essencialmen-

te[liliciad 11 rUlodcqul.: IIII' ,'lllIJOllldlllltlrllqllllllillllllll tlllqlld lilt
mOS que ten UlTIarelay, c m 5ujcit I ol'qu' 'I I v,' 1111,· I) Ilid lIi1l tli
no-Io infonnar, ele podia ser imaginariamcntc ., . [Illilll:tI, 'llIll 1 'Illllll\' 1I tll
se apoderar do'significante, ladrando. Este oulro preSl.:nl '1.: llHi:lurbn: 1\1 ~:ll'l
Ihe algo, lTIuito precisamente ao se masturbar. Estara a situayao a sim dct Imi-
nada? Nao, como 0 proprio paciente no-Io diz, ha a possibilidade de que alguem
entre, e entao que vergonha! a situayao ja nao seria sustentavel. 0 sujeito
desapareceria literalmente de vergonha diante desse outro, testemunha do que

se passa.
Em outras palavras, 0 que se articula aqui: mostra-me 0 que e precise

que eu fay a com a condiyao de que 0 -outro, enquanto grande Outro, terceiro,
nao esteja ai. Olho para 0 outro que eu sou, esse cao, com a condiyao de que 0

Outro nao entre, senao desapareyo de vergonha. Mas, pOl' Dutro lado, esse
Dutro que sou, ou seja esse cao, vejo-o como Ideal do eu, como fazendo 0 que
eu nao fayo, como "ideal de potencia" como dira mais tarde Ella Sharpe. Mas
nao seguramente no sentido em que ela 0 entende, porque justamente isto nao
tem nada a ver com as palavras. No caso, e justamente na medida em que 0

cao, ele, nao e urn animal falante que ele pode ser aqui 0 modele e imagem,' e
que 0 sujeito pode vel' nele 0 que deseja ver, ou seja que Ihe mostrem 0 que
deve fazel', 0 que po de fazel', e isto enquanto estiver fora da vista do Outro, do
que pode entrar e do que fala. .

E, em outras palavras, e na medida em que ainda nao entrei no gabinete
da minha analista que posso imagina~la, Ella Sharpe nomeadamente, a pobre
cara mulher, me mostrando a masturbar-se, e tusso para preveni-Ia, ela, de que
deve retomar uma posiyao normal.

E neste jogo entre os dois outro, aquele que nao fala, que se imagina, e
aquele a quem se vai falar, que deve tel' cuidado para que a confrontaya? nao
se produza depressa demais, que 0 sujeito nao se ponha a desaparecer. E este
o ponto-pivo onde de repente vai surgir a memoria *como* 0 sonho ...

Pois bern, 0 sonho, retoma-Io-emos na proxima vez para qi.,e nos aperce-
bamos que 0 interesse do sonho e do fantasma que ele vai nos mostrar, e muito
precisamente de ser 0 oposto deste fantasma forjado em estado de vigilia, do
qual hoje delimitamos os rudimentos. .



Li<;ao 10

Esta investigayao, este exercicio que e 0 nosso para lhes mostrar como,
no uso que fazemos desde ja na nossa experiencia, praticamente, da nOyaOdo
desejo, supomos sem 0 saber urn certo numero de relayoes, de coordenadas
que sao as que tento situar mostrando-lhes que essas sac sernpre as mesrnas,
que ha entao interesse em reconhece-Ias, porque se nao as reconhecemos, 0

pensamento desliza sempre urn pouco mais a direita, urn pouco inais a esquer-
da, agarra-se a coordenadas mal definidas, e isso nao e sernpre sem inconveni-
entes para a conduta da interpretayao.

Vou continuar hoje a analise do sonho que escolhi em Ella Sharpe preci-
samente pelo seu carater excepcionalmente bem elucidado. E vamos ver as
coisas sob esta dupla face: em que medida 0 que ela diz, 0 que diz de mais
agudo, de mais fino, de mais notavel nesta observayao da sessao em que este
sonho e anal isado e nas duas sessoes seguintes, 0 que ha de mais notavel e que
se trata de algo que se inscreve tao bem nas categorias que sac as que tento
ensina-los 0 use, que e gray as a isso que se pode dar a esses elementos todo 0

seu valor e em que medida, na falta de justarnente distinguir a originalidade
desses elementos, ela acaba por lhes reduzir de algum modo 0 alcance, por
baixar de urn nivel a cor, 0 relevo, por mistura-los, reduzi-Ios a nOyoes mais
gastas, mais surnarias que a impedem de tirar todo 0 partido que poderia do que
ela tern na mao.

Mas desde ja, para fixar se quiserem, no seu espirito algo destinado a
desenhar-se sempre com maior precisao e melhor, penso que comeyam a en-



trever 0 que quer dizer 0 duplo andar do grafo. Em suma, este percurso que
retoma sobre si proprio, da enunciayao analitica na medida em que, eu diria,
liberada pelo principio, a regra da associayao livre, tende a que? A valorizar,
tanto quanta possivel 0 que esta incluidoem todo discurso, uma cadeia significante
enquanto fragmentada de tudo 0 que cada urn sabe, isto e, de elementos
interpretaveis.

E esses elementos interpretaveis enquanto fragmentados surgem preci-
samente na medida em que 0 sujeito tenta reconquistar-se na sua originalidade,
estar para al6m do que a demanda fixou nele, aprisionou das suas necessida-
des. E na medida em que 0 sujeito, na expressao de suas necessidades se
encontra primitivamente apanhado, [igado as necessidades proprias a deman-
da, e que sac essencialmente fundadas no fato de que ja a forma da demanda
esta alt~rada, alienada pelo fato de que temos de pensar sob esta forma de·
linguagem, eja no registo do Outro como tal, no codigo do Outro que ela deve
se inscrever.

E a este nivel que se produz 0 primitive intervalo, a primitiva distancia do
sujeito relativamente a algo que, na sua raiz, e sua necessidade, mas que nao
pode na chegada ser a mesma coisa; ja que nao vai ser reconquistado na che-
gada (mas conquistado para al6m da demanda) senao numa realizayao de lin-
guagem (na forma do sujeito que fala) e que essa alguma coisa que se chama
o-que-o-sujeito-quer refere-se ao que 0 sujeito vai se constituir como sendo,
numa relayao nao mais de certa forma imanente, completamente incluida na
sua participayao vital, mas pelo contrario como declarando, como sendo e par
isso numa certa relayao ao ser.

Neste intervalo, e entre a linguagem pura e simplesmente quesitiva e a
linguagem que se articula -em que 0 sujeito responde a pergunta do que 6 que
ele quer, em que 0 sujeito se constitui em relayao ao que e- e neste intervalo
que vai se produzir algo que vai se chamar nomeadamente 0 desejo. E esse
desejo, na sua dupla inscriyao do grafo, 6 alguma coisa ...

Que haja alguma homologia entre esse desejo (na medida em que esta
situado algures na parte superior destas coordenadas) e a funyao que tern 0 eu
[moil na medida em que este discurso do Outro se retoma a si proprio, e que 0

apelo ao outro para a satisfayao de uma necessidade se institua em relayao ao
Outro no que eu chamei por vezes a fala plena, a fala de engajamento, numa
relayao como esta, em que 0 sujeito se constitui ele-proprio em relayao ao
outro, em que 0 sujeito diz ao outro "tu es meu mestre", "tu es minha mulher",

esta relayao que toma 0 eu [moil e que 0 institui relativamente a"umobjet para
retomar aqui sob forma de mensagem.

Ha alguma homologia entre esta relayao em que 0 eu [moil e tornado no
discurso do butro e 0 simples fato de que alguem fala de mim como eU,de si
como si; ha algo articulado de maneira fragmentaria que necessita uma deci-
frayao de uma ordem especial no desejo. Assim como 0 eu [moil se constitui
numa certa relayao imagimiria ao outro, tambem 0 desejo se institui, se fixa
algures no discurso do Outro, a meio caminho desse discurso em que 0 sujeito,
por toda a sua vida tende a completar-se em algo onde 0 seu ser se declara a
meio-caminho.

o desejo 6 uma reflexao, um re~omo nesse esforyo por onde um sujeito
se situa algures face ao que eu lhes designo pelo fantasma, isto e a relayao do
sujeito como evanescente, enquanto ele se evanesce numa certa relayao a urn
objeto eletivo. 0 fa!1tasma tem sempre esta estrutura, nao 6 simplesmente re-
lac;:aode objeto. 0 fantasma e algo que corta, urn certo desvanecimento, uma
certa sincope significante do sujeito em presenc;:ade urn objeto. 0 fantasma
satisfaz a uma certa acomodac;:ao,a uma certa fixayao do sujeito, a a algo que
tern urn valor eletivo. A elegibilidade deste valor, 60 que tento demonstrar-Ihes
este ana com a ajuda de urn certo numero de exemplos.

]a esta oposiyao do sujeito a urn certo objeto e algo que esta implicito no
fantasm a, tal que 6 0 prefaeio, 0 preludio do sonho enunciado pelo sujeito. Ja 0

fiz sentir-lhes, creio, na ultima vez. 0 sujeito chega e comeya a falar de sua
tosse, mensa gem sobre a mensagem, de sua tosse que 6 feita para misteriosa-
mente avisar, antes de entrar na sala onde poderiam estar os dais outros, os
dois outros que estariam se amanda, para adverti-Ios de que 6 hora de se sepa-
rarem. Por outro lado, nas associayoes, vemos que essa tosse 6 algo que esta
muito proximo de urn fantasma que ele exprime logo: a saber que ele imaginou
num fantasma passado, que estando algures, e nao querendo ser encontrado ai
porque nao deveria estar ai, nesse lugar, ele poderia ladrar como urn cao e todo
o mundo se diria: "olha, 6 urn cao!"

Revela-se, 0 latido, como sendo 0 sinal pelo qual 0 sujeito se ausenta
profundamente de onde esta, se assinala como sendo outro, e a correlayao da
tosse com 0 fato de que urn casal de outros no qual uma terceira associayao
nos mostra que 0 sujeito tambem esta incluido -porque esse cao que ele foi
para ladrar, isto e para se fazer outro do que ele 6, eis agora que numa terceira
recordayao, esta do real, ele nos diz que esse cao 6 urn cao que veio se mastur-



bar contra sua perna, e 0 que teria' acontecido se os tivessem surpreendido aos
dois? Em resumo, vemos se desenhar algo que, na ordem estrutura4 e essenci-
al.

Quando os dois que estao no interior de certo recinto estao ai, confronta-
dos um face ao outro na relac;:ao propriamente dita imaginaria que faz com que
aquilo de que se trata seja bastante bem marcado pelo fato que esse cao se
masturba contra sua perna, 0 cao no caso e pelo pr6prio fantasma a prop6sito
do qual e trazido, e tambem ele mesmo imaginario, aquele que mostra a se
masturbar, e tambem que ele nao esta ausente do casal daqueles amantes.

Mas 0 que e essencial, nao e simplesmente descrever que it identifica-
c;:aodo sujeito, como e de se esperar, esta por todo 0 lado. Esta tanto no sujeito
que esta de fora e que se anuncia, como no sujeito que esta dentro e que e
tornado na relac;:ao do casal com 0 que ela comporta de comum fascinac;:ao
imaginaria. E que, ou os dois elementos do casal imaginario, dual, ficamjuntos
nesta co mum fascinac;:ao aqui do ate, entre 0 abrayo, entre 0 acasalamento e a
fascinayao especular; ou eles ficam juntos e 0 outro nao deve estar ai, ou 0

outro se mostra e entao os outros se separam e se dissolvem.
E a estrutura que e importante par em relevo. E ela que falseia 0 proble-

ma, porque no fim das contas 0 que e que 0 sujeito nos diz? Que ele teve uma
«pequena tosse» antes de entrar na sala de sua analista quando e claro que se
o fizeram subir, e porque nao havia mais ninguem, que ela esta sozinha; e que
a'lias, <<nao sao estas coisas, diz ele, que me permitiria pensar a seu pro-
posito». No entanto, e bem esse 0 problema ...

o sujeito toss indo, ou seja, por urn lado fazendo esse ato do qual ele
pr6prio nao sa be a significac;:ao, visto que ele poe a questiio da significac;:ao, ao
fazer-se com essa tosse, como 0 cao com 0 seu latido, outro que ele nao e, nao
sabe ele pr6prio qual e essa mensagem, e no entanto anuncia-se por essa tosse.
Ese anunciando, 0 que e que ele imagina? 0 que e que ele imagina que hano
interior daquela sala para que essa tosse que ele nos assinala como sendo nesta
ocasiao uma impulsao, uma compulsao, algo que 0 irrita porque isso transbor-
dou? (E ele pr6prio quem 0 assinala e pus em relevo a este respeito como e
espantoso que Ella Sharpe tenha julgado a esse prop6sito que nao devia falar
do assunto, que 0 sujeito nao tinha consciencia dele, e que nao se devia torna-
10 consciente, quando e ele pr6prio quem traz essas questoes, que diz e uma
mensagem, nao sei qual, mas e muito claro). 0 que e que ele imagina que ha no
interior, qual e 0 objeto que esta ali enquanto ele esta no exterior e se anuncia

desse modo que 0 aliena, por essa mensagem que ele nao compreende, por
essa mensagem cuja associac;:ao com 0 latido do cao esta ai para mostrar que e
para se anunciar como um outro, como alguem outro que ele mesmo, que esta
condiyao se manifesta?

Fac;:o-Ihes' notar, ap6s esta boucle, uma primeira volta em que nos fa Iou
, inicialmente de sua tosse como mensa gem, em seguida desse fantasma em que
se comprazeu a imaginar ser um cao, nos ter assinalado na realidade 0

acasalamento dele pr6prio com um dio num quarto, tendo de certa forma tra-
c;:adoessa passagem de forma flutuante, ambigua porque ele passa sucessiva-
mente por algo que reflete seu desejo, depois encarna seu fantasma, retoma
ap6s ter fechado 0 circulo algures. Po is vai a partir de entao mudar de registro.

«Nesse momento (onde terminava a minha ultima lic;:ao)0 sujeito ainda
tosse» nos diz a analista. Tem uma tossezinha, como se pontuasse. Depois
dessa tossezinha enuncia 0 sonho que ja Ii.

o que quero Ihes dizer, equal vai ser, a partir daqui e nesse sonho, sobre
esse sonho, nos sa visada. Disse-lhes, 0 que se manifesta no sonho da relayao
do desejo ao fantasma, manifesta-se com uma acentuayaO exatamenteoposta
a que era dada no fantasma que viera nas associayoes. Ai 0 que estava acen-
tuado, era que 0 sujeito, ele, ladra. Ele ladra, e uma mensagem, urn anuncio., Ele
anuncia-se como outro, essencialmente. E no plano de uma relac;:ao que 0 mas-
cara, na medida em que ladra como urn cao, que ele nao compreende porque
procede assim, que se poe em posic;:ao ou bem de nao estar ai, ou, se esta ai, de
se anunciar como urn outro, e de tal forma que os outros nesse momento preci-
so (ou seja 0 que ha para ver ali) se separam, desaparecem, nao mostram mais
o que ha para mostrar.

o enigma, e evidentemente 0 que ele imagina. 0 carater enigmiitico
sendo bem sublinhado no fato de que com efeito, 0 que po de haver para anun-
ciar, para desejar anunciar para que no momenta de entrar no gabinete de sua
analista, tenha essa tosse? 0 que esta velado, e esse lado da relayao com este
objeto x que e neste caso, eu nao diria sua analista, mas 0 que esta no quarto.

No sonho; 0 que vamos ver posta completamente em primeiro plano, e
algo que esta aqui, e urn elemento imaginario n6s vamos ver, que nao e qual-
quer. E como e precise esperar voces ai, estando num sonho, esta marcado por
uma certa func;:ao. 0 que lhes havia ensinado sobre 0 sonho nao teria sentido se
esta funcao nao fosse uma funyao de significante. Sabemos bem que 0 que
esta desse lade da relayao no fantasma do sujeito e algo tambem que deve ter



uma funyao complexa, nao ser apenas uma imagem, mas algo de significante.
Mas isto permanece velado, enigmatico. Nao podemos articula-Io como tal.

Tudo 0 que sabemos, e que do outro lade da relayao, 0 sujeito se anun-
ciou a si pr6prio como outro. Ou seja como sujeito marcado pelo significante,
como sujeito barrado. No sonho, e a imagem que temos, e 0 que nao sabemos,
e 0 que esta do Dutro lado, ou seja: 0 que e ele neste sonho? 1sto e 0 que a
senhora Ella Sharpe vai, na sua interpretayao do sonho, tentar articular para
ele.

Tomemos agora as associayoes a prop6sito do souho, logo depois do
sujeito tel' feito aquela observayao que conclui 0 sonho, a prop6sito do uso do
verba "masturbar-se" que ele usou no sentido transitivo e do qual ele faz notal'
que e intransitivamente que ele devia emprega-Io para utiliza-Io de forma cor~
reta, que ao dizer «ela estava tao desapontada que tive a ideia de masturba-
la», trata-se evidentemente de outra coisa. Trata-se de que 0 sujeito se mastur-
ba -e isso que pensa a analista e e 0 que ela logo vai Ihe sugerir sublinhando 0

que 0 proprio sujeito acabou de fazer notal', isto e, que 0 verba deveria tel' sido
usado no sentido intransitivo. 0 sujeito a esse prop6sito faz notal' que de fato, e
excessivamente raro que tenha masturbado alguem. S6 0 fez uma vez com
outro rapaz. «E a unica vez que consigo me lembran), e continua «0 so-
nho esta muito vivo na minha memoria. Nao houve orgasmo, [...] Vejo a
frente das suas partes genitais, 0 fim da vulva» e descreve: «algo grande
que se projeta para frente e que pendia para baixo como uma prega
num capuz. Tal e qual urn capuz. Era disto que a mulher fazia uso mano-
brando-o (e 0 termo que havia empregado no sonho), a vagina parecia aper-
tar em tome do meu dedo. 0 capuz parecia muito estranho, seemed
strange».

A analista retoma: «Em que voce pensa mais? Deixe dizer 0 que ha em
seu espirito.» 0 paciente retoma: «Penso em urn antro, uma caverna. Ha-
via algo de semelhante, urn antro, uma caverna sobre a colina onde eu
vivia quando era crian~a. Fui hi muitas vezes com minha mae. Ela era
visivel da estrada ao longo da qual nos and:ivamos. Seu tra~o mais
not:ivel era que 0 cimo, the top, era saliente, overhanging, e parecia urn
l:ibio enorme». Algo como a gruta do Ciclope, em Capri, cuja costa esta
semeada de coisas semelhantes. Vma cavema comuma parte se projetando
para frente ...

Ele faz sobre isto uma associayao muito notavel: «H:i ajoke a proposi-

to de labios (no senti 10gcnital d tcrm) '01'1' lido (l'UIISVCI' 'hllll 'III II

nao longitudinalmente. Mas nao me lembro como c que sic Joke cstll-
va combinado, alguma compara~ao com a escrita chinesa e sua rela~1'io
com a nossa" cada uma partindode lados diferentes,uma de cima para
baixo e a outra transversalmente. Claro, os l:ibios estao side by side (ou
seja lado a lado), enquanto que as paredes da vagina sac uma anterior,
outra posterior, ou seja uma longitudinal e a outra transversal. Eu pen-
so ainda, diz, no capuz».

Estes jokes que em ingles sao como uma parte do patrimanio cultural
sac muito conhecidos, estao em geral sob a forma de limericks. 0 limerick e
algo muito importante e revel adoI'. Limito-me a menciona-Io. Procurei numa
coleyao bastante consideravel de alguns tres mil limericks. Este limerick se-
guramente existe, vi outros parecidos, nem sei porque 0 tema da China e justa-
mente considerado. Ravia essa especie de inversao da linha da escrita -evocada
sempre que algo se aproxima de uma assimilayao, tambem e em simultfmeo, de
uma oposiyao da linha da fenda genital com a da boca, transversal, e tambem
com 0 que se supoe pOl'detras da fenda genital da transversalidade da vagina.

Ou seja, tudo isto e muito ambiguo. 0 que mais se aproxima e quee
divertido pelo fato que nao se percebe pOl'que especial mente a China intervem
nesta associayao, e este, limerick 1381 de uma obra sobre o'limerick:

Then was a young lady from China
Who mistook for her mouth her vagina
Her clitoris huge
She covered with rouge
And Iipsticked her labia minor'.

"Haviaumajove~ da China
que urndia confundiu sua boca com sua vagina
seu clit6risenonne, ela pintoucom batom
e pas batom nos pequenos labios."

• LEGMAN G., TheLimerick, f 700 exemples with notes, variants and index, London, 1974,
Jupiter books (n° 1388).



•.•"The vagina seemed to close round my finger".
N.d.T.: Expressoes populares francesas para "cbapeu".

Trata-se de saber 0 que devemos fazer com isto. Se deve~os resolve-Io
logo numa serie de significaryoesredimidas, pre-formadas, ou seja tudo 0 que e
possivel per por detnls disto, introduzir n6s mesmos, nesta especie de saco de
prestidigitador, tudo 0 que estamos habituados a encontrar ai ou devemos pa-
rar, respeitar i~to como algo que tem aqui urn valor especific~.

Voces devem dar-se facilmente conta, quando digo valor' especifico, por
pouco que tenham urn pouquinho mais do que noryoeslivrescas sobre 0 que isto
pode ser, um fantasma semelhante, que afinal, e bem possivel nao afogarmos
tudo na noryaopor exemplo muito geral de interior do ventre da mae, da qual se
fala tanto nos fantasmas.

Algo de tao elaborado no sonho merece que nos detenhamos. 0 que
temos neste caso diante de n6s, nao e certamente 0 interior de urn utero, e
overhanging, esta borda que se projeta. E alias, porque ela e extremamente
fina, Ella Sharpe sublinha adiante, numa passagem que poderemos ser levados
a encontrar na sequencia, que se esta diante de algo notavel: «e uma projeryao»
diz ela, e logo em seguida ap6s na passagem ela anuncia «6 0 equivalente de
urnpenis».

E possivel, mas por que apressar-se? Tanto mais que ela sublinha tam-
bem nesse momenta que 6 dificil fazer dessa projeryao algo Iigado a presenrya
da vagina. E muito acentuado no sonho, e ate pela propria manobra a qual 0

sujeito se presta, eu diria se substitui a si pr6prio pondo ali 0 dedo e nao 0 penis.
Como nao ver que muito precisamente esse algo esta localizado, se pode-se
dizer, nesse fantasma que e com efeito como 0 sujeito 0 articula, algo que tern
a mais estreita relaryaocom a parede anterior e posterior da vagina! 0 que
eqiiivale a dizer, para urn medico cuja profissao e praticar a medicina -0 que
nao era 0 caso de Ella Sharpe que era professora de letras e isso Ihe dava
grandes aberturas sobre a psicologia- e urn prolapiio, algo que se produz na
parede da vagina, onde se produz essa prosecryaoda parede anterior, mais ou
menos seguida de prosecryoes da parede posterior e que, num estadio ainda
ulterior, faz aparecer no orificio genital, a extremidade do colo. E algo extrema-
mente frequente que coloca toda a especie de problemas ao cirurgiao.

Nao e disso que se trata. Claro que ha ai algo que poe logo em jogo a
questao e 0 fantasma da mulher falica. E tao verdade que me lembrava pen-
sando em voces (nao consegui verificar a passagem, e urn fato muito conheci-"
do, penso, para que nao constitua novidade para alguns de voces) da rainha
Cristina da Suecia, a amigade Descartes, que era uma mulher rude como todas

ha de mais pr6ximo do nosso assunto em causa, em que 0 autor nos sublinha
que a superposiryao de duas imagens, uma que e a imagem da boca, a outra que
6 uma imagem genital, e bem essencial.

o que vou acentuar nisto? E que a prop6sito de algo em que logo 0

pensamento analitico escorrega para elementos imaginarios, ou seja assimila-
9aOda boca a vagina, 0 seio da mae considerado como 0 elemento engolidor ou
de devoraryao primitivo -e temos todas as especies de testemunhos diversa-
mente etnol6gicos, folc16ricos, psicol6gicos, que mostram esta rela<;:aoprimitiva
como a de continente a conteudo, que a crian<;:apode ter em rela<;:aoao que se
pode chamar a imagem materna.

Nao lhes parece que merece ser retido a este nivel algo que eu diria que
tem exatamente 0 mesmo acento que antes, 0 ponto no qual os detive quando
se tratava da grande e da pequena girafa? Nao era apenas 0 elemento entre 0

pequeno e 0 grande, entre a mae e 0 falo, esses elementos, 6 0 que com eles
fazia 0 pequeno Hans. Podia-se sentar-se em cima, amassa-los, eram simbo-
los. Eram ja no fantasma coisas transformadas em papel, poderia dizer-se, de
forma mais nuan<;:ada,mais interrogativa, mais sujeita a confirmaryao.

Mas digamos, para pontuar aquilo de que se trata, que isto nao e nada,
que nao e em VaGque para introduzir aqui algo relativo a esse elemento imagi-
nario, representado, ja tao notavel, que esta no sonho e que nos foi pintado

,como algo muito precisamente descrito, a dobra de um capuz. Nao 6 pouca
coisa! E algo que tern ja uma certa estrutura que cobre, que penteia -que se
receia tamb6m. E 0 dedo introduzido, to close round"\ neste elemento, este
suor tambem, e alguma coisa que nos da algo de totalmente precise como
imagem, algo impossivel de afogar numa simples estrutura geral de envolvimento,
ou de devora<;:ao,ou de engolimento. Estaja numa certa rela<;:ao,precisamente
com 0 dedo do sujeito. Diria mesmo que toda a questao esta ai. Mete ou ,nao
mete ai 0 dedo? E certo que mete ai 0' dedo e nao mete outra coisa, entre outras
nao mete ai 0 seu penis que esta presente, que essa rela<;:aocom 0 que vem
envolver, cal<;:ara mao, e algo que no caso e totalmente prevalente, posta na
dianteira, puxado para a frente no limite da figurabilidade, como diz Freud para
designar 0 terceiro elemento em a<;:ao,0 trabalho do sonho, Traumarbeit.



us ll1ulhcrc' dcssa epoca -nao seria demais insistir sobre a infl ..encia na hist6-
['Iadas mulheresdessa maravilhosa metade do seculo XVIII. A rainha Cr' t'd S . . . IS ma
.a ueCla urn dla viu ela pr6pria aparecer no orificio da vulva a ponta de urn
ut~ro_qu~, sem que saibamos as razoes, Ihe aconteceu nesse momenta de sua
eXlstencla, abnr-se num caso bem caracteristico de prolapso uterino. Foi entao
~ue: ced~nd~ ~ uma bajulayao enorme, seu medico cai aos seus pes dizendo:
MJlagre. Jupiter devolveu-te pOl'fim ao teu verdadeiro sexo". 0 que prova

que 0 fantasma da mulher falica nao data de ontem na hist6ria cia'medicina e da
filosofia ....

, Na? e isto que esta no sonho, nem 0 que se deve ouvir -a analista men-
ClOnamatS ~arde na observayao- que a mae do sujeito, pOl'exemplo, teve urn
prolapso. Amda que, pOl'que nao, visto que na articula<;:aoda sua compreensao
do que se passa, a analista conta que, muito provavelmente, 0 sujeito viuum
monte de c~isas pOl'baixo, que algumas de suas imaginayoes permitem pensar
que ele [pode ve~], deve mes.mo tel' [visto], para que sua interpretayao seja
~oe~ente, ~lgo analogo, ou seJa uma certa apreensao, pOl'baixo das saias, do
orgao gemtal (e 0 de sua mae). POl'que nao pensar nesse sentido? .

Mas naoe isso. Teremos muito maior legitimidade para ir nesse sentido
que a pr6pria analista, ja que, daqui a pouco, ela vai passar necessariamente
pOl'ess~ suposiyao. Quanto a n6s nao estamos ai. S6 indico simplesmente que
na ~edlda em que se trata de referencias relativas a imagens do corpo, vamos
faze,-l~sen~r~rem Jogo na interpretayao. Nao seriamos precisos, pOl'que nao
se dlstmguma a obsessao, ou 0 desejo, ou 0 temor do retorno ao ventre mater-
no, e a relay.aomuito especialmente com a vagina, que afinal nao e algo, ve-se
b:m ~esta sl~pl~s explicayao, da qual 0 sujeito nao possa tel' alguma apreen-
sac dlreta ou mdlreta?

o que eu quero simplesmente sublinhar aqui, depois de tel' marcado 0

acento. especial desta imagem deste sonho, e que em todo caso algo deve nos
reter. Eo fato de que 0 sujeito associa imediatamente a algo completamente de
outra orde,m,a,essejogopoetico e verbal do qual, se dei urn exemplo, nao foi s6
~ara m: dlvertlr, fOIpara dar uma ideia do estilo, de urn extrema rigor Iiterario;
e urn g.enero que tern as leis, as mais estritas que sejam -ejoke ou limerick,
po~c~ Importa:- que tern uma hist6ria definida literariamente e que dizem elas
propnas respelto a urn jogo relativo a escrita. Porque 0 que nao encontramos
no limerick que desenterramos, 0 sujeito, ele, afirma te-Io ouvido: foi referindo-
se a direyao diferente das linhas de escrita nanossa maneira de escrever e na

chinesa, que evOCOUentao algo que nao se impoe tanto nesta asS ciavE : Ll

sejajustamente 0 que poe no caminho de uma aproximayao entre 0 orificio dos

grandes labios e os labios da boca. , .. '
Esta aproxima<;:aocomo tal, refiramo-la a ordem slmbollca. 0 quepode

haver de mais simb61ico, sac as linhas de caracteres chineses, porque e algo
que esta ai, que nos designa que em todo caso esse elemento no sonho e urn
elemento que tern urn valor significante, que nesta especie de adaptayao, de
adequayaO, de acomodamento do desejo enquanto ele se faz de algum modo
em rela<;:aoa um fantasma que esta entre 0 significante do Outro [S (~)l e 0

significado do Outro [s (A)], pois e eSSaa definiyao do fantasma na medida em

que 0 desejo tern de se acomodar a e}e.
E 0 que e que estou dizendo senao exprimir de uma forma mais articula-

da 0 que e a nossa experiencia quando procuramos central' 0 que e 0 desejo do
sujeito? E isto, algo que e uma certa posiyao do sujeito em face de urn certo
objeto, na medida em que 0 coloca algures, intermediario entre uma pura e
simples significayao, uma coisa assumida, clara, transparente para ele, e outra
coisa que nao e de todo urn fantasma, que nao e umanecessidade, que nao e
urn impeto, umfeeling, mas que e sempre da ordem do significante e~quanto
significante, algo de fecbado, de enigmatico. Entre os dois, hi 0 qu~ aq~1a~are-
ce sob a forma de uma representayao sensivel extremamente precIsa, ImaJada.
Eo sujeito, pelas pr6prias associayoes nos adverte: isto eo que e significante.

Que yOUfazer agora? Sera que you entrar na forma como a analista 0

interpreta? E necessario entao que eu lhes fa<;:aconhecer todo 0 material que
temos. Que diza analista, prosseguindo nesse momento? Entao 0 que? Ela
volta ao fato que 0 sujeito retoma depois de tel' tossido, volta ao capuz.

«_ Penso no capuz. - Entao 0 que, diz a analista? - Urn homenzinho
estranho, responde, uma vez, num dos meus primeiros campos de gol-
fe, lembro-me. (Andava atras de mim e) disse-me que poderia dar-me urn
saco para os tacos barato e que 0 material seria 0 tecido utilizado nas, .
capotas de carro». Nisto, ele faz uma imita<;:aodepois de tel' dito «E do seu
sotaque que me lembro, imita-Io assim (falando dele pr6prio), lembra-me
uma arniga cujas imita'roes na radio (Broadcast e a palavra que e importan-
te) sao extrernamente astuciosas e fin as very clever, se bem que exage-
ro urn POllcOcontando-lhe algo semelhante, tanto como se Ihe contasse
que tinha a mais maravilhosa T.S.F. que se possa tel', ela pega todas as
esta'roes sem a menor dificuldade. A minha arniga tern uma mem6rla



esplendida, diz ele. Ela lembra-se igualmente bem dasua inflincia, mas
a minha memoria e franca mente ma abaix'o dos onze anos., Lembro-me
no entanto de uma das primeiras can~oes que ouvimos no teatro, e ela
imitou 0 homem ein questao, depois». Trata-se de uma canyao do born
genero ingles do music-hall, que pode se traduzir mais ou menos "Onde e que
foste buscar esse chapeu, onde e que foste buscar essa telha?" A "te-
Iha" designa mais especialmente 0 que se chama neste caso urn "tube", 0

chapeu alto. Pode tambem significar "bitos" ou "galurin".
«Minha cabe~a, continua, voltou ao capuz outra vez e lembro-me

de urn primeiro car que tive de inicio. Mas na epoca, claro, nao se
chamava car, mas motor-car (0 sujeito e de idade avanyada)[ ...] a capota
deste motor tinha tra~os completamente notaveis. Estava recolhida atras
com correias quando nao estava posta. No interior havia desenhos ver-'
melhos. E continua, a velocidade de ponta deste car estava em tomo de
sessenta miles ...)}Fala daquele car como se falasse da vida de urn car, como
se ele fosse humano. «Lembro-me de ter ficado enjoado naquele car, e
isso lembra-me do tempo em que tive de urinar num saco de papel
quando era crian~a [... J Eu penso ainda no capuz».

Vamos nos deter aqui nas associayoes. Elas nao vao ainda muito longe,
mas quero no entanto fazer 0 contraponto entre 0 que Ihes trago aqui com a
mCJ.neiracomo a analista comeya a interpretar isso. «A primeira coisa de im-
portancia, diz ela, e encontrar 0 fio cardeal da significayao do sonho. Podemos
faze-Io, dizela com muita justeza, notando apenas 0 momento em que as coisas
vem a cabeya do paciente». E nisto ela comeya a falar do cao que se mastur-
bava contra sua perna no momento em que imediatamente, antes, ele falou do
cao para dizer que ele pr6prio imitava esse cao, a seguir da tosse, depois do
sonho do qual acordou transpirando.

«A deduyao, diz ela, relativa a significayao geral do conjunto do sonho e
assim, para ela, a de uma fantasia masturbat6ria». Nisto estou totalmente de
acordo, isto e da maior importancia, estamos de acordo com ela.

«A coisa seguinte a notar, diz ela, e, em conexao com esta fantasia de
masturbayao, 0 tema da potencia». Ela a entende nao no sentido de potencia
sexual, mas no sentido de potencia no sentido mais universal do termo, como
dini mais a frente, de onipotencia.

«Ele faz uma viagem de volta ao mundo; eo sonho mais comprido que ja
teve» (e 0 que 0 sujeito diz), levaria uma hora inteira para conta-Io. Com isto,

! iLJ__. _

podemos por em relayao a desculpa de estar a armar ao falar das imitayoes da
sua amiga queesta no radio. Eque esta no radio para 0 mundo inteiro, acres-
centa a analista, e seu proprio aparelho da T.S.F. que pega todas as especies de
estayoes. Notemos tambem sua propria imitayao do homem cujo sotaque 0

divertira tanto: urn sotaque fortemente cockney, e incidentemente 0 que ele
disse desse homem».

«As imitayoes pela voz de sua amiga e por sua propria V?Z significam
imitayoes de uma pessoa mais forte.» Sera que ela se engana ? «E mais urn fio
condutor em direyao ao sentido da fantasia da masturbayao, ou seja a fantasia
na qual ele encama uma outra pessoa. E uma significayao de urn poder de
potencia imensa}}. - .

Eis pois 0 que e tido pela analista como obvio. Ou seja, que 0 simples fato
destas encamayoes mimetizadas intervindo mais ou menos com -a fantasia
masturbat6ria sendo suposta no fundo do que se passa- 0 tinico fato que 0

sujeito se tenha desculpado de exagerar, de se gabar, de se exibir em excesso,
significa que temos uma fantasia de onipotencia que deve ser posta em
primeirissimo plano. .

Sera isto algo que possamos desde logo subscrever? Vma vez malS Ihes
peyo aqui simplesmente acentuar que 0 menos que se possa dizer, e que ha
uma confusao talvez quando se diz que se trata de uma onipotencia desejada,
ou mais ou menos secretamente assumida pelo sujeito ja que, parece, este
sujeito, se nos mantivermos na primeira abordagem do sonho, seu conteudo
manifesto neste caso e antes pelo contrario parareduzi-Ia, para minimiza-la.

Ea analistasublinha-o elapr6pria, em uma outra ocorrencia do capuz. A
analista esta de tal forma, de fato, muito para alem da sua propria interpreta-
yao, sob a influencia de uma certa apreensao disso, desse lade reduzido do
sujeito em toda sua presenya neste fantasma que ela diz sempre, «ele viu ou
percebeu isso quando era uma crianya minuscula». Com efeito, 0 que e que
vemos? Vemos mais e 0 sujeito fazendo-se bem pequeno na presenya dessa
especie de apendice vagamente tentacular em direyao ao qual, no maximo, mal
ousa aproximar urn dedo, que nao se sabe se deve ser tocado por ele, coberto,
protegido, em todo 0 caso afastando de si e do exercicio pr6prio de sua paten-
cia; em todo caso sexual, esse objeto significante. Talvez seja: ir urn pouco
longe, e e sempre a mesma confusao, confundir a onipotencia imputada ao
sujeito como mesmo mais ou menos recusada, com 0 que e pelo contrario
totalmente claro neste caso, a onipotencia da fala.



Mas e que ha um mundo entre as duas porque e preci'samente no conta-
to com a fala que 0 sujeito esta em dificuldade, E um advogado, cheio de
talento, e e tornado pelas mais severas fobias cada vez que se trata para ele de
comparecer, de falar. No inicio dizem-nos que 0 pai dele morreu aos tres anos,
que 0 sujeito teve as maiores dificuldades em faze-Io reviver um pouco na sua
lembranya, Mas qual e a (mica recordar;:aoque the resta absolutamente clara?
Foi que Ihe transmitiram na familia que as ultimas palavras do pai foram "Robert
tomara meu Jugal'''. Qual 0 sentido? Sera que a morte do pai etemida? Na
medida em que 0 pai esta morto ou na medida em que 0 pai moribundo falou,
disse "ele deve tomar meu lugar" -isto e "aqui onde eu estou [ou entao] onde
eu morro"?

A dificuldade do sujeito em relar;:aoa fala, esta distancia que faz que da,
fala ele se serve justamente para estar alhures, e que inversamente nada e
mais dificil para ele do que nao so falar, mas fazer falar seu pai -«esse passe
nao foi senao muito recentemente franqueado e isso foi uma especie de admi-
rar;:aopara ele, nos diz a analista, vel' que seu pai falava»- nao e algo que pelo
menos deva incitar-nos a acentuar nele mais do que para urn outro esta divisao
entre 0 outro como falante e 0 outro como imaginario. Porque para dizer tudo
sera que uma certa prudencia nao se impoe a este nivel?

A analista encontrara uma confirrnayao da onipotencia do sujeito no ca-
rater enorrne do sonho. 0 carater enorrne do sonho, nos nao podemos conhece-
10 senao pelo sujeito. E ele que nos diz que teve um sonho enorrne, que tinha
uma historia enorrne antes, que havia toda uma volta ao mundo, cern mil aven-
turas que levariam urn tempo enorrne para con tar, que ele nao vai aborrecer a
analista com isso. Mas, no fim das contas, a montanha pare uma historieta, urn
camundongo. Se ha tambem aqui uma nor;:aode algo que e indicado como urn
horizonte de toda potencia, e uma narrativa ... mas uma narrativa que nao e
feita. A onipotencia esta sempre do lade do Outro, do lado do mundo da fala
enquanto tal.

Sera que devemos desde ja ver 0 sujeito neste caso como sendo, 0 que
supoe e 0 que toda a sequencia implicara no pensamento da analista, como
senua a estrutura do sujeito -nao somente esse fantasma como onipotente mas
com a agressividade que isso comporta?

E nisto que temos que desde ja nos deter para situar justamente 0 que
estoutentando fazer-Ihes notal', ou seja 0 que se produz as vezes, dir-se-ia, de
parcialidade nas interpretayoes, em toda a medida em que e ignorada uma

diferenya de plano que, quando cia 6 suli iel1lCll1Cnlc 1I\:\:lllllHthl 111\ pl' 11'\ \
estrutura, deve ser respeitada. So nesta condiyao sabemos que csta difcrcny3
de plano existe. ,

«Qual e ~questao que se poe imediatamente a seguir? nos diz a analista,
por que esta fantasia de extrema potencia? A resposta e dada no sonho. Ele
faz uma volta ao mundo. Eu poria isso como que ligado com a ideia da recorda-
yaOreal que Ihe vem quando descreve 0 capuz no sonho, que era tao estranho,
porque isto poe em evidencia nao so 0 fato que ele descreveu uma projeyao,
uma dobra do capuz, mas tambem que 0 capuz estava saliente como 0 labio de
uma cavema. Assim, obtemos isso que 0 capuz e os labios da vulva sac compa-
rados com uma grande cavema sobre. 0 flanco da colina onde ele passeava
com a mae. A fantasia da masturbar;:ao e pois uma fantasia associada com
uma potencia imensa porque ele sonha estreitar, abrar;:ara terra-mae, estar a
altura, ao nivel da enorrne cavema, sob os labios projetados para frente. Isto e
a segunda coisa de importancia».

Veem como procede neste caso 0 pensamento da analista. Incontesta-
velmente, voces nao podem deixar de sentir aqui urn saito. Que haja uma rela-
r;:aograr;:asa associar;:ao, isso e demonstrado, entre a lembranr;:a de infancia,
em que ele proprio e coberto como se diz, e aquela da qual se trata, ou seja 0

valor significante do fantasma que eu chamaria fantasma de prolapso, isso
claro nao deve ser afastado. Que 0 sujeito seja considerado pOl' isso mesmo
como sendo 0 sujeito chissico, se posso dize-Io,da relar;:aoedipiana, isto e 0

sujeito que se eleva ao nivel deste abrar;:oda mae, que aqui se toma abrar;:o
mesmo da terra-mae, do mundo inteiro,ha a[ algo que me parece ser urn passo
franqueado talvez urn pouco depressa. Sobretudo quando sabemos quanto, ao
lado deste esquema c1~ssico,grandioso, do heroi edipiano desde que se mostre
a altura da mae, quanta, ao contiario deste esquema, podemos ver 0 que [Freud]
tao bem destacou de uma fase da evoluyao da crianya, ou seja 0 momento em
que muito precisamente a integrayao de seu orgao como tal esta ligada a urn
sentimento de inadequayao -contrariamente ao que diz a analista- com aquilo
de que se trataria num empreendimento como a conquista ou 0 abrayo da mae.
Efetivamente, este elemento pode fazeI' urn papel, faz urn papel incontestavel,
manifesto de maneira bem apressada num grande numero de observayoes re-
lativas precisamente a esta relar;:aonarcisica do sujeito a seu penis na medida
em que, por ele, e considerado como mais ou menos insuficiente, pequeno de-
mais.



Nao e so a relayao com os semelhantes, 0$ rivais masculinos que entram
emjogo. A experiencia clinica nos mostra pelo contnirio que a inadequayao do
penis ao orgao feminino como supostoser absolutamente enonne comparado
com 0 orgao masculino, e algo demasiado importante para que possamos aqui ir
tao depressa.

A analista continua: «Agora yOU chamar-Ihes a atenyao sobre a associ-
ayao relativa aos labios e aos labios vulvares. A mulher que foi urn estimulo
para este sonho tinha os labios vennelhos, cheios, apaixonados. No sonho, ele
tern uma pintura muito viva da imagem dos labios e do capuz. Ha a cavema
com urn labio saliente. Pensa em coisas longitudinais, [...] e noutras transver-
sais -0 que agora nos sugere a boca comparada com a vulva». Isto sem co-
mentarios ... «Ele pensa por outro lado no primeiro motor, 0 primeiro carro que,
teve e em sua capota recolhida com correias, atras quando nao esta posta, no
desenho vennelho dessa capota. Pensa imediatamente na velocidade do car
no "pico de velocidade" que era de tantas miles a hora. Fala depois "da vida d~
car", e observa que fala do car como se ele fosse urn ser vivo. Por causa da
descriyao [...] deduzirei daqui que a memoria da cavema verdadeira que visi-
tou,com sua mae constitui uma lembranya encobridora. Deduzirei que isto e
proJetado no carro com seu capuz vennelho, que e da mesma lembranya que se
trata nos dois casos, nos diz ela, e que 0 pico da velocidade tern a mesma
significayao que a projeyao das partes genitais no sonho -0 pica de velocidade
e ,assim a ponta do capuz. Deduzo que e uma lembranya real, reprimida, por ter
VIS~Oos orgaos genitais de alguem muito mais velho do que ele, quando era
mUlto pequeno; e.o car, e a cavema, e dar a volta ao mundo ao mesmo tempo,
ponho-~s em conJunyao com esta potencia imensa exigida por nos. 0 pico, 0
capuz, mterpreto-os como 0 clitoris». '

Apesar de tudo, aqui, urn pouco tal como eu dizia ha pouco que a monta-
nha do son~o anunciada pare urn camundongo, ha algo ana/ogo, patente no que
eu chamana quase les anonnations da analista.
. Ac~ito que esse "pico de velocidade" seja identificavel ao capuz, mas se
e verdadelramente algo de tao pontiagudo, de tao enonne, como associa-lo a
uma recordayao real, vivida, da infilncia. Ha apesar de tudo algum excesso ao
concluir tao ousadamente que se trata ai no sujeito de uma lembranya encobridora
relativa ~ uma experiencia efetiva do orgao genital feminino ao tratar-se do
clitoris. E bem com efeito ao que no entanto se decide a analista ao expor nesse
momento como de urn elemento chave, pelo fato de que "sua inna tern oito

anoS mais do que ele, e as referencias que ele fez a voz de mulher e Ii voz de
homem imitada, que sao semelhantes grayas Ii imitayao. Desta referencia a ela
e em conexao com uma encamayao masculina, deduzo que, pelo menos quan-
do era muito pequeno, ele viu os orgaos de sua inna, se apercebeu do clit6ris e
a ouviu urinar [...] estendido no tapete». Tern alias logo a seguir que evocar
mais longe, «considerando 0 conjunto do trabalho de analise feito antes, que
ah~mdisso, havia alguma situayao infantil naqual teve alguma ocasiao de ver
as partes genitais de sua mae». Todos os detalhes supoem nestas recordayoes,
nestas imagens, que ele teria estado nessa altura deitado no tapete, que teria
visto isto e aquilo.

Vou mesmo assim pontuar-lhe~ aqui algo que lhes indica pelo menos
aonde quero chegar com estas criticas em que lhes ensino a olhar, a soletrar se
podemos dizer, em que sentido vaGurn certo nUmero de inflexoes na compre-
ensao do que nos e apresentado, que nao se destina, creio, a aumentar-Ihe a
evidencia, nem tambem sobretudo, verao quando la chegannos, a dar-lhe a sua
justa interpretayao.

E necessario, no entanto, clarear urn pouco 0 meu jogo, dizer-lhes onde
quero chegar, 0 que entendo dizer -em oposiyao a esse corredor no qual ,se
engaja 0 pensamento da analista. E verao que estas interpretayoes serao a
esse respeito extremamente ativas, mesmo brutais, sugerindo que 0 fundo da
questao e 0 carMer agressivo de seu proprio penis. Voces 0 verao, que e seu
penis enquanto 6rgao agressivo, enquanto 6rgao fazendo entrar emjogo 0 ca-
rater nocivo e deleterio da agua que emite, ou seja da urinayao que viram
evocada no caso e a qual teremos de voltar, que a analista obtem urn efeito que
nao deve surpreender tanto assim, que foi que urn sujeito adulto e ja avanyado
em idade, Ihe acontey3 fazer uma micyao na noiteseguinte. Mas deixemos isto
de lado.

o que quero dizer e: creio que este sonho, para antecipar urn pouco
sobre 0 que creio poder demonstrar-Ihes ao continuar este trabalho penoso e
lento de analise Iinha a linha do que nos e apresentado ... Onde e que a questiio
se poe no que se pode chamar 0 fantasma fundamental do sujeito na medida
em queele e presentificado? 0 sujeito imaginaalgo, nao sabemoso que, refe-
rente a sua analista -Ihes direi 0 que a analista pensa ela pr6pri'a do ponto em
que se es'ta da transferencia. Essa transferencia e nesse momento uma trans-
ferencia de tipo nitidamente imaginario. A analista e focalizacla, centrada como
algo que e essencialmente, em relayao ao sujeito, numa relayao de um outro eu
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[moi]. Toda a atitude rigida, medida, de defesa (como a analista sente muito
bem) em presenya de Ella Sharpe, e algo que indica uma relac,:aoespecular das
mais estreitas com a analista. E conttariamente ao que diz Ella Sharpe, esta
muito longe de ser a indicac,:aode que nao ha transferencia. E um certo tipo de
transferencia a fonte, dual, imaginaria.

Esta analista, na medida em que e a imagem dele, eia esta fazendo 0

que? la, isso se impoe, e bastante claro que contra 0 que 0 sujeito a previne
com a sua «pequena tosse» e que ela sonha em masturbar-se. E isso que ela e
suposta estar fazendo, Mas como 0 sabemos? Nao 0 sabemos logo, e isso e
muito importante. Como podemos saber? E na medida em que, no sonho, a
coisa e totalmente clara, visto que e exatamente 0 que 0 sujeito esta dizendo, a
saber que ha alguem que se masturba .

A analista reconhece com muita justeza que se trata de uma masturbac,:ao
do sujeito, que e ele que sonha. Mas que 0 sonho seja a intenc,:aomanifestada
no sujeito de masturba-Ia -acrescentando que se trata de urn verba intransitivo
- indica-nos suficientemente a seguinte via: que 0 fantasma significante de que
se trata e 0 de uma estreita ligac,:aode urn elemento machoe femea, tomado
sobre 0 tema de uma especie de envolvimento. Quero dizer que 0 sujeito nao
esta simplesmente tomado, contido no outro, na medida em que a masturba, ele
se masturba; mas tambem nao se masturba.

Quero dizer que a imagem fundamental de que se trata, que esta ai
presentificada pelo sonho, e uma especie de bainha, de luva. Sao alias, em
suma, as mesmas palavras, bainha e a mesma palavra que vagina6S•

Eis duas ocorrencias linguisticas que nao deixam de ter uma significa-
c,:ao.Sobre a bainha, a luva, a capa, havera muito a dizer do ponto de vista
lingtiistico, porque creio que ha ai toda uma cadeia de imagens que e extrema-
mente importante marcar porque elas sao muito mais constantes, verao, e pre-
sentes, nao s6 no caso particular mas em muitos outros casos.

Aquilo de que se trata, e que 0 personagem imaginario, significante, e
algo onde 0 sujeito ve de alguma fonna envolvida, tomada, toda especie de
possibilidade de sua manifestayao sexual. E em relac,:aoa esta imagem central
que ele situa seu desejo e que seu desejo esta de certa fonna cativo.

Vou tentar mostra-Io porque e preciso que eu fac,:aalgo mais parajustifi-
car esta nOyao que e a seguinte: na sequencia das associayoes, vai aparecer

uma ideia que atravessou 0 espirito do sujeito, nos diz a analista, quand( dlln
associac,:oesprecedentes.O sujeito pelas suas func,:oesdeve ir a um III (11' 11I·
o rei e a rainha deverao ir. Esta obcecado pela ideia de ter uma avarin no (JIllI I

no meio oa estrada e de bloquear assim a passagem do autolll v I I IIL A
analista ve nisso mais uma vez as manifestayoes de onipoten in I 'Illi III pi 111
sujeito para ele mesmo e vai ao ponto de ver nisso -verem s lLI Ie lll\ dl 1111111

na proxima vez- 0 fato de 0 sujeito ter tido a ocasiao, qualld d 111111\I I'll I

primitiva, de intervir dessa fonna, parando algo, os pais durant!) U 11\ plillill
va.

o que e muito surpreendente, parece-nos pelo contrario, C a [Ully (J )11,

tamente do carro a qual voltaremo~. 0 sujeito esta num carro e, bem 1 lip'
dessa parada separar seja quem for, ele para sem duvida alguma os outr s (qu
ele para tudo, sabemo-Io certamente, visto que se trata disso, esta em anali 't;

por causa disso), tudo para, ele para 0 casal real, parental, no caso num carr ,
e logo num s6 carro que os envolve como a capota do seu carro, aquele que ele
evoca com as suas associac,:oes,reproduzindo 0 carater de cobertura da caver-
na.

Estamos na epoca em que Melanie Klein comec,:aa subir na Sociedadc
inglesa, e a produzir coisas articuladas que sao de uma alta qualidade clinica. E
sera que valeu mesmo a pena ter falado tanto do parente ambiguo, do monstro
bi-parental, se foi para nao se saber aqui reconhecer de uma fonna particular-
mente especificada, urn certo carater ambiguo, Iigado a urn certo modo da
apreensao da relac,:aosexual.

. Digamos para acentuar ainda 0 nosso pensamento que 0 que esta em
questao no sujeito, e justamente isso precisamente de os separar, aos pais, de
separar neles os principios macho e !emea. E eu diria, de certo modo, 0 que se
propoe como visada no horizonte da interpretac,:aoanalitica, nao e senao uma
especie de operayao de circuncisao psiquica. Porque no fim de contas, essa
vagina saliente [prolrus], deslocada que aU esta e que vem aqui se apresentar
sob a forma de algo que por outro lado nao esta em nenhum lado, que se furta
-falei ha pouco do saco do prestidigitador, mas na verdade, conhecemo-Ia,essa
operac,:aodo prestidigitador, chama-se 0 saco do ovo que se vira e revira e onde
se encontra altemativamente e nao se encontra 0 que lei se mete, com uma
certa habilidade. Esta especie de perpetua presenc,:ae nao-presenc,:ado sujeito,
e tambem algo que tern uma outra face: e 0 que ha na masturbac,:aoque ja
implica ai um certo el~mento !emea pr~sente. E.cp<)r isso que falo de uma certa



circuncisao. Esta especie de elemento saliente [protrus], e tarrtbem oprepucio
com que ele sonha, de certa forma. E isso do que se tnita 'neste sujeito -e que
uma outra parte de suas lembranyas vai nos fazer aparecer e incontestavel, ha
uma certa relayao entre ele e a conjunyao sexual. Houve uma na sua in:fancia.
Mas onde ele estava? Estava na cama e, verao, severamente ensalsichado
com alfinetes de dama postos nos leny6is. Temos outros elementos que nos
mostram tambem 0 sujeito em seu carrinho de bebe com correias; loros. '

A questao para 0 sujeito, tal como nos e apresentada aqtii e esta: na
exata medida em que esta atado, em que ele mesmo esta parado, pode gozar
com 0 seu fantasma precisamente e participar nele por essa atividade de sup le-
mento, essa atividade derivada, deslocada que e a urinayao compulsiva. Na
exata m,edida em que estava atado, nesse momenta mesmo essa especie de ,
suplemento, de falso gozo que the da essa urinayao que constatamos justamen-
te nos sujeitos, tao frequentemente em relac;:aocom a proximidade do coito
parental, nesse momento, ele se torna 0 que? Justamente esse parceiro de
quem nos diz que ela tanto precisa, que e ele quem deve Ihe mostrar tudo e que
e ele quem precisa fazer tudo, quem se feminisa. Na medida em que esta
impotente, se posso dizer, e macho. E que isto tenha suas compensac;:6es no
plano da potencia ambiciosa, e evidente! Ai voltaremos na pr6xima vez, mas na
medida em que se libertou, eJe se feminiza.

E nesta especie de jogo de esconde-esconde, de duplo jogo, de nao-
separac;:i'iodas duas faces nele da feminidade e da masculinidade, nesse tipo de
apreensao fantasmMica unica, fundamentalmente masturbat6ria, que eainda
para ele a apreensi'io do desejo genital, que jaz 0 problema. E espero mostrar,
na pr6ximavez 0 quanta estamos justificados ao orientar nossas interpretac;:6es
nesse sentido para permitir ao sujeito 0 passo em frente.

Li~ao 11

Chegamos entao ao momenta de tentar interpretar este sonho do sujeito
de Ella Sharpe, empreendimento que nao podemos tentil.r-a titulo alias pura-
mente te6rico, como urn exercicio de investigayao- senao por causa do carMer
excepcionalmente bem desenvolvido deste sonho que ocupa, no dizer de Ella
Sharpe a qual n6s damos todo crectito neste ponto, urn ponto crucial da analise.

o sujeito, que fez «urn enorme sonho» que precisaria horas para conta-
·10, po is ele diz que 0 esqueceu, que resta apenas 0 que se passa numa estrada
da Tchecoslovaquia na qual ele se encontra por ter empreendido uma viagem
ao redor do mundo com sua mulher, Eu mesmo sublinhei que ele dizia: «uma
viagem com minha mulher ao redor do mundo». Ele se encontra numa es-
trada e ai se passa isso, que ele esta, em resumo, atormentado pelos assedios
sexuais de uma mulher que, eu fayo questao de observar, se apresenta de urn
certo modo que nao esta dito no primeiro texto do sonho. 0 sujeito diz: «Eu
me apercebo no instil.nte mesmo, ela estava em cima de mim, ela fazia tudo
o que podia to get my penis». Tal e a expressi'io a qual voltaremos inais adian-
te.

«Certamente, diz 0 sujeito, isto nao me agradava absolutamente, ao
ponto que eu pensava que diante de seu desapontamento eu deveria
masturba-la». Ele faz uma observayao aqui sobre a natureza profundamente
intransitiva do verba to masturbate, em ingles, a qual nos interessa ja, como
proprio autor, -ainda que 0 autor tenha acentuado menos diretamente seu fun-
damento sobre a observac;:aode algum modo gramatical do sujeito- aoobser-
var que se trata, evidentemente, de uma masturbayao do sujeito.



Na ultima vez salientamos 0 valor do que aparece memosainda nas asso-
ciayoes do que no desenvolvimento da imagem do sonho. O~ seja, a que forma
esta dobra, este «hood»66 ao modo de uma dobra de urn capuz, de que fala 0

sujei:o? Etemos mostrado que seguramente 0 recurso a bagagem de imagens,
conslderadas pela d,outrina classica e oriundas manifestamente da experiencia,
quando se as faz aglr de algum modo como tantos objetos separados sem repa-
rar mUlto bem na sua funyao em relayao ao sujeito, leva a alguma coisa que
talvez possa ser foryada. Assim, sublinhamos na ultima vez islo que podia at
haver de paradoxal na interpretayiio muito apressada deste singular apendice,
desta protuberancia do orgao genital feminino como sendo doravante 0 signo
de que se trata do falo da mae.

Tanto mais, alias, que uma tal coisa nao e sem ocasionar no pensamento
da analista urn outro salto, de tal modo que e verdade que urn passo imprudente
nao pode se retificar (contrariamente ao que se diz) senao por urn outro passe
imprudente, que 0 erro e bem menos *erudito* do que se ere, pois a unica
chance de se salvar de urn erro e cometendo urn outro que 0 compense.

Nao dizemos que Ella Sharpe errou completamente, tentamos articular
melhores modos de direyao que teriam permitido urna adequayao mais corn-
pleta. Isto sob toda reserva, bem entendido, pois nao teremos jamais a experi-
encia crucial.

Mas 0 saito seguinte do qual eu falava e que isto de que se trata, e ainda
menos 0 falo do parceiro -do parceiro na ocasiao imaginado no sonho- que do
falo do sujeito. Isto nos 0 sabemos, 0 carater masturbatorio do sonho, nos 0

admitimos, coordenado por muitas outras coisas, alem das que aparecem apos,
nos ditos do sujeito. Mas este falo do sujeito, de agora ern diante, somos condu-
zidos a considera-Io como sendo este instrumento de destruiyao, de agressao,
de urn tipo extremamente primitivo, tal que ele sai disto que se poderia chamar
a "imagerie". E e neste sentido que doravante se orienta 0 pensamento da
analista, Ella Sharpe, na ocasiao, e ainda que ela esteja longe de comimicar 0

conjunto de sua interpretayiio ao sujeito. 0 ponto sobre 0 qual ela vai ern segui-
da intervir, neste sentido que ela 0 diz, e apos the ter feito observar os elemen-
tos que ela chama de onipotencia. Segundo sua interpretayao, 0 que apareceria
em seu dizer no sonho sera em segundo lugar a masturbayao, em terceiro lugar
esta masturbayao e onipotente no sentido que se trata deste orgao perfurante e
que morde que e 0 proprio falo do sujeito. .

E precisodizer que ha ai uma· verdadeira intrusiio, uma verdadeira
extrapolayao teorica da parte da analista, pois na verdade nada, nem no sonho,
nem nas associayoes, da alguma especie de fundamento para fazer intervir em
seguida na interpretayiio esta nOyaojunto do sujeito que 0 falo aquiinterviria
enquanto orgao de agressao, e que a que seria temido seria de algum modo 0

retorno, a retorsao da agressiio implicada da parte do sujeito.
Nao se pode deixar de sublinhar ai que vemos mal em que momenta 0

sujeito passa destas intrusoes a analise do que ela ~em efetivamente diante dos
olhos, e que ela sente com tanto detalhe e fineza: E claro que se trata de teoria.
Basta ler esta formula para se aperceber que depois de tudo, nada justifica isto
senao alguma coisa que a analista nao nos diz. Mas ainda ela nos informou
suficientemente, e com muito cuidado; dos antecedentes do sonho, do caso do
doente ern suas grandes linhas, para que possamos dizer que ai ha seguramente
alguma coisa que constitui urn saIto.

Que isto se tenha mostrado necessario e precisamente 0 que depois de
tudo the concedemos de born grado, mas que nos pareya a nos tambem neces-
sario, e sobre este ponto que colocamos a questao e que vamos tentar retomar
esta analise. Nao de algum modo para substituir aos equivalentes imaginarios
de interpretayoes no sentido ern que se entende propriamente falando ("isto
que e urn dado deve se compreender como aquilo"). Nao se trata de saber 0 que
quer dizer em tal ou tal momenta, no conjunto, cada elemento do sonho. No
conjunto apenas se pode dizer que estes elementos sao mais que corretamente
apreciados. Eles estao baseados numa tradiyao da experiencia analitica no
momento em que opera Ella Sharpe. E de outra parte eles siiocertamente
percebidos corn urn grande discemimento e uma grande fineza.

Nao edisto que se trata. E de ver se 0 problema nao pode se esclarecer ao
ser formulado, articulado, de urn modo que ligue melhor a interpretayiio corn
esta alguma coisa sobre a qual eu tento colocar 0 acento para voces aqui, ou
seja a topologia intersubjetiva, aquela que sob diversas formas e sempre aquela
que aqui eu tento construir diante de voces, restituir na medida em que e aquela
mesma de nossa experiencia: aquela do sujeito, do pequeno outro, do grande
Outro, na medida que seus lugares devam sempre; no momento de cada feno-
meno na analise, ser por nos marcado se queremos evitar esta sorte de emara-
nhado, de no verdadeiramente cerrado como de urn fio que nao se pode desatar
e que forma, se assim se pode dizer, 0 cotidiano de nossas explicayoes analiti-
cas.

Este sonho, nos ja 0 percorremos de diversas formas e podemos igual-
mente comeyar a articular alguma coisa simples, direta, alguma coisa que nao



esta mesmo ausente de toda observayao, que decorre ciesta leitura que fize-
mos. Direi que no estadio do que precede, que conduz 0 sujeito, e do proprio
sonho, ha uma palavra, que depois de tudo 0 que temos aqui como vocabulario
em comum, parece ser aquela que vem primeiro e que nao teria sidQexcluido
que ela venha nesta epoca ao espirito de Ella Sharpe. Isto nao e fazer intervir
de todo uma nOyaOque nao estava a sua disposiyao; estamos no meio ingles,
neste momenta ai dominado por discussoes tais como aquelas que se elaboram
por exemplo entre Sr. Jones e Sra. Joan Riviere que ja foi colocada em questao
aqui a proposito de seu livro De lajeminite comme une ma,scarade67• Eu falei
para voces a proposito da discussao relativa a fase falica e a funyao falica na
sexualidade feminina68•

Ha uma palavra que ele menciona neste momento, que e a palavra que e
verdadeiramente necessaria a Jones para entrar na compreensao do que e bem
o ponto mais dificil de compreender, nao simplesmente de colocar emjogo, da
analise, ou seja, 0 Complexo de castrayao. A palavra que Jones se serve e a
palavra aphanisis, que ele introduziu de modo interessante no vocabulario ana-
litico, e que nao podemos de todo considerar como ausente do.meio ingles, po is
ele faz forte menyao dist069•

Aphanisis e "desaparecimento", na medida em que ele a entende assim,
e 0 que ele quer dizer com isso veremos mais adiante. Mas eu you fazer urn uso
diverso no momenta: 0 uso em suma impressionista do que esta verdadeira-
mente ai todo 0 tempo no curso do material do sonho, do que 0 rodeia, do
comportamento do sujeito, de tudo 0 que ja tentamos. articular a propcsito do
que se apresenta, do que se propoe a Ella Sharpe. Este sujeito mesmo que,
antes de se apresentar a ela de um modo que ela descreve tao belamente, com
esta especie de ausencia profunda que da a ela mesrp.a 0 sentimento de que
nao he\.umprop6sito do sujeito nem urn de Seus gestos que nao seja alguma
coisa inteiramente pensada, e que nada corresponde a algo que seja sentido;
este sujeito que se mantem tao bem nos limites, que alias nao se anuncia, que
aparece mas que, logo que aparece, e mais inapreensivel do que se nao estives-
se ali; este sujeito que ele mesmo nos deu nas premissas do que trouxe a res-
peito de seu sonho, esta questao que colocou a propcsito de sua «pequena

67 RIVIERE J., «Lafeminite en lanl que mascarade », trad. fro Y. Smimoff, in La Psychanalyse n.7,·
Paris, 1964, p. 257-270.
"LACAN J., Seminaire Y, Les Formations de I 'inconscienl, li~ao de 5 de mar~o de 1958, inedito.
69 JONES E., op.cU.
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tosse».
E esta «pequena tosse» e feita para fazer 0 que? Para fazer desapare-

cer alguma coisa que deve estar ali alem da porta. Nao se sabe 0 que. Ele
mesma 0 diz: no caso da analista, a que ele precisamente ali pode ter que fazer
desaparecer? Ele evoca a este respeito a advertencia em outras circunstanci-
as, num outro contexte: que se trata que eles se separem, que eles se desunam,
pais a situayao poderia ser embarayante se ele proprio entrasse, e assim por
diante ...

No sonho, estamos em presenya de tres personagens, pois nao e preciso
esquecer que ha sua mulher. 0 sujeito, apes te-Io dito uma vez, nao fala mais
disto. Mas 0 que se passa bem exatamente entre [ele e] a parceira sexual, aque-
la em suma da qual ele foge? E certo que ele foge? A seqUencia do que ele
enuncia prova que esta longe de ser completamente ausente e ele colocou seu
dedo, diz, nesta especie de vagina protuberante, revirada, esta especie de vagi-

. na prolabiada sobre a qual eu insisti. Ai tambem se colocam questoes e iremos
coloca~las. Onde esta 0 que esta emjogo, onde esta 0 interesse da cena? 0 que
-na medida em que se possa colocar esta questao a proposito de urn sonho, e
so podemos coloca-la na medida em que toda a teoria freudiana nos impoe
coloca-Ia- 0 que se produzira logo apes nas associayoes do sonho, e alguma
coisa que interessa esta amante, por intermedio de uma recordayao que lhe
veio relativa ao capuz que constitui 0 crgao feminino, de alguem que Ihe propos
num campo de golfe alguma coisa na qual poderiam estar envolvidos seus clu-
bes, e que ele achou realmente urn personagem estranho. Ele fala disso como
uma especie de regozijo divertido.e ve-se bem 0 que se passa em torno deste
personagem verdadeiro. E verdadeiramente este petsonagem a proposito do
qual se pode perguntar onde ate aqui, ele pode se aventurar. E 0 tom sobre 0

qual ele fala disso. Com esta cara, e esta labia, 0 que ele pode ser? Talvez «um
ayougueiro?», diz ele. Deus sabe porque, um ayougueiro! Mas 0 estilo e a
atmosfera geral, 0 ambiente de imitayao a proposito deste personagem -de
imediato alias 0 sujeito se diverte em imitar- mostram bem que se trata bem·
ai. ..

E por ai alias que se introduz a nOyaOde imitayao, e a associayao com
sua amante que imita tao bem os homens, que tern urn tal talento, e um talento
que eia explora a Broadcasting. E a este proposito, a primeira ideia que vem
ao sujeito e que ele fala demais, que ele tem 0 ar de se vangloriar falando de
uma relayao tao marcante, «de remeter a isso». Bu verifiquei a palavra inglesa
que ele utiliza: e uma palavra de uso bem recente, que se pode considerar como
sendo quase slang, e que tentamos traduzir aqui por «reconduzi-Ia». Ele a



utiliza para dizer: «Eu tenho escrupulos em reconduzi-la a este proposi-
to»70.Para dizer tudo, ele desaparece, eJe se faz bem pequeno, ele nao quer
tomar demasiado lugar nesta ocasiao.

Em resumo, 0 que se impoe a todo instante, que retoma como urn tema,
como um leitmotiv em todo 0 discurso, os propositos do sujeito, e alguma coisa
para a qual 0 termo aphanisis aparece aqui bem mais proximo do "fazer desa-
parecer" que do "desaparecer", de alguma coisa que e urn perpetuo jogo, onde
sentimos que sob diversas formas alguma coisa -chamemos isto se voces que-
rem 0 objeto interessante- nao esta jamais ai.

A ultima vez, eu insisti sobre isso. Nao esta jamais onde se espera, des-
liza de urn ponto a outro numa especie de jogo escamoteador. Quero ainda
insistir nisso, e voces verao onde isto vai nos levar que e 0 essencial, a caracte-
ristica em todos os niveis da confronta9ao diante da qual a analista se encontra.·
o sujeito nada pode avanc;:arque logo, por qualquer lado, ele sutiliza 0 essenci-
ai, se assim se pode dizer.

E farei a observa9ao que em Jones tambem este termo aphanisis e urn
termo que se oferece a uma critica que resultara na denuncia de alguma inver-
sac da perspectiva. Jones reparou nos seus sujeitos que na aproxima9ao do
complexo de castrac;:ao,0 que ele sente, 0 que compreende, 0 que ve neles, eo
medo da aphanisis, do desaparecimento do desejo. E de alguma maneira 0 que
ele nos diz, e que a castra9ao -ele nao 0 formula assim na falta de ter 0 apare-
Iho- e a simboliza9ao desta perda.

Temos sublinhado como isto e urn enorme problema que de ver, numa
perspectiva genetica qualquer, como urn sujeito, suponhamos no seu desenvol-
vimento, ein algum momento, a umnivel de alguma forma animal da subjetivi-
dade, come9a a ver a tendencia se destacar dela mesma para.se tomar temor de
sua propria perda. E Jones faz da aphanisis a substancia do temor da castrac;:ao.

E eu farei observar aqui que e exatamente no sentido contrario que con-
vem tomar as coisas. Eporque ai pode haver castra9ao, e porque hci.0 jogo de
significantes implicados na castra9ao, que no sujeito se elabora esta dimensao
em que ele pode sofryr temor, alarme, do desaparecimento possivel e futuro de
seu desejo.

Observemos bem que alguma coisa como 0 desejo se nos Ihe damos urn
sentido pleno, 0 sentidoda tendencia no nivel da psicologia animal, nos e dificil

'0 Swank: «[ .•• j It sounds "swank" to tell you, as swank); as telling you what a marvellous
wireless set [ have».

concebe-lo na medida em que na experiencia humana ist eja alguma c isa
completamente acessivel. 0 temor da falha do desejo e apesar disto um passe a
ser explicado. Para explica-Io eu digo a voces: 0 sujeito humano, na medida em
que ele tern que se inscrever no significante, encontra ai uma posic;:aode onde
efetivamente ele poe em questao sua necessidade, enquanto que sua necessi-
dade e tomada modificada, identificada na demanda. E ai tudo se concebe
muito bern, e a func;:aodo complexo de castrac;:aonesta ocasiao, ou seja isto em
que esta tomada de posic;:aodo sujeito no significante implica a perda, 0 sacrifi-
cio de urn de seus significantes entre outros, e 0 que deixamos por enquanto de
lado.

o que eu quero simplesmente dizer, e que 0 temor da aphanisis nos
sujeitos neuroticos corresponde, contrariamente ao que cre Jones, a alguma
coisa que deve ser compreendida na perspectiva de uma insuficiente forma9ao,
articula9aO, de uma parcial forclusao do Complexo de castra9ao. E na medida
em que 0 Complexo de castrac;:aonao poe 0 sujeito ao abrigo desta especie de
confusao, de arrebatamento, de angustia que se manifesta no temor da aphanisis,
que nos a vemos efetivamente nos neuroticos. E isto teremos certamente oca-
siao de examinar a proposito deste caso.

Continuemos e retomemos ao texto mesmo, ao texto do sonho, e a estas
imagens das quais falamos na ultima vez, ou seja a representar,;ao do sexo
feminino sob a forma desta vagina prolabiada. Nas imagens do sujeito, esta
especie de estojo, esta especie de saco, de espartilho, que faz ai uma imagem
tao estranha que nao se pode igualmente, ainda que ela nao seja de todo urn
caso excepcional e unico, mas que nao e igualmente freqtiente encontrar, que
nao foi <:Iescritade urn modo perfeitamente caracterizada na tradir,;aoanalitica,
aqui se pode dizer que a propria imagem -que e empregada na articula9ao
significante do sonho, ou seja 0 que isto quer dizer entre os personagens que
estiio presentes- toma seu valor do que se passa, do porque ela e utilizada.

De fato 0 que nos vemos, e que 0 sujeito vai ai meter, como ele diz, 0

dedo. Ai ele nao mete 0 seu penis, certamente nao, ai ele mete 0 dedo. Ele
revira, reerJ].bainha,reinvagina 0 que esta ali desvaginado, e tudo se passa como
se ai se produzisse qtiase urn gesto de escamoteado( Pois no fim das contas ele
mete alguma coisa no lugar do que ele deveria ai meter, mas tambem, mostra
que alguma coisa ai pode ser metida. E se tanto e que alguma coisa possa
efetivamente ser sugerida pelaforma do que se apresenta, ou seja 0 falo femi-
nino, tudo se passa como se -este falo que com efeito esta em questao do
modo 0 mais claro (<<to get iny penis»)- estavamos no direito de nos pergun-
tar 0 que e que 0 sujeito esta em vias de nos mostrar pois mais do que um ate de



c?pulayao, trata-s~ ai de urn ate de exibiyao. Isto se passa,' nao esqueyamos,
dlante de urn,t~rcelro. 0 gesto esta ai, 0 gesto esta ja evocado dp prestidigita-
dor no exerclclo do que se chama em frances, "Ie sac a I 'oeuf". Ou seja este
saco de la no qual 0 prestidigitador altemativamente faz aparecer 0 ovo e 0 faz
desaparec~r, 0 faz aparecer no momenta em que nao se espera, e 0 mostra
d~saparecl~o ai onde nao se acreditava ve-Io, the bag of the eggs tambem se
dlz em Ingles.

o gesto se se pode dizer, a mostrayao da qual se trata. 6 tanto mais sur-
preendente que nas associayoes do sujeito, 0 que nos vimos e bem exatamente
sem.pre advertir o.momenta em que aparece, de modo que nada se veja do que
havl: ante~, ou aInda se fazer tomar ele mesmo, diz ele no seu fantasma, por
urn cao latmdo, de modo que se diga que al havia apenas urn cao. Sim, sempre
a mesn:a escamoteayao na qual nao sabemos 0 que e escamoteado, e segura-.
~e~te e antes de tudo 0 proprio sujeito que 6 escamoteado. Mas 0 sonho nos
Indica, ~ nos permite precisar que em todo caso, se procuramos precisar 0 que
se loca!lza no sonho como sendo 0 que esta em jogo nesta escamoteayao, e
certamente 0 falo, 0 falo de que se trata: «(/0 get my penis».

. E ni~so nos somos, eu diria, de tal modo habituados, endurecidos pela
rotma anahtlca, que quase nao paramos neste dado do sonho. Contudo a esco-
Iha do sujeito do «to get» para designar 0 que aqui pretende fazer a ~ulher, e
urn verbo de usa extremamente polivalente. E sempre no senti do de obter, de
gan~ar, de apanhar,. de pegar, de se ajuntar. Trata-se de alguma coisa que se
obtem, em grandes !lnhas, no sentido geral. Certamente entendemos isto com a
nota e 0 ~co d? ffemina curam et penem devoretF', mas nao 6 tao simples.

POLSapos tudo, a que e colocado em causa nesta ocasiao e alguma coisa
que no _fimdas contas esta m~ito longe de ser deste registro. E tanto mais que
a.questao, se se .tr~ta co~ ef~lto sob qualquer forma que seja, real ou imagina-
na, de obter 0 pems, a pnmelra questao a se colocar e, a saber: este penis onde
ele ~sta? Pois par.e~e evidente que ele esta ai. Ouseja que sob 0 pretex;o que
se dlsse~ que 0 sUJelt~no relato do sonho disse que ela fazia manobras «to get
my peniS», tem-se a Impressao de acreditar que contudo, ele esta em alguma
parte no sonho. Mas literalmente, se se olha bem 0 texto absolutamente nada 0
indica. . '

Nao basta que a imputayao do parceiro seja ai dada para que deduza-
mos que 0 penis do sujeito ai esta, basta de aIguma maneira para nos satisfazer

a respeito desta questao: onde ele estll.?Talvez esteja completamente noutro
lugar que ali onde esta necessidade que temos de completar, numa cena onde
se suporia que 0 sujeito foge ... [sto nao e tao simples. E a partir do momento
em que colocamos esta questao, vemos bem com efeito que 6 ai que se caloca
toda a questao, e que 6 a partir dai tamb6m que podemos apreender qual e a
discordancia singular, a estranheza que apresenta 0 signa enigmatico que nos e
proposto neste sonho. Pois e certo que hi uma relayao entre 0 que se passa e
uma masturbayao.

o que isto quer dizer, 0 que isso nos sublinha nesta ocasiao? Vale a pena
recother de passagem, pois ainda que isto nao seja elucidado, e muito instruti-
Yo.Quero dizer, ainda que isto nao seja articulado pel a analista nos seus propo-
sitos, 6 a saber que a masturbac;:aodo outro e a masturbac;:aodo sujeito 6 com-
pletamente a mesma, que se pode mesmo ir muito longe e dizer que tudo 0 que
ha na apreensao do outro no proprio sujeito que se assemelha a uma masturbac;:ao,
supoe efetivamente uma secreta identificac;:aonarcisica que 6 menos aquela do
corpo acorpo que do corpo do outro ao penis; que toda uma parte das ativida-
des da caricia -e isto se toma tanto mais evidente que ela toma urn carater de
prazer mais destacado, mais aut6nomo, mais insistente, e mesmo confinando a
alguma coisa que se chama mais ou menos propriamente nesta ocasiao urn
certo sadismo- 6 alguma coisa que poe emjogo 0 falo na medida em que, como
ja mostrei para voces, ele se perfila imaginariamente no al6m do parceiro natu-
ral.

Que 0 falo tern interesse como significante na relac;:aodo sujeito com 0

outro, faz que ele venha al como alguma coisa que pode ser procurada neste
al6m do.amplexo do outro sobre a qual se esboc;:a,toma toda especie de forma-
tipo mais ou menos acentuada no sentido da perversao.

De fato, 0 que vemos ai e que justamente esta masturbac;:aodo outro
sujeito difere completamente desta tomada do falo no amplexo do outro, [0]
que nos permitiria fazer equivaler estritamente a masturbac;:ao do outro a
masturbac;:aodo proprio sujeito, que este gesto do qual eu mostrei para voces 0

sentido, que e urn gesto quase de verificac;:aoque 0 que esta ai em face e segu-
ramente alguma coisa completamente importante para 0 sujeito, e alguma coi-
sa que tern a maior relac;:aocom 0 falo, mas 6 alguma coisa tambem que de-
monstra que 0 falo nao esta ai, que 0 «to get my penis» do qual se trata para 0

parceiro e alguma coisa que foge, que desaparece, mas nao simplesmente pela
vontade do sujeito, mas porque algum acidente estrutural, que, e verdadeira-
mente 0 que esta em questao, 0 que da seu estilo a tudo 0 que retoma na
sequencia da associayao, ou seja tanto esta mulher da qual ele nos fala, quese



conduz tao notavelmente nistoque ela imita perfeitamente oshomens, como
esta especie de inerivel escamoteador do qual ele lembra depois de anos, e que
Ihe prop5e com uma labia incrivel alguma coisa que, singularmente, e ainda
uma coisa para uma outra, fazer urn envolt6rio de alguma coisa com 0 envolt6rio
que e feito para outra coisa, nomeadamente 0 tecido destinado a fazer uma
capota de viatura, e para fazer 0 que? Para the permitir colocar seus clubes de
golfe; esta especie de falacioso homem, eis 0 que retomara.

Tudo tern sempre este carMer, de qualquer elemento que .se trate, que
nao e jamaiscompletamente 0 que se apresenta de que se trata. Nao e jamais da
coisa verdadeira que se trata, e sempre sob uma forma problematica que as
coisas se apresentam.

Tomemos 0 que vem imediatamente depois, e que vai desempenhar seu
pape\. 0 can\.terproblematico do que insiste diante do sujeito segue-se imedi-
atamente, e por uma questao que the vem a proposito, que vai surgir das lem-
branc;:asde sua infancia. Por que diabo teve em outro momento uma outra
compulsao [que aquela] que teve no inicio da sessao, ou seja a tosse, ou seja
cortar as tiras de sua Irma? «Eu nao pensava que era uma verdadeira
compulsao. E pel a mesma razao que a tosse me aborrecia. Eu supunha
que cortava as sandalias de minha Irma no mesmo esti!o. Tenho uma
recordal;aO muito obscura de te-lo feito. Eu nao sei porque, nem 0 que
desejava deste couro para 0 qual eu Cazia isto, destas tiras». Mas enfim
e preciso acreditar que «Eu queria fazer algo de uti! mas, penso, total-
mente unnecessary». Era muita util no meu espirito, mas isto nao tinha ne-
nhuma necessidade seria.

Ai tambem nos nos encontramos diante de uma especie de fuga na qual
vai se seguir uma outra fuga ainda, ou seja a observac;:aoque ele pensa imedi-
atamente nas correias que atam a capota da viatura, ou antes isto the faz pen-
sar nas correias que atam urn pram, que e urn carrinho de crianc;:a.

E neste momenta ai, de urn modo curiosa, de urn modo negativo, ele
introduz a noc;:aode pram. Pensa que nao havia pram em sua casa. Ora justa-
mente, «nao ha nada de mais besta, diz ele proprio, do que dizer que nao
havia pram em nossa casa. Havia seguram·ente pois havia duas crianc;:as».

Sempre 0 mesmo estilo de coisas que aparece sob a forma de alguma
coisa que falta e que domina todo 0 estilo de associac;:oesdo sujeito. 0 passe
seguinte, encadeado diretamente sobre isto, qual 6? «Olha, me lembrei imedi-
atamente, diz ele, que devia enviar duas cartas a dois membros que
devem ser admitidos em nosso clube. E eu me vangloriava de ser me-
lhor secretario do que 0 ultimo, e igualmente muito engrac;:ado, agora

que eu acabo justamente de esquecer de dar aqueles a permissao de
entrar no clube». Em outras palavras, eu nao Ihes escrevi. E encadeado em
seguida; e indicado entre aspas no texto de Ella Sharpe, ainda que ela nao cite
porque para urn leitor Ingles estas linhas nao tern nem necessidade de estar
entre aspas, uma citac;:aode uma frase que se encontra no que se chama a
General Confession, ou seja uma das orayoes do Book 0/ Common Prayer

.do "Livre de priere pour tout Ie monde" que forma 0 fundamento dos deveres
religiosos dos individuos na Igreja da Inglaterra.

Devo dizer que minhas relac;:oescom 0 Book 0/ Common Prayer nao
datam de ontem e apenas evocarei aqui 0 lindo objeto que havia sido eriado ha
'iinte ou vinte e cinco anos na comunidade surrealista pelo meu amigo Roland
Penrose, que tinha feito urn usa, para oS"iniciados do circulo, do Common Book
0/ Prayer. Quando se 0 abria, de cada lade da face interior da capa havia urn
espelho. Isto e muito instrutivo, pois al esti! a unica eritica que se pode fazer a
Ella Sharpe para quem seguramente este texto era muito mais familiar do que
para nos, po is 0 texto do Book 0/ Common Prayer nao era completamente
igual a citayao que 0 sujeito fomece: We have left undone, "deixamas nao
feitas estas eoisas que deveriamos fazer", em vez de <mao fizemos estas
coisas que devemos Cazer» (citac;:ao do sujeito). E pouca coisa, mas em
seguida falta uma frase inteira que e de alguma maneira a contrapartida no
texto da Orac;:aode confissao gera!. "E fizemos estas coisas que nao deveria-
mos fazer".

Isso 0 sujeito nao experimenta de jeito nenhum, a necessidade de se
confessar, por uma boa razao, e que no fim das contas trata-se verdadeiramen-
te para ele de jamais fazer as coisas. Mas fazer as coisas, isso nao e seu
negocio. Com efeito e precisamente disto que se trata, pois ele acrescenta que
e completamente incapaz de fazer 0 que quer que seja de medo de dar eerto,
como nos sublinhou a analista.

E depois, po is isto nao e a men or coisa, e ai que eu quero chegar, 0

sujeito continua a frase: «Nao ha nada de born em n6s». Isto e uma pura
invenyao do sujeito, pois no Book o/Common Prayer, nao hi! nada disto. Ha:
"Nao hi! saude;¢m nos". C;;reioque este«thosethings» que ele colocou no
lugar e preeisamente do que se trata. Diria que este born objeto que nao esta ai,
e precisamente 0 que esta em questao, e ele nos confirma uma vez mais que se
trata do falo.

E muito importante para 0 sujeito dizer que este born objeto nao esta ai,
nos encontramos ainda 0 termo: nao esta ai, nao estajamais ai oride se 0 espera.
E e eertamente urn (<thosethings» que 6 para ele alguma coisa da mais extrema



importancia, mas e nao menos claro que 0 que de tende a mostrar, a demons-
trar e sempre uma unica e mesma coisa, a saber que ele n~o est~jamais ai. Ai
onde 0 que? Ai onde se poderia to get, se apossar, toma-Io. E pr~cisamente 0

que domina 0 conjunto do material do qualse trata.
Que a luz do que aqui acabamos de ?diantar, a aproximayao entre as

duas compulsoes, aquela da tosse e tambem aquela de tercortado as tiras de
couro das sandaIias de sua irma, nos parece menos surpreendente -pois e
verdadeiramente uma interpretayao analitica das mais correntes: 0 fato de cor-
tar as tiras de couro que seguram as sandaIias de sua irma tem uma relayao
que nos contentamos aqui, como todo mundo, de aproximar globalmente com 0

tema da castrayao. Tomem Sr. Fenichel e voces verao que os cortadores de
tranyas san pessoas que fazem isto em funyao de seu Complexo de castrayao.
Mas como poder dizer, salvo na avaliayao mais exata de um caso, se e a retorsao
da castrayao, a aplicayao da castrayao a um outro sujeito que a eles prcprios
ou, ao contrario, domesticayao da castrayao, colocayao em jogo sobre 0 outro
de uma castrayao que nao e uma verdadeira castrayao, e por conseguinte, que
nao se manifesta tao perigo sa como aquela: domesticayao se se pode dizer, ou
menos-valia, desvalorizayao da castrayao no 'curso deste exercicio -e tanto
mais que cortando as tranyas, e sempre possivel, concebivel, que as ditas tran-
vas rechacem, isto e reassegurem contra a castrayao.

Isto e, certamente, tudo 0 que a Soma de experiencias analiticas permite
articular sobre este sujeito mas que, na ocasiao, apenas nos aparece Como en-
cobrindo ... Mas que haja ligayao com a castrayaO nao ha nenhuma especie de
duvida.

Mas entao isso do que se trata, se nos obrigamos a nao ir mais nipido e
sustentar as coisas no nivel em que as indicamos suficientemente, isto e que
aqui a castrayao e algilma coisa que faz parte se se pode dizer, do contexto, da
relayao, mas que nada nos permite ate 0 presente fazer intervir de um modo tao
preciso como a analista 0 fez, a indicayao do sujeito, postulada na ocasiao, para
articular alguma coisa como sendo uma intenyao agressiva primitivamente
voltada contra ele; mas 0 que sabemos depois de tudo? Nao e muito mais
interessante colocar, renovar sem cessar a questao: este falo onde esta ele?
Onde esta ele com efeito, onde e preciso concebe-Io?

o que podemos dizer e que a analista vai muito longe, vai muito firme
dizendo ao sujeito: esta em alguma parte muito longe em voce, faz part~ de
uma velha rivalidade com seu pai, esta ai no principio de todos os seus votos
primordiais de toda potencia, esta ai a fonte de uma agressao da qual ~oce tem
nesta ocasiao a retorsao. Ainda que nada propriamente falando permita apre-

ender no texto alguma coisa que se articula assim.
Tentemos quanta a nos, depois de tudo, nos colocar a questao talvez

mesmo urn pouquinho mais ousadamente do que estaria naturalmente em nos-
sa alyada. Nao podemos, parece, propor a respeito de uma observayao impres-
sa como esta, escrita, alguma coisa que seria 0 que pediriamos a um aluno. Se
se tratasse de urn aluno, eu falaria muito mais severamente, eu diria que mosca
te picou para dizer semelhante coisa! Eu colocaria a questao ern urn caso se-
melhante: onde esta 0 elemento de contra-transferencia?

Ai esta 0 que pode parecer ousado, colocar uma semelhante questao a
propcsito de urn texto de urn autor que, depois de tudo, e alguem a quem.temos
t6das as razoes para dar nesta epoca a mais extrema confianya, ou seJa Ella
Sharpe. Eu ri para mim mesmo no momenta em que me coloquei esta questao
po is ela me parecia propriamente falando urn pouco exorbitant.e. Bern, se~pre
temos 0 direito, no fim das contas, de ser como tal urn pouqumho demasIado
audaciosos. Acontece que seja como for, encontra-se 0 que se procura. E, na
ocasiao, .eu procurei primeiro antes de encontrar, quero dizer que tinha lido
quase distraidamente as primeiras paginas deste Iivro, quero dizer que como
sempre nao se Iejamais bern, e havia contudo alguma coisa de extremamente
bonita.

Imediatamente apos haver falado do pai morto, deste pai que ela nao
consegue despertar na memoria do sujeito, que ela conseguiu fazer mexer-se
um poucouos ultimos tempos -voces se lembram que 0 sujeito se assombra
que seu pai, numa ocasiao, havia falado-, imediatamente apos, ela observa que
e a mesma dificuldade que tem com ela, ou seja que «ele nao tempensamentos
a meu respeito, este paciente». Ja havia ai alguma coisa que poderia ter pre~-
dido nossa atenyao. «Ele nao sente nada a meu respeito. Ele nao pode aCTedl-
tar nisto»72.E inquietante, e preciso dizer. Que 0 sujeito nao tome consciencia
como tal, isto nao significa que nao tenha manifestayao, pois igualmente h~
uma especie de desordenamento obscuro da ansiedade em tale tal ocasiao. E
ai que eu mal retive alguma coisa que se exprime aqui. Mas quando se Ie isto,
se acredita que e uma dissertayao geral como acaba de fazer a analista.

«Eu penso, diz ela, (se trata bem disto) que a analise poderia ser compa-
rada a umjogo de xadrez que estende na durayao e deve continuar aqui, diz ela,
ate que eu cesse de ser 0 pai que se vinga no inconsciente, que se emprega a [he
«cornering him», a encurrala-Io, a Ihe por em xeque, apes 0 que nao tern outra



alternativa senao a morte». Esta referencia curiosa ao jogode xadrez nesta
ocasiao, que na verdade nada implica, e igualmente 0 que merece nesta oca-
siao reter nossa atenc;:ao.Direi que no momento em que Ii esta pagina, eu a
achei efetivamente muito bonita, que imediatamente nao me ative a seu valor
na ordem transferencial. Quero dizer que no curso da leitura, 0 que fez vibrar
em mim e: e muito bonita!

Dever-se-la comparar todo 0 desenrolar de uma analise ao jogo de xa-
drez. E por que? Porque 0 que ha de mais belo e de mais saliente no jogo de
xadrez, e que e um jogo que se pode descrever assim: ha urn certo numero de
elementos que caracterizaremos como elementos significantes, cada peya e
urn elemento significante. E, ern suma, no jogo que se joga com 0 auxilio de
uma serie de movimentos em replica fundados sobre a natureza destes
significantes, cada um tendo seu proprio movimento caracterizado par sua po-
siyao como significante, 0 que se passa e a progressiva reduyao do numero de
significantes que estao no lance. E se pode depois de tudo descrever uma
analise assim: que se trata de eliminar urn numero suficiente de significantes
para que reste somente ern jogo um numero tao pequeno de significantes para
que se sinta bem onde esta a posiyao do sujeito no seu interior.

Para retomar a isto na seqUencia, creio que corn efeito isto pode nos
levar muito longe. Mas 0 que e importante e isto: e que Ella Sharpe -efetiva-
mente tudo 0 que eu conheyo ou podia conhecer alias de sua obra 0 indica- tem
efetivamente esta concepyao da analise, que ha na sua interpretayao da teoria
analitica esta especie de profunda valorizac;:aodo carater significante das coi-
sas. E1apas 0 acento sobre a metafora de um modo que nao destoa absoluta-
mente das coisas que eu explico para voces. E todo tempo, ela sabe valorizar
este elemento de substituiyao propriamente falando linguistico, nos sintomas,
que faz com que ela tenha colocado ern suas analises temas literarios que
constituem uma parte importante de sua obra. E tudo 0 que ela da como regras
tecnicas participa tambem de alguma coisa que e completa e profundamente
marcada por uma especie de experiencia, de apreensao do jogo de significantes
como tal.

De tal modo que a coisa qu~, nesta ocasiao, se po~~adizer que ela [as]
desconhece, eu diria que sac suas proprias intenyoes que se exprimem neste
registro (no plano da fala da qual se trata no primeiro plano desta observayao)
de "encurralar". 0 «cornering him» e trazido inicialmente por ela. E unica-
mente nas sessoes ulteriores a interpretayao que eia deu deste sonhq, que vere-
mos aparecer a mesma palavra no discurso do paciente, e logo direi com que
proposito.

E porque, vocesja 0 sabem, euja incliquei 0 que sc passa lambcnl <.Ikll\~
sessoes apos. Ou seja sua impossibiliclade de «corner» seu parceiro num jogo
iguaimente, 0 jogo de tenis, de encurrala-Io para dar 0 ultimo golpe, aquele que
o tipo nao pode ir recobrar. Trata-se precisamente corn efeito disto que estft
sobre este plano que a analista se manifesta. E eu nao estou completamente
ern vias de dizer que 0 sujeito se apercebe disto.

Certamente ela e uma boa analista. Ela 0 diz de todos os modos: e urn
caso no qual voces puderam observar, diz ela aos estudantes, que eu apenas fiz
a menor observayao, ou que eu me calei. Por que, diz eIa, porque nao ha nada
neste sujeito que nao me indica, de todos as modos, senao que sua pretensao
ern querer ser ajudado quer dizer exatamente 0 contrario, ou seja que antes de
tudo ele quer ficar ao abrigo, e com sua pequena cobertura, sua capota de
carro sobre si.

o «hood», e verdadeiramente uma posiyao inteiramente fundamental.
Isto, ela 0 percebe, tudo 0 que se passa a respeito da lembranc;:ado pram que e
apagada, e igualmente 0 que ele foi na sua cama «pinned in bed», isto e,
"alfinetado". Alias, parece que ele tem n090es bem precisas acerca do que
pode provocar numa crianya 0 fato de estar mais ou menos amarrada, ainda que
nao haja nada de particular na sua lembranya que Ihe perrnita evocar, mas que
seguramente neste posiyao atada, ela se mantern muito.

Po is ela esta bem longe de deixar transparecer este elemento da contra-
transferencia, quer dizer algo que seria muito intervencionismo no jogo. Um
jogo agressivo neste jogo de xadrez. Mas 0 que digo, e porque eia percebe tao
bem 0 aicance desta nOyaO,este exercicio agressivo do jogo analitico, que ela
nao ve .seu alcance exato, ou seja que isso do que se trata, e algo que tem a
mais estreita relayao com os significantes.

Ou seja que se nos perguntamos onde estft 0 falo, e neste sentido que
devemos procura-Io. Dito de outro modo, se voces querem, no quadrangulo do
esquema do sujeito, do outro,' do eu enquanto imagem do outro e do grande
Outro, edisto que se trata: dai onde pode aparecer 0 significante como tal. E a
saber que ~ste fal0 que nao esta jamais ai onde nos 0 esperamos, ele esta ainda
assim ai. E esta ai como a carta roubada, onde'inenos se espera, e ai onde
todavia tudo 0 designa.

Para se exprimir, como verdadeiramente a metafora do jogo de xadrez
nos perrnite articular, direi que 0 sujeito nao quer perder sua rainha, e me expli-
co. No sonho, 0 falo nao e 0 sujeito que esta ai e que 0 olha. Nao e ai que esta
o falo. Pois para este sujeito corn efeito, -como 0 percebe ·Obscuramente atra-
yes de urn veu a analista na sua interpretayao- 0 sujeito tern uma certa relac;:ao



com a onipotencia, com a potencia simplesmente, com 0 poder. Seu poder,
nesta ocasiao 0 falo, 0 que convem que ele preserve a todo 'preyo, [que ele
consigaJ manter fora do jogo porque este falo ele 0 pode perder no jogo, e aqui
neste sonho representado muito simplesmente pelo personagem ao qual se pen-
saria que ao menos de 0 representa,ou seja sua mulher que esta ai, bem longe
de ser 0 aparente testemunho que ela e -po is na verdade desta funyao de ver,
nao esta de modo algum indicado que islo seja algo de essencial...

Neste sujeito como em muitos outros sujeitos -e peyo que voces rete-
nham isso porque e urn fato clinico tao evidente que e absolutamente stirpreen-
dente que isso nao seja um lugar comum da psicanalise- 0 parceiro feminino
enquanto Outro e justamente 0 que representa para 0 sujeito 0 que ha de algum
modo de mais tabu no seu poder, e tambem que se encontra de igual modo
dominando toda a economia de seu desejo.

E porque sua mulher e seu fal0 que eu direi que ele fez esta especie de
lapse infimo que notei para voces de passagem, isto e fazer «uma viagem
com minha mulher ao redor do mundo» -«a journey with my wife round
the world»- e nao round the world with my wife. 0 acento de onipotencia e
colocado sobre «round the world» pela nossa analista. Eu creio que 0 segredo
da onipotencia no sujeitoesta no «with my wife», e que 0 do que se trata e que
ele nao perde isto, isto e, que ele nao se apercebe justamente que esta ai 0 que
e de colocar em causa, isto e, de se aperceber que sua mulher e, na ocasiao, a
analista.

Pois afinal de contas edisto que se trata. 0 sujeito nao quer perder sua
rainha, diriamos, ao modo dos maus jogadores de xadrez que imaginam que
perder sua rainha e perder a partida, enquanto que ganhar no xadrez e, afinal de
contas chegar ao que se chama um fim de partida, isto e com 0 sujeito, a facul-
dade de deslocamento a mais simples e a mais reduzida e 0 minimo de direitos
-quero dizer que nao tern 0 direito de ocupar umacasa que esta posta em
xeque por uma outra- e com isto encontrar a vantagem da posiyao.

Tem-se ao contrario toda vantagem na ocasiao em sacrificar sua raioha.
E 0 que nao quer fazer de modo nenhum 0 sujeito porque 0 significante falo e
o que para ele e identico a tudo 0 que se produz na relayao Iisua mae.

E e aqui que aparec..e,como a observayao deixa nitidamente transpirar, 0
carater deficiente, coxo, do que pode trazer 0 paina ocasiao. E bem entendido,
recaimos em alguma coisa, numa vertente ja ccinhecida da relayao do sujeito
com 0 casal parental. 0 importante nao e isto. 0 importante, e efetivamente
acentuar esta relayao muito escondida, muito secreta, do sujeito com sua par-
ceira, porquee tudo 0 que ha de mais importante para colocar em evidencia no

momento em que aparece na analise. Na analise em que em resume 0 sujeito,
or sua tosse discreta, adverte do que se passa no interior, sua analista, se por

~caso ela tinha, como 0 que se passa no sonho, revirado se se pode dizer seu
saco ou seu jQgo, de dissimular antes que ele chegue, porque ver isto, ver que
nao ha nada senao urn saco, ele tern tudo a perder.

E a prudencia da qual 0 sujeito faz'prova e que de algum modo mantern
numa ligayao fechada -com todo 0 pram pinned da posiyao de sua i~fancia-
o sujeito numa relayao com seu desejo que apenas pode ser fantasmatlca,.ou
seja que Ihe e precise que ele mesmo seja amarrado a urnpram au outra cOlsa,
e completamente apertado e engomado para que possa estar alem 0 significante,
a imagem de uma toda-potencia sonhada. .

E e assim tambem que e preciso' compreender 0 papel para ele capital da
onipotencia, toda esta historia e esta observayaO do automovel. 0 automovel,
este instrumento problematico de nossa civilizayao do qual cada urn percebe
bem a relayao de uma parte com a potencia (os cavalos, a velocidade, 0 «pin of
speed»); e cada qual e de dizer evidentemente "equivalente falico", equivalen-
te da potencia de ajuda de impotentes. Mas de outra parte: cada un; sabe ~en;
do carater infinitamente acasalado, feminine tambem. POlSautomovel, nao e
por nada que 0 dizemos no feminine, que Ihe d~mos op?rtuname~te, a e'ste
automovel, toda sorte de lista de aJcunhas que tem tambem 0 carater de urn
parceiro do outro sexo. _. .

E bern, esse automovel na ocasiao, sobre 0 qual sac feltas essas observa-
yoes problematicas: ou seja, «e divertido que se fale dele ~orno d~ urn s.er
vivo»'. sao ai banalidades bem entendido, mas este automovel, COlsamUlto
curio;a,'e de tal modo evidentemente isto em que se produz esta especie de
ambiguidade significante que faz que seja ao mesmo tempo 0 que 0 protege, 0
que 0 liga e 0 envoltorio, 0 que por relayao a ele tern exatamente a mesma
posiyao que no sonho 0 capuz .protuberante (trata-se alia~ da mesma pa:av~a
que e empregada nos dois casos), que no sonho desta blzarra protuberancla
sexual sobre a qual acontece de ele meter 0 dedo, que de outra parte -eu
sublinhei bemisto que eu mal traduzi- nao e preciso ler "listrado de ve~elho":
mas «dublado de verrnelho») ... Mas 0 que nos diz a analista? A analisla aqul
nao se enganou. 0 momenta, nos diz, onde ela introduz sua interven9ao decisi-
va nao e 0 momenta em que ela comeya a coloca-Io sobre a via de sua agres-
sao, tendo.como resultado neste sujeito, alias, esta curiosa manifestayao ~ue se
pode chamar psicossomMica, da qual ela nao repara absolutamente 0 carater, a
saber que no lugar da tosse, no dia seguinte ele experimenta uma pequena
colica antes de entrar.



eus sabe se ele fechou seu [jogo] pur isso pois, como ,eu tinha dito ha
pouco, ele tinha tudo a perder no momento deentrar para a sessao seguinte no
consultorio da analista, Mas a interpretayao que, a propria Ella Sharpe, parece
a mais iluminante, e na segunda sessao apos esta interpretayao, ljuando 0 sujei-
to Ihe conta que ainda teve a colica ao sair na ultima vez da sessao. Depois ele
fala do que? ele diz: «Eu nao pude ter meu carro, 0 garagista nao havia
terminado; eu nao pude xinga-Io porque ele e tao gentiJ que nao se
pode brigar com ele, ele e extremamente honrado [... ] e depois eu nao
tinha nenhuma necessidade deste carro. (E acrescenta com urn acento de
irritayao) Mas verdadeiramente eu tenho uma enorme vontade, eu 0

quero, eu adoro isso».
E ela nao se engana. «Pela primeira vez, diz ela, eu tinha diante de mim

[a oporrunidade de encontrar] libidinal wishes»73, aqui se trata da libido, En-'
tao estamos bem de acordo com ela. Se fayo esta critica de Ella Sharpe, e
porque eu a acho em todos os pontos, nesta observayao, admiravelmente sen-
sive!. Ela compreende a importancia disto, ou seja que 0 que esta presente na
vida de urn sujeito propriamente como desejo, 0 desejo sendo caracterizado por
seu carater nao-motivado -ele nao tern nenhuma necessidade deste carro; 0

fato que ele the declare seu desejo, que e a primeira vez que escuta semelhante
discurso, e alguma coisa que se apresenta por si mesma como insensato no
discurso do sujeito,

Ela nos diz que ela salta sobre isso, isto e 0 que ela the sublinha. Coisa
curiosa, aqui temos como uma especie de flutuayao do aparelho de projeyao.
Ainda que ela sempre nos tenha dito muito 0 que ela disse para 0 sujeito, mes-
mo as coisas mais audaciosas, mais arriscadas, ai nao sabemos exatamente 0

que ela the disse, E muito instigante. 0 que ela nos diz, e que ela estava verda-
deiramente ebria de satisfayao pela ocasiao de the dizer: ai voce confessa que
voce deseja alguma coisa. Mas 0 queela pOde the dizer, nao 0 saberemos.

Sabemos simplesmente que ela pOde igualmente the dizer alguma coisa
de muito orientado no sentido do que ela the havia dito antes, para que fosse
justamente apos 0 que elalhe Qisse que no dia seguint~, 0 sujeito viesse lhe
dizer, meio-contente,pleio-satisfeito, meio-descontcmte,que naquela noite, ti-
nha molhado sua cama.

Nao podemos considerar que isto seja, ja disse para voces, em si mesmo
Urn sintoma que, tilo transitorio e tao significativo seja de que urn golpe foi

"aplicado, que certamente repercutiu, possa ser igualmente alguma coisa que
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nOs confirrna absolutamente no que eu poderia chamar 0 sentido daboa dire-
<;:aodo dizer -se dizer hi Ea saber que se temos a nOyao desta alguma coisa
que representa uma enurese, e certamente a colocayao em ayao, direi pessoal-

mente, do pel)is.
Mas enfim isto nao e 0 mesmo que uma colocayao em a<;:aogenital, e

,justamente 0 penis como real que intervem em eco muito frequentemente -e 0

que a clinica nos mostra nas crianyas- da atividade sexual dos pais; e na medi-
da em que os sujeitos, masculinos ou femininos, crianyas, estao num periodo
onde tern profundo interesse pelo comercio sexual dos pais, que acontecem
estas manifestayoes enureticas que na ocasiao sac a coloca<;:ao em jogo no pia-
no real do orgao como tal. Mas 0 orgao como tal, como real, riao mais como
significante, que e precisamente alguma coisa que nos mostra que nesta oca-
siao a intervenyao de Ella Sharpe teve com efeito urn certo alcance.

Este alcance e oportuno? E bem entendido 0 que resta para ver de mais
perto. E bem claro que 0 que segue, ou seja a chegada, 0 surgimento, certas
reayoes que entao 0 proprio sujeito tern, parece que com uma certa conscien-
cia de satisfayao, em seu ativo e que e 0 fato de que no jogo nao se deixa mais
cayoar pelos seus companheiros (isto e, que ele pegou urn pela gola e estrangu-
Iou num canto comtanta for9a que ele nao teve mais vontade de recomeyar),'
nao pode de modo algum ser considerado como alguma coisa que esteja verda-
deiramente na linha que e de se obter.

Nao esque9amos igualmente que se ha alguma coisa que e de perrnitir ao
sujeito, isto e, de corner 0 outro num jogo, isto nao e absolutamente a mesrna
coisa que 0 corner no pescoyo a proposito deste jogo. Esta justarriente ai a
reayao inadequada, aquela que nao Ihe torna urn instante mais capaz de 0 corner
no jogo, isto e, enquanto que ai onde se passam as reayoes com 0 Outro, 0

Outro como lugar da fala, como lugar da lei, como lugar das convenyoes do
jogo. E justamente isto que se ~ncontra, por esta leve declinayao do ato de
intervenyao analitica, rateado.

Creio que hoje levamos as coisas muito longe. Farei na proxima vez 0

ultimo seminario do que se agrupa aqui em tome da analise literaria a respeito
do desejo e de ~uainterp~etayao, e tentarei reunir p(lra voces em algumas for-
mulas como devemos conceber esta fun9ao do significante falico em toda sua
generalidade a respeito da relayao [... ] e do modo como 0 sujeito se situa no
desejo. Tentarei reunir em tomo de nOyoes que aqui ten to articular com a ajuda
do grafo esta funyao que devemos dar muito precisamente ao significante falico,

Tentarei mostrar para voces tambem onde se situa exatamente, como a
titulo de balizamento no seu exercicio de analise voces podem tentar situal'



significante mico neste esquema. Em resumo, e para d~r alguma coisa que e
emprestada da obrade urn escritor ao qual ja fiz alusao aqui; Lewis Carol!
mo.strarei para voces isso que Lewis Carol! em algum lugar diz mais ou meno~
aSSlm:

-esta famasa porta do jardim paradisiaco do interior do ventre materna (em
torno do qual se centram atualmente, ou se precipitam mesma, todas as teorias
analiticas)-

Que se abria comuma chave.
Ele olhoude mais perto e se apercebeuque era
Umadupla regrade tres74•

74 CAROLL L., Sylvie el Bruno (1889), trad. fro F. Deleuze Paris 1990 La Pleiade Gallimard p491. ' " , , .

Li<;ao 12

Eu anunciei na ultima vez que terminaria desta vez 0 estudo deste sonho
que folheamos particularmente da ponto de vista de sua interpreta9aO, mas
serei obrigado a consagrar mais uma sessao.

Relembra rapidamente que e este sonho de urn paciente advogado que
tern muitos embara90s no seu oficio. E Ella Sharpe nao se aproxima de tais
embarayos senao com prudencia, 0 paciente tendo sempre a aparencia de se
manter precavido, sem que se trate de rigidez no seu comportamento. Ella
Sharpe nao falhou em sublinhar que tudo a que ele relata e pensado, naa senti-
do. E no ponto em que esta na amilise, fez urn sonho marcante que foi uma
virada da analise e que nos e brevemente relatado. E urn sonho em que 0
paciente concentra em poucas palavras ainda que ele tenha tido, diz, «urn enor-
me sonho», tao enorrne que se 0 lembrasse, nao acabaria de contar.

Emerge disto algo que ate urn certo ponto apresenta os caracteres de urn
sonho repetido, isto e, de urn sonho que ele ja teve. Isto e, que em alguma parte
nesta viagem que empreendeu como diz, «com sua mulher ao redor do mun-
do» (e eu ja sublinhei isto), em urn ponto que e a Tchecoslovaquia -e 0 unico
ponto sobre 0 qual Ella Sharpe nos dira que ela nao obteve luzes suficientes
apesar de ter interrogado 0 paciente sobre 0 que significava a palavra
Tchecoslovaquia, e ela 0 lastima pois esta Tchecoslovaquia, depais de tudo,
podemos talvez pensar algo-ocorre «urn jogo sexual com uma mulher di-
ante de sua mulhem75• A mulher com quem 0 jogo sexual se da e alguem que-
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llid de il11 diHlO11 SClI dizer, mas 0 cncontramos nas suas associayees', que se
lrfll'l pal'a cia cle manobrar «to get my penis».

. Assinalei 0 carateI' muito especial do verbo to get em ingles. To get, 6
"obter", de todos os modos possiveis do verba obter. E um verba muito menos
limitado do que obter, 6 obter, pegar, apoderar-se, acabar com, E to get, se a
mulher chega a «to get my penis», isto quereria dizer que ela 0 tern.

Mas este penis entra tanto menos em ayao que 0 sujeito nos diz que 0

sonho termina sobre este voto que diante clo desapontamento da mulher ele
pensava que ela deveria mesmo se masturbar. E ja expliquei a voces que isto
do que se trata evidentemente e 0 sentido chave, a sentido secreto do sonho.
No sonho isto se manifesta pelo fato de que 0 sujeito diz «Eu bem que queria
masturbd-la»J6. De fato, ha uma verdadeira explorayao de algo que e inter-
pretado, com muita insistencia e cuidado na observayao pOl'Ella Sharpe, como
sendo 0 equivalente do capuz.

Quando se olha de perto, este alga merece reter nossa atenyao. E algo
que mostra que 0 orgao feminino esta ai como urn esp6cie de vagina ao avesso
ou prolabada. Trata-se da vagina, nao do capuz. E tudo segue como se esta
pseudomasturbayao do sujeito nao fosse outra coisa que uma esp6cie de veri-
ficayao da ausencia do falo.

Eis em que sentido disse que a estrutura imaginaria, a articulayao mani-
festa do [fantasma] devia ao menos nos obrigar a limitar 0 carater do significante.
E coloco, em suma, a questao de saber se pOl'urn m6todo mais prudente, 1'0-
dendo ser considerado comomais restrito, nao podemos chegar a uma precisao
maior na interpretayao, com a condiyao de que os elementos estruturais com os
quais tomamos aqui 0 partido de nos familiarizar sejam suficientemente coloca-
dos em considerayao para permitir justamente diferenciar a que 6 0 sentido
desse caso.

. E veremos que ao faze-Io, veremos que como de habito, os casos mais
partlculares sac os casos cujo valor 6 0 mais universal e que 0 que nos mostra
essa observayao e aliSoque nao e de negligenyiar; pais trata-se nada menos do
que precisar nesta ocasiao esse carater de significante sern 0 qual nao se pode
dar sua verdadeira posiyao a funyao do falo (que permanece ao mesmo tempo
sempre tao importante, tao imediato, tao entrecruzada na interpretayao analiti-
ca) sem que a todo instante nao nos encontremos a proposito de seu manejo em
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impasses CLljOponto mais surprccndcnte c traduzid -tralda I la lea i la
Sra. Melanie Klein, pais sabe-se que ela faz do objeto falo 0 mais importante
dos objetos.o objeto falo se introduz na teoria kleiniana, e na sua interpretayao da
experiencia, como algo, diz ela, que e 0 substituto, 0 primeiro substituto que
vem a experiencia da crianya, quer se trate da menina ou do m~nino, como
sendo urn signa mais comodo, mais manejavel, mais satisfatorio. E algo a pro-
vocal' questees sobre 0 papel, 0 mecanismo ... Como e preciso que concebamos
esta saida de urn fantasm a completamente primordial, como sendo em tome do
qual ja vai se ordenar este conflito tao profundamente agressivo que pee 0

sujeito em uma certa relayao com 0 continente do corpo da mae? Na medida
em que do continente ele cobiya, deseja (todos os termos sac empregados,
infelizmente sempre com dificuldade: isto 6,justapostos), ele quer arrancar es-
tes bons e estes maus objetos que estao ai numa especie de mistura primitiva
no interior do corpo da mae.

Epor que no interior do corpo, a privilegio acordado a este objeto falo?
Seguramente, se tudo isto nos e trazido com a grande autoridade, 0 estilo de
descriyao tao decidido, numa sorte de fascinayao pelo carater determinado de
estilos, eu diria quase que nao aberto a nenhuma discussao dos enunciados
kleinianos, nao se pode deixar tamb6m de se critical' apos tel' escutado afirma-
yoes sobre eles e a cada instante se perguntar: 0 que ela visa?

E a crianya quem efetivamente traz 0 testemunha desta prevalencia do
objeto falo, ou antes ao contrario 6 ela propria quem no-Io da, 0 sinaldo carater
[...] como tendo a sentido do falo? E devo dizer que, em numerosos' casos, nao
estamos esclarecidos sabre a escolha que e preciso fazer quanta a interpreta-
yao. De fato eu sei que alguns dentre voces se perguntam onde 6 preciso calo-
car este signa do falo pos diferentes elementos do grafo em tomo do qual ten-
tamas oriental' a experiencia do desejo e de sua interpretayao. E tive alguns
ecos da forma que pode tamar para alguns a qllestao; qual e a relayao deste falo
com 0 Outro, 0 grande Outro do qual falamos como do lugarda fala?

Ha 1+marelayao entre 0 falo e 0 grande Outro, mas nao e certamente uma
relayao mais al6m, no sentido em que 0 falo seria 0 ser do grande Outro, se e
que algu6m colocou a questao nestes termos. Se 0 falo tern uma relayao com
algo, e antes com 0 ser do sujeito. Pois creio que esta ai 0 ponto novo, importan-
te que tento fazer que voces peguem na introduyao do sujeito nesta dialetica
que e esta que se persegue no desenvolvimento inconsciente de diversas eta-
pas de identificayao, por meio da relayao primitiva com a mae depois com a
entrada do jogo do edipo e do jogo da lei.



o que coloquei at em valor e algo que e ao mesmo tempo muito sensivel
nas observac;:oes-muito especialrnente a proposiio da genese das perversoes-
e que e frequentemente velado no [que esta] em relac;:aocom 0 significante
falo. E que ha duas coisas muito diferentes confoffi1e se trate para 0 sujeito de
ser por relayao ao Outro este falo, ou por quaisquer vias, meios ou mecanismos
que sac aqueles que iremos justamente retomar na sequencia da evoluc;:aodo
sujeito, mas que ja estao ai, estas relac;:oes,instaladas no Outro, na mae; preci-
samente, a mae tem uma certa relac;:aocom 0 falo, e e nesta relac;:ao<;om0 falo
que 0 sujeito tem que se fazer valer, ao entrar em concorrencia com 0 falo. E
dai que partimos ha dois anos quando comecei a revisar esta relac;:ao.

o que se trata, da func;:aodo significante falo em relac;:aoao sujeito, a
oposic;:aodestas duas possibilidades do sujeito em relac;:aoao significante falo,
de se-lo ou de te-Io, esta ai algo que e uma distinc;:aoessencial. Essencial na
medida em que as incidencias nao sac as mesmas, que nao e ao mesmo tempo
da relac;:aode identificac;:ao que 0 ser e 0 ter sobrevein, que ha entre as duas
uma verdadeira linha de demarcac;:ao,uma linha de discemimento, que nao se
pode se-lo e te-Io, e que para que 0 sujeito venha em certas condic;:oesa te-Io,
e precise de igual modo que haja renuncia a se-Io.

As coisas de fato sac muito menos simples de formular se procurarmos
delimitar tao perto quanta for possivel a dialetica em foco. Se 0 falo tem uma
relac;:aoao ser do sujeito, isto nao e com 0 ser do sujeito pura e simplesmente,
isto nao e por relayao a esse sujeito pretendido sujeito-do-conhecimento, supor-
te noetico de todos os objetos, e com um sujeito falante, com um slljeitoen-
quanto assume sua identidade e como tal, diria (e por isto que 0 falo joga sua
func;:aoessencialmente significante) que 0 sujeito ao mesmo tempo 0 e e nao 0 e.

Desculpo-me do carater algebrico que as coisas tomam, mas e precise
qlle.aprendamos a fixar as ideias ja que, com certeza, questoes se colocam: Se
na notac;:aoalgo se apresenta, e re.tomaremos a isso a todo momento, como
sendo 0 sujeito barrado diante do objeto, $ 0 a, isto e, 0 sujeito do desejo, 0

sujeito enquanto que na sua relac;:aoao objeto, e ele mesmo profundamente
colocado em questao e que e isto que constitui a especificidade da relac;:aodo
desejo no proprio sujeito; e na medida que 0 sujeito e na nossa nQtac;:ao0 sujeito
barrado, que se pode dizer que e possivel, em certas condiyoes, the dar como
significante 0 falo. Isto enquanto ele e 0 sujeito falante.

Ele e e nao e 0 falo. Ele 0 e porque e 0 signihcante sob 0 qual a lingua-
gem 0 designa, e ele nao 0 e, na medida em que a linguagem, e justamente a lei
da lingtiagem, sobre urn outro plano 0 subtrai. De fato as coisas ai nao se
passam no mesmo plano. Se a lei 0 subtrai, e precisamente para arranjar as

coisas, e que uma certa escolha e feita neste m ment . A I '(Illi r 1111dlill ( llill \'

aporta na situac;:aouma definic;:ao,uma repartic;:ao,uma mudanC;:3de plIo , i\
lei Ihe lembra que ele 0 tem ou que ele nao 0 tern. Mas de fato 0 que sc passu 6
algo que joga inteiramente no intervalo entre esta identificac;:aosignificantc
esta repartiyao de papeis; 0 sujeito e 0 falo, mas 0 sujeito, bem entendido, nao 6
o fala.

Vou colocar 0 acento sobre algo que a forma mesma do jogo da negaya
na lingua nos permite apreender numa formula onde se passa a deslizament
concemente ao usa do verba ser. Pode-se dizer que 0 momento decisivo, aqu •
Ie em tamo do qual gira a assunc;:aoda castrac;:aoe isso: sim, pode-se dizer gu
e e que nao e 0 falo, mas ele nao e sem te-Io.

E nesta inflexao de "nao ser sem",.e em tome desta assunc;:aosubjetivlI
que se flexiona entre 0 ser eo ter, que joga a realidade da castrac;:ao.Quer dizer
que e na medida em que 0 falo, que 0 penis do sujeito em uma certa experien-
cia, e algo que foi colocado em balanc;:o,que tomou uma certa funyao de equi-
valente ou de padrao na relac;:aoao objeto, que toma seu valor central e que, ate
urn certo ponto, se pode dizer que e em proporc;:aoa uma certa renuncia a sua
relac;:aoao falo que 0 sujeito entra em possessao desta especie de infinidade, de
pluralidade, de ominitude do mundo de objetos que caracteriza 0 mundo do
homem.

Observem bem que esta formula, da qual pec;:oa voces que guardem a
modulac;:ao,0 acento, se encontra sob outras formas em todas aslingtias. '~Elenao
e sem te-Io" tem seu correspondente que e claro, retomaremos a isso a seguir.

A relayao da mulher ao falo e a func;:aoessencial da fase mica no de-
senvolvimento da sexualidade feminina se articulam, literalmente, sob a forma
diferente, oposta, que e suficiente para bem distinguir esta diferenc;:ade partida
do sujeito masculino e dosujeito feminino em relac;:aoa sexualidade.

A unica formula exata, aquela que permite sair dos impasses, das contra-
dic;:oes,das ambiguidades em tome das quais nos giramos no que conceme a
sexualidade feminina, e que "ela e sem te-lo". A relac;:aodo sujeito feminino ao
falo, e de "ser,sem te-Io". E e isto que !he da a transcendencia de sua posic;:ao-
pois e a isto que chegaremos. Chegaremos a articular, concemente a sexualidade
feminina, esta relac;:aotao particular, tao permanente, da qual Freud insistiu sobre
seu carater irredutivel e que se traduz psicologicamente sob a fom1ado Penisneid.

Em suma, diriamos, para levar as coisas ao extrema e faze-los compre-
ender bern, que para 0 homem seu penis Ihe e restituido por Urn certo ato do
qual no limite se poderia dizer que ele 0 priva. Nao e exato, mas e para abrir as
ore!has de voces, quer dizer que aqueles que ja compreenderam a precedente



formula nao a degradem no acento segundo que Ihe dou.· Mas este acerito
segundo tern sua importancia porque e ai que se faz a junyao com 0 elemento
de imediato desenvolvimentista do qual se parte habitualmente, e que e aqueIe
que yOUtentar revisar logo com voces nos perguntando como podemos formu-
lar, com os elementos algebricos dos quais nos servimos, isso de que se trata
nas famosas primeiras relac;;oesda crianc;;acom 0 objeto, com 0 objeto matemo
nomeadamente; e como a partir dai podemos conceber que venha se fazer a
junc;;aocom este significante privilegiado do qual se trata e do qual tento aqui
situar a func;;ao. -

A crianya, no que e articulado pelos psiquiatras, nomeadamente a Sra.
Melanie Klein, tern toda uma serie de relac;;oesprimeiras que se estabelecem
com 0 corpo da mae, concebido aqui, representado numa experiencia primitiva
que compreendemos mal con forme os relatos kleinianos: a relaC;;aodo simbolCi
e da imagem. E cada urn sabe bem que edisto-que se trata nos textos kleinianos,
da relayao da forma com 0 simbolo -ainda que seja sempre urn conteudo ima-
ginario que seja aqui promovido.

Seja 0 que for, podemos dizer que ate urn certo ponto, alguma coisa que
e simbolo ou imagem, mas que seguramente e uma especie de Urn (encontra-
mos quaseai uma oposiC;;aoque recobre as oposic;;oesfilosoficas, pois que [e] 0

que faz sempre 0 jogo do famoso Parmenides entre 0 Urn e 0 ser), podemos
dizer que a experiencia de relac;;aocom a mae e uma experiencia inteiramente
centrada em torno de uma apreensao da unidade ou da totalidade. Todo 0 pro-
gresso primitivo, que Melanie Klein nos articula como sendo essencial ao de-
senvolvimento da crianc;;a,e aquele de uma relac;;iiode espedac;;amento a algo
que representa fora dela, ao mesmo tempo, 0 conjunto de todos estes objetos
espedayados, fragmentados que parecem estar ai numa sorte nao de caos, mas
de desordem primitiva, e de outra parte que, progressivamente, Ihe ensinara a
apreender, destas relac;;oes,destes objetos diversos, desta pluralidade, na unida-
de do objeto privilegiado que e 0 objeto materno, de apreender a aspiraC;;ao,0
progresso, a via em direc;;aoa sua propria unidade. A crianc;;a,eu 0 repito,
apreende os objetos primordiais como estando contidos no corpo da mae, este
continente universal que se apresenta a ela e que seria 0 lugar ideal, se assim
podemos dizer, das suas primeiras relac;;oesimaginarias.

Como podemos tentar articular isto? Ha evidentemente ai nao dois ter-
mos, mas quatm termos. A relaC;;aoda crianc;;acom 0 corpo da mae, tao primor-
dial, e 0 quadro onde vem se inscrever estas relac;;oesda crianc;;acom seu
proprio corpo, que sao aquelas que desde ha muito tempo tentei articular para
voces em tome da nOC;;aode afeto especular -na medida em que esta ai 0

~~,.
./,."".'.~i'.'

termo que da a estrutura do que se chama 0 afeto narcisic . £; cnquanlO que 'l

artir de um certo momento 0 sujeito se reconhece, numa experiencia original
~omo separado de sua propria imagem, como tendo uma certa r:lac;;aoel:tiva
com a imagem de seu proprio corpo, relaC;;aoespecular que the e dada seJa na
experiencia especular como tal, sej~ em u~a .certa re~ac;;ao.d~ castrac;;aotran-
sitiva nos jogos com 0 outro de uma ldade proxIma, mUltoproxIma, e que osclla
num certo limite que nao e de ultrapassar a maturayao motora -nao e nao
importa qual tipo de pequeno outro (aqui a palavra pequeno visando 0 fato de
que se trata dos pequenos camaradas) que 0 sujeito ~ode f~zer esta experien-
cia, estes jogos de prestancia com 0 outro companhelro. A Idade desempenha
~qui urn papel sobre 0 qual na ocasiao insisti. . .

A relaC;;aodisto com urn Eros, a fibido, desempenha urn papel especial. E
aqui articulada toda a medida em que 0 par da crianc;;acom 0 outro que Ihe
representa sua propria imagem vem se justapor, interferir, se co~ocarna depen-
dencia de uma relayao mais ampla e mais obscura entre a cnanc;;a,em suas
tentativas primitivas -as tendencias originadas de sua necessidade- eo corpo
da mae enquanto e efetivamente, com efeito, 0 objeto da imagem, a identifica-
yao primitiva. Eo que se passa, 0 que se estabelece, ja~ inteiram~nte no fate de
que 0 que se passa no par primitivo, isto e a forma Illconstltulda na .qual se
apresenta 0 primeiro vagido da crianya, 0 grito, 0 apelo de sua ~e~e~slda~e, 0

modo com que se estabelecem as relac;;oes deste estado prlmltlVo alllda
inconstituido do sujeito por relayao a algo que se apresenta entao como urn Urn
ao nivel do Outro, a saber 0 corpo materno, 0 continente universal,_eo que vai
regrarde uma maneira completamente primitiva a relayao do sujeito enquanto
se constitui de Ilma maneira especular, a saber como eu -e 0 eu e a imagem do
outro- com urn certo outro que deve ser diferente da mae (na relac;;aoespecu-
lar, eo pequeno outro).

Mas, voces VaGve-Io, e de outra coisa que se trata, sendo dado que e
nesta primeira relayao quadripartida que VaGse fazer as primeiras adequayoes
do sujeito a sua propria identidade. Nao esqueyam que e neste momento, nesta
relac;;aoa mais radical, que todos os autores se colocam em urn comum acordo,
situam 0 lugar deanomalias psicoticas ou parapsicoticas do que se pode cha-
mar a integrayao de tal ou qual termo das relac;;oesautoeroticas do sujeito con-
sigo mesmo nas fronteiras da imagem do corpo.

o pequeno esquema do qual eu me servi outrora e que lembrei recen~e-
mente, que e aquele do famoso espelho concavo, na medida em que permlte
conceber que passa se produzir -com a condiyao que a gente se coloque num
ponto favoraveldeterminado,quero dizer no interior de alga que pralonga os



limites do espelho co~cavo a partir do momenta em que nos faz passar pelo
centro do espelho esfenco- algo que e figurado pela experiencia que dei a
conhecer opo~namente, aquela que provoca a apariyao, que nao e urn fantas-
n:a ma~ um~ Im~gem real que pode se produzir, em certas condiyoes que nao
~ao mUlto dlficels de produzir; aquela que se produz quando se faz surgir uma
~magem real de uma flor no in~eriorde urn vasa perfeitamente existente grayas
a presenya deste espelho esfenco, com a condiyao de olhar 0 conjunto do
aparelho de urn certo ponto77.

, E ~m aparelho qu~ nos permite imaginar isto do qual se trata, a saber que
e na medlda :m que a cnanya .se id,entifica a uma certa posiyao de seu ser nos
poderes d.a~ae que ela se reabza. E exatamente nisto que cai 0 acento de tudo
? q~e aqUidlsse~os relativo a importfmcia das primeiras relayoes concernentes
a mae. E na m~dl?a em que e de urn modo satisfatorio que ela se integra neste
mU~do ~e mSlgm~s que representam todos os comportamentos da mae. E a
partIr ~al, na medlda. em q~e el.aira aqui se situar de urn modo favoravel, que
podera se colocar, seJa .no mtenor de si mesma, seja fora de si mesma, seja Ihe
faltand~ s~ podem.0s ?IZer, este algo que esta dela mesma escondido: ou seja
suas proynas tendenclas, seus proprios desejos, que ela podera desde a primei-
ra ,rel~yao es~ar numa relayao mais ou menos falseada, desviada, com suas
propnas pulsoes.

. Nao ~mu!to co~p~icado imaginar isto. Lembrem em torno do que eu fiz
glrar a exph~ayao narClSlCa:uma experiencia manifesta, crucial, desde muito
tempo descnta,. 0 famoso exemplo colocado precursoramente nas confissoes
de. Santo AgostJ?~O, aqueleda crianya que ve seu irmao de leite na posse do
sew materno: «Uldl ego et expertus sum zelantem parvulum: nondum loquebatur
et in tu.ebatur pallidus amaro aspectu conlactaneum suum»78, 0 que traduzi por:
«Eu VIc~~ meus olhos e observei uma crianya cheia de inveja. Ela ainda nao
falava e Ja contemplava com urn olhar amargo (amaro tern urn outro acento
que em frances "a~er" (amargo) e poderia ser traduzido por "empoisonne"
(envenenado), mas ISto tambem nao me satisfez) seu irmao de leite».

Esta experiencia uma vez formalizada, voces irao ve-Ia aparecer em
to~o ~e~ alcance absolutamente gera!. Esta experiencia e arelayao de sua
propna Imagem que, na medida em que 0 sujeito ve seu semelhante numa,certa

77 LACAN J., Les Ecrits techniques de Freud. op.cit.
78 sID., Ie Stade du miroir comme formateur de lafonction du Je, in. Ecrits, 1966, Seuil.

, .AINT, AUGU~TIN, Oeuvres. Dieu et son oeuvre, Les Confessions, Livres I a VII 13 2e
sene. Pans 1992, Etudes augustiniennes. I, VII, II, 9, 5. p. 292. ' , .

relayao com a mae como primitiva identificayao ideal, como primeira forma do
Urn, desta totalidade que, na sequencia das explorayoes concernentes a esta
experiencia primitiva, os analistas consideram que se [ala apenas de totalidade,
de nOyao de tomada de consciencia da totalidade, como se tornados par esta
vertente nos pomos a esquecer do modo mais tenaz que, justamente, 0 que a
experiencia nos mostra e perseguido ate 0 mais extrema de tudo 0 que vemos
nos fenomenos: e que justamente nao ha no ser humane nenhuma possibilida-
de de aceder a esta experiencia de totalidade, que 0 ser humane esta dividido,
rasgado, e que nenhuma analise Ihe restitui estatotalidade. Porque precisamen-
te outra coisa e introduzida na sua dialetica que e, justamente, aquela que ten-
tamos articular dado que ela nos e literalmente imposta pel a experiencia, e em
primeiro lugar, pelo fato que 0 ser humano, em todos os casos, nao pode se
considerar nada mais, em ultima instancia, que como urn ser em que falta algo,
urn ser, seja macho ou remea, castrado. E por isto que e na dialetica do ser, no
interior desta experiencia do Urn, que Serelaciona essencialmente 0 falo.

Mas aqui temos entao esta imagem do pequeno outro, esta imagem do
semelhante, em uma relayao com esta totalidade que 0 sujeito acabou de assu-
mir, nao sem lentidao. Mas e bem sobre isso, em torno disso que Melanie Klein
faz girar a evoluyao na crianya. Eo momenta dito da "fase depressiva" que e 0

momento crucial, quando a mae como totalidade foi em urn momenta realiza-
da. E desta primeira identificayao ideal que se trata.

E 0 que nos temos em face desta? Temos a tomada de consciencia do
objeto desejado enquanto tal, a saber, que 0 outro esta em vias de possuir 0 seio
materno. E ele toma este valor eletivo que faz desta experiencia uma experien-
cia crucial, em tome da qual Ihes peyO que voces se detenham como sendo
essencial para nossa formalizayao, na medida em que nesta relayao com oob-
jeto que, nesta ocasiao, se chama seio materno, 0 sujeito toma consciencia de si
mesmo como privado -contrariamente ao que e articulado por Jones: toda pri-
vayao, diz ele, em algum luga'r (e e sempre em tome da discussao da fase falica
que isto e formulado) engendra 0 sentimento de frustrayao; e exatamente 0

contrarioJ E na medida em que 0 sujeito e imaginariamente frustrado, em que
tern a primeira experiencia de algo que esta diante dele em seu lugar, que usur-
pa seu lugar, que esta nesta relayaocom a mae que deveria ser 0 seu e onde ele
sente este intervalo imaginario como frustrayao (digo irnaginaria porque de-
po is de tudo ninguem prova que ele seja mesmo privado, urn outro pode ser
privado, ou pode se ocupar dele por sua vez) que nasce a primeira apreensao
do objeto enquimto 0 sujeito disto e privado.

E ai que se isca, que se abre 0 algo que vai peffilitir a este objeto entrar
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autodestruiyao passional absolutamente aderente a esta palidez, a esta decom-
posiyao que nos mostra aqui 0 pincellitenirio daquele que no-Ia recita, ou seja
Santo Agostiuho- ou se e algo que ja podemos conceber como propriamente
falando uma apreensao da ordem simbolica; ou seja 0 que isto quer dizer; ou
seja que ja nesta experiencia 0 objeto seja simbolizado, de urn certo modo, toma
valor significante, que ja 0 objeto do qual se trata, ou seja 0 seio da mae, nao
apenas possaser concebido como estando ai ou nao estando ai, mas possa ser
colocado na relayao com algo de outre que possa Ihe ser substituido. E a partir
dlsto que IStOse toma urn elemento significante.

Em todo caso Melanie Klein, sem saber 0 alcance do que ela diz neste
momento, toma bem esta direyao dizendo que ai pode haver algo de melhor, a .
saber 0 falo. Mas ela nao nos explica porque, e ai 0 ponto que permanece
misterioso. Ora, tudo repousa sobre este momenta onde nasce a atividade de
uma metafora que pontuei para voces como sendo tao essencial a revelar no
desenvolvimento da crianya. Lembrem-se do que disse para voces no outro dia
acerca destas formas particulares de atividade da crianya diante da qual os
adultos ficam ao mesmo tempo tao desconcertados e desajeitados; atividade da
crianya que, nao contente de se pOl'a chamar "au-au", isto e pOl'urn significante
que tern invocado como tal, 0 que voces estao obstinados a Ihe chamaI' de cao
se poe a decretal' que 0 cao faz "miau" e que 0 gate faz "au-au". E nest~
atividade de substituiyao que jaz todo 0 papel, a mola do progresso simbOlico.E
e muito mais primitivamente, certamente, que a crianya 0 articula.

Isto do que se trata, e em todo caso algo que ultrapassa esta experiencia
passional da crianya que se sente frustrada, quer dizer aquela precisamente que
podemos formalizar nisto que esta imagem do outro vai poder ser substituida ao
sujeito na sua paixao exterminadora, em sua paixao invejosa na ocasiao, e se achar
em uma certa relayao ao objeto, na medida em que ele esta numa certa reIayao
tamberr: com ato~alidade que pode ou nao concemi-Io, Mas e na medida que 0
obJeto e substltUlvel pOl'esta totalidade, na medida que a imagem do outro e
substituivel ao sujeito, que entramos propriamente falando na atividade simbo-
lica, naquela que faz do ser humane urn ser falante, 0 que vai definir toda sua
relayao ulterior ao nosso objeto.

i(a)
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cia do SOMOe do sujeito particular cujo cas analisam .

Vejamos se esta relayao ao desejo, esta relayao ch m da Ie 'j 1, • III

relayao ao objeto enquanto e relayao de desejo humano, nos devcmo , 1I III

instante nos proper apreende-lo de perto, e se e sempre exig[vel que a[ n II.

tremos esta relayao a urn objeto enquanto que 0 sujeito ai se mostra com ,n
limite, aniquilado. Se e $ em relayao a a que e a formula do desejo, e sc lu Ie
ista se inscreve nesta relayao qwidrupla que faz com que 0 sujeito, na imagcm
do outro, i(a) -ou seja nas sucessivas identificayoes que irao se chamaI' eu-
encontra para se substituir uma forma a este algo de profundamente "palido",
profundamente angustiado que e a relayao do sujeito no desejo, 0 que e que
encontramos nos diferentes elementos sintomaticos que nos sao trazidos aqui
nesta observayao?

Podemos toma-Io pOl'muitas pontas, este material que nos e trazido peto
doente. Tome-mo-lo. tanto quanto possivel nas pontas que sao mais relevantes,
nas pontas sintomaticas. Ha urn momenta em que ele nos diz que COrtOllas
tiras, as correias das sandalias de sua irma. Isto vem no decorrer da analise do
sonho, quer dizer depois de urn certo numero de intervenyoes, sem duvida
minimas mas, contudo, n800nulas, de Ella Sharpe, a anaEsta. De simples relan-
ces fez-se chegar pouco a pouco, de fio em agulha, depois do capuz (0 fato que
a capLlZtenha a forma do orgao genital feminino nesta relayao que e a do so-
nho), depois da capota do carro, as tiras que servem para fixar, para arrumar
esta capota; depoisestas tiras que ele cortava, num certo momento, das sanda-
lias de sua irma, sem poder ainda agora prestaI' contas do objetivo que sem
nenhuma duvida ele perseguia, que Ihe parecia muito util sem que pudesse, no
que quer que seja, mostrar a necessidade.

Sao exatamente os mesmos termos com os quais ele se serve a proposi-
to de seu proprio carro 0 qual, numa sessao ulterior, apos a sessao de interpre-
tac;:8oodo sonho, ele diz a analista que este carro que 0 garagista nao colocou no
mesmo lugar -e que ele nao souha em discutir com este excelente born ho-
mem- e do qual n110tern nenhuma necessidade, ele bem que 0 quereria, ainda
que ele nao Ihe seja necessario. Ele diz que «ama isto».

Eis duas formas, parece, do objeto com 0 qual 0 sujeito tern cenamente
uma relayao da qual ele mesmo articula 0 carateI' singular; ou seja que isto nao
responde nos dois casos a neuhllmanecessidade. Nao somos nos que 0 dize-



mos, nao dizemos "0 homem modemo naa tern nenhuma necessidade de sell
carro" ainda que qualquer urn olhando de perta se aperceba que e muito evi-
dente. Aqui e 0 sujeito que 0 diz: «Eu nao tenho necessidade de meu car-
ro, unicamente eu 0 amo, eu 0 desejo». E como voces sabem, e ali que Ella
Sharpe apreende 0 movimento do cac;:adordiante da cac;:a,0 objeto da investi-
gac;:ao,nos diz que ela intervem com os ultimos esforc;:os,sem nos dizer, coisa
curiosa, em que termos ela 0 fez.

Comecemos a descrever urn pouco as coisas de que se trata.E posto que
quis partir do que e 0 mais simples, 0 mais destadlvel numa equac;:aoaritiga:

as tiras, ou as correias, e 0 a. Ha urn momenta em que ele faz colec;:aodestas
tiras. Obriguemo-nos a seguir urn pouco nossas proprias formulas, posta que se
nos as colocamos e que elas devem nos servir para alguma coisa. A imagem de
a, i{a), e bem claro que aqui e sua irma da qual nao se falou muito, pois nao se
duvida como e complexo remover a minima coisa quando se trata de explicar 0

que temos a fazer. Sua irma e a primogenita, tern oito anos mais do que ele. Isto
nos sabemos, esta no relato. Ela nao faz grande uso disso, que ela tenha oito
anos a mais do que ele, mas 0 que e certo e que se ela tern oito anos a mais do
que ele, ela tinha onze anos quando ele, 0 sujeito, tinha tres anos, por ocasiao da
perda de seu pai.

Urn certo gosto pelo significante tern a vantagem de nos fazer usar, de
tempos em tempos, a aritmetica. Isto nao e algo abusivo, pois nao e absoluta-
mente duvidoso que na idade a rriais tema, as crianc;:asnao param de lidar com
sua idade e sua relac;:aode idade. Nos outros, grayas a Deus! esquecemos que
passamos dos cinquenta, temos razoes para isto, mas as crianc;:asinsistem mui-
to em saber a sua idade. E quando se faz este pequeno dlcuIo, se apercebe de
uma coisamuito surpreendente, que 0 sujeito nos diz que nao comeya a ter
lembranc;:assenao a partir dos oito ou onze anos. Isto esta no relato. Nao se tira
urn grande proveito, mas nao e simplesmente uma especie de achado ao acaso
que .doupara voces, porque se voces lerem agora (, relato, voces verao que isto
vai muito mais longe. Quer dizer que e no momenta mesmo em que isto e
trazido ao nosso conhecimento pelo sujeito (quero dizer, que ele tinha uma ma
memoria para tudo 0 que esta abaixo de onze anos) que ele fala, em seguida, de

sua girl friend que esta mdemente instmfda, uma moc;:amdemente bela no que
conceme as impersonations, isto e, para imitar qualquer urn, e particularrnente
os homens, de urn modo surpreendente dado que se utiliza da B.B.C.

E surpreendente que ele fale disto justamente no momenta em que fala
de algo que parece de urn outro registro, a saber que abaixQ de onze anos esta
o buraco negro. E precise crer que isto nao e sem relayao com uma certa
relayao de alienayao imaginaria dele mesmo nesta personagem fratema. l{a) e
claro sua irma, e isto nos pode explicar muitas coisas, inclusive que ele fira, em
seguida, a elisao no que conceme a existencia na sua familia de pram, "cam-
nho de crianc;:a".Neste plano ai, esta 0 passado, e 0 assunto da irma. Enfim,
existe urn momentoonde esta irma, ele a agarrou se se pode dizer, quer dizer
que ele veio a reencontra-la no mesmo ponto em que ele a havia deixado, em
tome de urn aeontecimento que e emeial. Ela tern razao, Ella Sharpe, em dizer
que a morte do pai e cmcial. A morte do pai deixou-o confrontado com toda
sorte de elementos -salvo urn que the teria sido provavelmente muito precioso
para sobrepujar as diversas eaptayoes das quais tratar-se-a.

Aqui de todo modo, e 0 ponto que eertamente nos sera urn pouco miste-
rioso po is 0 sujeito mesmo 0 sublinha, por que estas tiras? Ele nao sabe nada
disto. Grac;:asa Deus! Somos analistas e adivinhamos bem que e 0 que esta al
ao nivel do $. Quero dizer, que se exige que fac;:amosuma pequena ideia do que
esta ai, pois conhecemos outros relatos; e algo que tern evidentemente relac;:ao
com, nao a eastrac;:ao-se fosse a castrac;:aobem assirnilada, bem inscrita, as-
sumida pelo sujeito, ele nao teria tido este pequeno sintoma transit6rio- mas
neste momento ai e mesmo bem ao redor da castrac;:aoque isto girava, mas que
nao temos 0 direito ate nova ordem, de extrapolar, e que e aqui I, ou seja 0 que
tern relac;:aocom algo que ate nova ordem podemos perfeitamente nos perrnitir
suspender urn poueo nossas conclusoes. Se estamos em analise, e justamente
para tentar urn pouco compreender, e compreender 0 que e: ou seja 0 que e que
o I do sujeito, seu ideal, esta identificayao extremamente particular na qual ja
indiquei na ultima vez queconviria se deter. Iremos ver como podemos precisa-
10 numa relac;:aoque ele tern por relayao a primeira, alguma eoisa de mais
evolutiva. Isto deve ser algo se relacionando a situac;:aoatual na analise, e
eoncernindo as relac;:oescom a analista.

Bern, reeomecemos a nos colocar as questoes coneementes ao que oeor-
re atualmente. Haveria diversos modos de se colocar este problema pois, nesta
ocasiao, pode-se dizer que todos os caminhos levam aRoma! Pode-se partir do
sonho e desta massa de coisas que 0 sujeito traz como material em reac;:aoas
interpretac;:oesque faz a analista. Estamos de acordo com 0 sujeito que 0 es-
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sencial e 0 CaITO,0 cano e as tiras -isto nao e, evidentemente; a mesma coisa,
houve algo que evoluiu no intervalo. 0 sujeito tomou posic;:oes,ele mesmo fez
reflexoes acerea deste carro, e reflexoes que nao sac sem levar os trac;:osde
alguma ironia: «e idiota que se fale nele como de algo vivo». Acima, eu
nao insisti nisso, sente-se, eu ja 0 frisei na ultima vez, que 0 carater evidente-
mente simb61ico do carro tern sua importancia. E certo que no curso de sua
existencia 0 sujeito encontrou neste carro urn objeto mais satisfat6rio, parece,
do que as tiras. Pela 'simples razao que, as tiras, ele atualmente nao compreen-
de absolutamente nada, enquanto que e igualmente capaz de dizer que, eviden-
temente, 0 cano nao serve a tal ponto para satisfazer uma necessidade, mas
que ele 0 estima muito! E depois ele brinca, nisto ele e mestre, ele esta bem no
interior de seu carro.

o que iremos encontrar aqui ao nivel da imagem? Ao nivel da imagem'
de a, i(a), encontramos coisas que sao, evidentemente, diferentes conforme
tomemos as coisas ao nivel do fantasma e do sonho, ou ao nivel do que se pode
chamar os fantasmas do sonho e do sonho acordado.

No sonho acordado, que tern seu prec;:otambem, sabemos 0 que e a ima-
gem do outro; e algo frente a frente ao qual e1etomou atitudes bem particula-
res. A imagem do outro, eo casal de amantes que, sob pretexto de nao atrapa-
Ihar, 0 observem, ele nao falha jamais em atrapalhar de modo 0 mais efetivo,
quer dizer intimar a se separar. A imagem do outro, e este outro do qual todo
mundo dira -Iembrem-se deste fantasma muito picante que ele diz ter tido
ainda nao ha muito tempo- oh, nao vale a pena verificar 0 que existe nesta
pec;:a,«nao e senao urn CaO»79.Sucintamente, a imagem do outro,e algo que
deixa em todo caso pouco lugar a conjunc;:aosexual, que exige ou bem a sepa-
rac;:aoou bern, ao contrario, algo que esta verdadeiramente de fate fora do jogo,
urn falo animal, urn falo, ele, que esta completamente colocado fora dos limites
do jogo. Se ha urn falo, e urn [alo de cao.

Esta situac;:ao,como voces 0 veem, parece ter [eito progressos no sentido
da desintegrac;:ao.E dizer que se durante muito tempo, 0 sujeito foi alguem que
tomou seu suporte numa identificac;:ao[eminina, constatamos que sua relac;:ao
com as possibilidades de conjunc;:ao,doabrac;:o, da satisfac;:aogenital, se apre-
senta de urn modo que em todo caso deixa escancarado, aberto, 0 problema do

79 «{ •• .} A phantasy I had of being in a room where I ought not to be. and thinking someone might
think I was there. and then I thought to prevent anyone from coming in and finding me there I
would bark like a dog. That would disguise my presence. The "someone" would then say. "Oh,
it's only a dog in there ".»

que [az 0 [alo ai dentro. E muito celio, em t d aso, CillC0 slljt.:it ill 0 usli'l I

vontade. A questao do duplo ou do simples esta ai, se c duplo e Cpal\d ,S' '.

simples nao e humano. De qualquer maneira isto nao se arranja bem. E qllulIl<
ao sujeito nesta ocasiao, ha uma coisa muito clara. Nao temos que nos pcr 'un·
tar como no outro caso 0 que ele e ou oode ele esta. E mUlto claro, a[ n1l. 1\(1

, mais ninguem, e verdadeiramente 0 ovn~ (outis) 0 qual jit coosideramos 111

outras circunstancias.
Que seja 0 sonho, em que a muther faz tudo para «to get my penis», (;;111

que literalmente nao hit nada de fato -far-se-a tude 0 que se quiser com a mllo,
mesmo mostrar que nao ha nada nas mangas, mas quanta a ele, ninguem!
quanta ao que e seu fantasma, e a saber: 0 que ha neste lugar onde ele nao deve
estar, ai nao ha com efeito ninguem. Nab ha ninguem, porque, se ha urn falo, 6
o [al0 de urn cao que se masturbava num local onde seria bem aborrecido al-
guem entrar -em todo caso nao ele.

E aqui, 0 que hit ao nivel do I? Pode-se dizer, e certo que hi! a Sra. Ella
Sharpe, e que Ella Sharpe nao esta sem relac;:aocom tudo isso. A Sra. Ella
Sharpe, ela e advertida de antemao por <<Umapequena tosse» para reverter a
formula, para ela nao colocar seu dedo onde nao deve. Isto e, que se ela estil
em vias de operar sobre ela mesma de urn modo mais ou menos suspeito, ela
deve esconder isto antes que 0 sujeito chegue. E preciso, para dizer tudo, que
Ella Sharpe esteja completamente protegida dos golpes do sujeito. E 0 que
denominei na ultima vez, referindo-me as proprias comparac;:oesde Ella Sharpe
que considera a analise como urn jogo de xadrez, qUe0 sujeito nao quer perder
sua rainha. Ele nao quer perder sua rainha porque, sem duvida nenhuma, sua
rainha e a chave de tudo isto, que tudo isto nao pode ficar em pe, senao, porque
e do lade da rainha que nada deve ser mudado, porque e do lade da rainha que
esta todo 0 poder. A coisa estranha, e que esta ideia de toda potencia, Ella
Sharpe a fareja e a reconhece em toda parte. Ao ponto de dizer ao sujeito que
ele se acredita todo 'potente, sob 0 pretexto de que ele teve «urn sonho enor-
me», por exemplo, quando ele nao e capaz de dizer mais do que este pequeno
lance de aventura que se passa numa estrada da Tchecoslovaquia. Mas nao e
o sujeito que e todo potente. Quem e todo potente, e 0 Outro, e e exatamente
por isso que a situac;:aoe mais especialmente temivel!

Nao esquec;:amosque e urn sujeito que nao chega a contestar, ele nao
pode, e isto tambem e algo quee muito evidente. A chave da questao e esta, e
verdade ounao que 0 sujeito nao pode chegar a contestar porque 0 Outro, em
posic;:aoe lugar no qual nos nos colocamos sempre que temos que contestar,
para ele nao e preciso tocar neste lugar? Em outros termos 0 Outro, ele -e na



ocasiao e a mulher- 0 Outro naa deve ser em nenhum caso castrado. Quero
dizer que 0 Outra traz nele mesmo este significante que tern todos os valores. E
e precisamente aquique e preciso considerar 0 falo -eu nao sou 0 unico. Leiam
na pagina 272 de Melanie Klein80: no que conceme 11 evoluyao da menina, ela
diz muito bem que 0 significante falo, primitivamente, concentra sobre si todas
as tendencias que 0 sujeito pode ter em todas as ardens oral anal uretral e
que antes mesmo que se possa falar de genital, ja 0 significant~ falo' concen~ra
em si todos os valores, e especialmente os valores pulsionais, 'as tendencias
agressivas que 0 sujeito pode ·elaborar.

E na medida em que 0 significante falo, 0 sujeito nao'pode coloca-Io em'
jo~o.' em que 0 significante falo permanece inerente ao Outro como tal, que 0

sUJelto se encontra a si mesmo numa postura que e a postura em pane que
vemos. Mas 0 que ha de completamente surpreendente, e que, ai como em
todos os casos em que nos encontramos em presenya de uma resistencia do
sujeito, esta resistencia e aquela do analista. Pois efetivamente, se ha algo do
qual Ella Sharpe se interdita severamente na ocasiao -ela nao se da conta
porque, mas e certo que ela 0 confessa como tal, 'que ela se interdita- e de
contestar. Nesta ocasiao em que justamente uma barreira e oferecida a fran-
quear, que ela poderia franquear, ela se interdita a franquea-Ia. Ela se recusa a
isto pois ela nao se da conta que isto contra 0 qual 0 sujeito se precave, nao e
como ela 0 pensa, algo que diria respeito a uma pretendida agressao patema-
o pai, ele, esta morto ha muito tempo, e bem morto, e houve todos os esforyos
do mundo para the dar uma pequena reanimayao no interior da analise, nao se
trata de incitar 0 sujeito a se servir do falo como de uma arma, do que se trata
nao e de seu conflito homossexual, nao e que ele se considere mais ou menos
corajoso, agressivo em presenya das pessoas que zombam dele no tenis porque
ele nao sabe dar 0 ultimo shot.

Nao e de ~ada disto que se trata, ele esta aquem deste momenta no qual
ele deve consentIr em se aperceber que a mulher e castrada, eu nao digo que a
mulher nao tenha 0 falo, 0 que ele demonstra no seu fantasma de sonho de
mo~o totalmente ~ronico -mas que 0 outro como tal, pelo fato mesmo que ele
esta no Outro da lmguagem, ele esta submetido a isto: para 0 que e da mulher,
ela e sem te-lo. Ora, isto e justamente 0 que nao pode ser admitido por ele, em
nenhum caso. Para ele ela nao deve ser sem te"!o, e e por isso que ele nao quer
por nenhum preyo que ela 0 arrisque. Sua mulher esta fora do jogo no sonho,

nao esqueyam. Ela e ai quem nao desempenha em aparencia nenhum pape!.
Ele nem mesmo sublinhou que ela olha. E ai, se posso dizer, que 0 falo e colo-
cado em abrigo. 0 sujeito nem tern ele mesmo que arriscar, 0 falo, porque ele
esta todo inteiro emjogo num canto onde ninguem Ira pensar em procura-Io. 0
sujeito nao vai ate dizer que ele esta na mulher, e contudo e justamente na
mulher que ele esta. Quero dizer que e para isso que Ella Sharpe esta aiL Nao
e especial mente inoportuno que ela seja uma mulher. Isto poderia ser i~teira-
mente oportuno se ela se apercebesse d~ que ha a dizer ao sujeito, ou.sep que
ela esta ai como mulher, e que isto poe questoes, que 0 su~eitoouse diante dela
defender sua causa. E precisamente isto que ele nao faz. E precisamente 0 que
ela se apercebe que ele nao faz, e e em tome disto que gira este momento
cntico da analise.

Neste momento ela 0 incita a se servir do falo como de uma arma; ela
diz: este falo e algo que sempre foi excessivamente perigoso, nao tenha medo,
e bem disto que se trata, ele.e «boring and biting». Nao ha nada neste material
que nos de uma indicayao do carater agressivo do falo, e e contudo neste senti-
do que ela intervem pela palavra. Nao penso que isto seja a melhor coisa. Por
que? Porque a posiyao que tern 0 sujeito, e que segundo toda aparencia ele
guardou, que guardara em todo caso ainda mais ap6s a intervenyao de Ella
Sharpe, e justamente aquela que ele tinha em urn momento de sua in:fanciaque
e exatamente aquele que tentamos precisar no fantasma das correias cortadas e
de tudo 0 que ai se liga as identificayoes a sua Irma e da ausencia dos carros de
crianya, e algo que aparece (voces 0 verao se voces relerem muito atentamente
suas associayoes), e uma coisa da qual ele esta segura que ele a experimentou:
e ele amarrado, e ele <<pined up» em sua ~ma. E ele, enquanto foi certamente
contido mantido em posiyoes que nao sao sem relayao, ao que podemos presu-
mir, co~ alguma repressao da masturbayao, em todo caso com alguma experi-
encia que foi por ele ligada aos seus primeiros acessos de emoyao erogena, e
que tudo deixa pensar que foram traumaticos.

E neste sentido que Ella Sharpe 0 interpreta. Tudo 0 que 0 .sujeitoproduz,
e algo que.deve ter jogado urn papel, diz ela, com alguma cena primitiva, ~om a
copula dos pais. Esta copula, sem nenhuma duvida ~Ie a interrompeu, seJa por
seus gritos, seja por alguma perturbayao intestinal. E ai que ela encontra mes-
mo a prova de que esta «pequena coHea» que substitui a tosse no momento de
bater na porta e uma confirmayao de sua interpretayao. Isto nao e seguro! 0
sujeito, que ele seja pequeno ou na medida em que alguma coisa se pro~uz ~m
eco como sintoma transit6rio no cursoda analise, afrouxa 0 que tern no mtenor
do corpo. E isto <<limapequena coHea», nao e contudo resolver a questao da

80 KLEIN M., «Le. retentissement des premieres situations anxiogenes sur Ie developpemenl
sexuel dela fille», In La Psychanalyse des en/ants, Paris, 1959, PUP, pp. 209-250.
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funyiio desta incontinencia, Esta incontinencia, voces 0 sabem, se reproduzin't
ao nivel uretral, sem duvida nenhuma com uma funyao diferente. E ja disse a
quanta era importante no tar 0 carater em eco da presenya dos pais em vias de
consumar 0 ate sexual, a toda especie da manifestayao de enurese.

Aqui sejamos prudentes, convem nao dar sempre uma finalidade univaca
aquilo que pode com efeito ter certos efeitos, ser em seguida usado secundari-
amente, pelo sujeito, como constituindo com efeito uma intervenyaO completa
nas relayoes interparentais, Mas al 0 sujeito, bem recentemente,. isto e, numa
epoca muito proxima deste sonho da analise, teve urn fantasma muito especial, e
do qual nesta ocasiao Ella Sharpe fez muito caso para confirmar a nOyaodesta
relayao com a conjunyao parental: e que ele tern medo de um dia ter uma pequena
pane em seu famoso carro, decididamente mais e mais identificado a sua propria
pessoa, e de te-Ia no meio da estrada onde deveria passar 0 casal real, nem mais
nem menos! Como se ele estivesse ali para nos fazer eco ao jogo de xadrez. Mas,
cada vez que voces encontrarem 0 rei, pensem menos no pai do que no sujeito,

o que quer que seja este fantasma, esta pequena angustia que 0 sujeito
manifesta: contanto que, se ele deve tambem comparecer a esta pequena reu-
niao de inaugurayao onde 0 casal real... estamos em 1934, a coroa inglesa nao
e de uma rainha e de um pequeno consorte, ha urn rei e uma rainha que vaGse
encontrar al bloqueados pelo carro do sujeito. 0 que devemos nos contentar
pura e simplesmente, nesta ocasiiio, em dizer, e: eis algo que renova imaginari-
amente, fantasmaticamente, pura e simplesmente, uma atitude agressiva do
sujeito, uma atitude de rivalidade, comparavel, a rigor, aquela que se pode dar
ao fato de molhar sua cama. Isto nao e seguro, Se isto deve despertar em nos
algum eco, e que 0 casal real nao esta em nao importa qual condiyao: ele vai se
encontrar em seu carro detido, exposto aos olhares.

. Parece que 0 que se trata nesta ocasiao, e apesar de tudo algo que esta
muito mais perto desta procura desvairada do falo, fujao que nao esta em parte
alguma e que se trata de encontrar, e do qual se esta bem certo de que nao se 0

encontrarajamais; e a saber que se 0 sujeito esta al neste capuz, nesta proteyao
construlda desde sempre em volta do seu eu pela capota do carro, e tambem a
possibilidade de se furtarcom uma «pin a/speed», urn "pico de velocidade". 0
sujeito vai se encontrar na mesma posiyao que aquela em que outrora ouvimos
ressoar 0 riso dos Olimpicos: e 0 Vulcao que nos apanha na redes comuns,
Marte e Venus. E qualquer um sabe que 0 riso dos deuses reunidos nesta
ocasiao ainda ressoa nos nossos ouvidos e nos versos de Homer081•

ndc cSla fal ,1st (:pI' i 11I1H;nle '11111'(: dlJllilillOIIUtili In l: 1111

co -e apos tudo nao esqueyamos que estc fantasma e antes de lud lllll rllillw-
ma em tome de uma nOyao de incongruencia muito mai do que ulrn c isa,
Ele se religa da forma mais estreita a esta mesma situayao fundamental que (:
aquela que vai dar a unidade deste sonho e de tudo 0 que esta em torno, ou seja
aquela de uma aranise nao no sentido do "desaparecimento do desejo", mas no
sentido proprio que a palavra merece se tomamos 0 substantivo aphanisos,
que nao e propriamente "desaparecer", mas "fazer desaparecer",

Recentemente urn homem de talento, Raymond Queneau, colocou em
epigrafe de urn lindo livro, Zazie dans Ie metro: 0 1tA(1.cr(1.Sll~(1.ytOE:U,

"aquele que fez isto dissimulou cuidadosamente suas pegadas".
E exatamente disto que se trata no fim das contas. A aranise que se trata

aqui, e a escamoteayao do objeto em questao, ou seja, 0 falo. E na medida em
que 0 fal0 nao e colocado no jogo, que 0 falo e reservado, que ele e preservado,
que 0 sujeito nao pode aceder ao mundo do Outro. E voces verao, nao ha nada
mais neurotizante, nao apenas 0 medo de perder 0 falo ou 0 medo da castrayao
-esta al a mola de fato fundamental- mas nao querer que 0 Outro seja castra-
do.



Li~ao 13

Creio que temos levado bastante longe a analise estrutural do sonho
modelo que se encontra no livro de Ella Sharpe para que vejam, ao menos, a
que ponto esse trabalho nos importava, na rota disso que tratamos de fazer, ou
seja, 0 que devemos ccinsiderar como 0 desejo e sua interpretayao.

Ainda que alguns tenham dito nao ter encontrado a referencia a Lewis
Caroll que eu havia dado na ultima vez, estou surpreso que voces nao tenham
retido a dupla regra de tres, porque e sobre isso que terminei, a proposito das
duas etapas da relayao do sujeito ao objeto mais ou menos fetiche, a coisa que
se expressa finalmente como 0:

i(a)

$

A identifiyao ideal que deixei aberta, nao sem intenyao, para a primeira
das duas equayoes, para a das tiras das sandalias da irma, essa onde no lugar
do I temos urn X.

Eu nao penso que ninguem dentre voces nao se tenha apercebido que
esse X, como bem entendido, e algo que era 0 falo. Mas 0 importante e 0 fugar
onde estava esse falo. Precisamente no lugar de I, de identificayao primitiva,
da identifiyao a mae, precisamente nesse lugar onde 0 falo, 0 sujeito nao quer
denega-lo a mae. 0 sujeito, como ensina a doutrina desde sempre, quer manter
o falo da mae, 0 sujeito recusa a castrayao do Outro.

o sujeito, como Ihes dizia, nao quer perder sua rainha, pois e do jogo de
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posic,;c que a p iy 0 de ful idealizado que e aquela da qual ele a advertiu
atraves de uma «pequena tosse» antes de entrar na sala, de tel' que fazer desapa-
recer os [amantes) de forma que ele nao tenha, de nenhuma mane ira, que Ihes
colocar em jogo,

Nos teremos talvez a oportunidade este ana de voltar a Lewis Caroll;
voces verao que nao se trata, literal mente, de outra coisa nas duas gran des
Alices: Alice in Wonderland e Through Ihe looking glass82. E quase urn poema
dos avatares f1ilicos, dessas duas Alices, Voces podem desde ja porcse a folhea-
los um pouco, de maneira a lhes preparar para certas coisas que poderia chegar
a dizer.

Uma coisa pode lhes surpreender no que Ihes disse, que concerne a
posiyao desse sujeito em relayao ao falo, que e 0 que Ihes sublinhei: a oposiyao
entre 0 ser e 0 tel', Quando Ihes disse que era porque para ele, era a questao de
ser a que se colocava, que foi necessario "se-Io sem te-Io" (isso pelo qual defini
a posiyilo feminina), nao e possivel que a proposito deste ser e nao ser, 0 falo,
que nao seja elevado em voces 0 eco, que verdadeiramente se impoe, mesmo a
proposito de toda esta observayao, do «To be or not to be». sempre tao enig-
matico, tornado quase uma farsa, que nos da 0 estilo da posiyao de Hamlet, e
que, se nos engajamos nessa abertura, so nos levari,\ a urn dos temas mais
primitivos do pensamento de Freud, desse algo onde se organiza a posiyilo do
desejo, onde se verifica 0 fate que foi des de a primeira ediyao da Traumdeulung
que 0 tema de Hamlet foi promovido pOl' Freud a uma posiyao equivalente
aquela do tema edipiano que aparecia entao pela primeira vez na Traumdeutung,
Seguramente sabemos que Freudja 0 pensava desde ha urn born tempo mas e
pelas cartas que nao estavam destinadas a ser publicadas. A primeira apariyao
do "Complexo de edipo", .esta na Traumdeutung em 1900.

A [observayao sobre] Hamlet nesse momenta foi publicada tambem em
1900 na forma em que Freud as deixou em seguida, mas em notas, e e em
1910-1914 que ela passa ao corpo do texto. Creio que 0 tern a de Hamlet po de
nos servir para reforyar esse tipo de elaborayao do Complexo de castrayao.
Como 0 complexo se articula no concreto, no encaminhamento da analise? 0
tema de Hamlet, apos Freud, foi retomado muitas vezes, nao passarei em re-
vista todos os autores que 0 retomaram. Voces sabem que 0 primeiro e Jones.

" CAROLL L., Alice in wonderland. op cit. Id .. Through the Looking-glass (1872), trad. H.
Pari sot, Paris, 1971, bil. Aubier-Flammarion.
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nao sao sem interesse, 0 pensamento de Shakespeare e a pdlti a de hakespcarc
estando totalmente no centro da formayao desta analista. Chegaremos talvez
ao moinento de ai retornar. Trata-se hoje de comeyar a deci frar esse terreno, a
noS perguntar 0 que 0 proprio Freud quis dizer introduzindo Hamiel, 0 que se

.demonstra do que se pode dizer ulteriormente nas obras de outros autores,
Eis aqui 0 texto de Freud que vale a pena ser lido no inicio desta invest i-

gayao, eu lhes dou na traduyao francesa8J. Depois de tel' falado do Complexo
de Mipo pela primeira vez, e nilo e vao observar aqui que este Complexo de
edipo, ele 0 introduz na Science des reves a proposito dos «sonhos de morte de
pessoas queridas», Ciuer dizer a proposito precisamente disso que nos serviu
esse ana de partida e de primeiro guia na valorizayao de algo que e apresentado
de inicio muito naturalmente neste sonho que escolhi pOI'ser urn dos mais sim-
ples referindo-se a urn morto -esse sonho que nos serviu para mostrar como se
.instituia sobre duas linhas de intersubjetividade superpostas, desdobradas uma
em relayao a outra, 0 famoso «ele nao sabe» que colocamos sobre umalinha, a
linha da posiyao do sujeito (0 sujeito paternal, neste caso, sendo 0 que e evoca-
do pe10 sujeito sonhador), quer dizer em algum lugar ,onde se situa, sob uma
forma de qualquer maneira encarnada pelo proprio pai e no lugar do pai, sob a
forma do «ele nilo 0 sabe», precisamente 0 fato que 0 pai e inconsciente e
encarna aqui a imagem, 0 proprio inconsciente do sujeito, e de que? de seu
proprio voto, do voto de morte contra seu pai.

Bern entendido, ele conhece urn outro, urn tipo de voto benevolente, de
chamado a I.1mamorte consoladora. Mas justamente essa inconsciencia, que e
a do sujei.to concemente a seu voto edipiano~esta de certo modo encamado, na
imagem do sonho, sob esta forma de que 0 pai nao deve saber que 0 filho fez
contra ele esse voto benevolente de morte. «Ele nao sabe», diz 0 sonho absur-
damente, «que estava morto». E at que se interrompe 0 texto do sonho. Eo que
e recalcado pelo sujeito, que naoe ignorado pelo pai fantasmatico,e 0 «segun-
do seu voto» do qual Freud nos diz que e 0 significante que devemos considerar
como recalcado.

«UiTIa outra de nossas grandes obras tragicas, nos diz Freud, 0 Hamlet
de Shakespeare, tern as mesmas raizes que Edipo-rei. A realizayao tao dife-
rente mostra, de uma maneira identica, quais diferenyas ha na vida intelectual
[Seelenleben] destas duas epocas, equal progresso 0 recalcamento fez na



vida sentimental (a palavra sentimental, Gemutsleben, e aproximativa) [ ].
No Edipo, os desejos da crianya aparecem e sac n~alizados como no sonho »

Freud com efeito insistiu muito sobre 0 fato de que os sonhos edipianos
estao a[ de alguma forma como 0 retorno, a fonte fundamental desses desejos
inconscientes que reaparecem sempre, e 0 Edipo (falo do Edipo de SMocles ou
da tragedia grega) como a fabuhlyao, a elaborayao do que surge sempre destes
desejos inconscientes. E assim que texrualmente essas coisas sac articuladas
na Science des reves.

«[ ... ] em Hamlet, estes mesmos desejos da crianyaestao recalcados, e
nao apreendemos sua existencia, tal como nas neuroses, senao por sua ay30 de
inibiyao, Hemmungswirkungen84• Fato singular, pois embora este drama sem-
pre tenha exercido uma ay30 considenivel, nunca houve urn acordo sobre 0

carMer de seu heroi. A peya esta baseada nas hesitayoes de Hamlet em cumprit
a vinganya da qual esta encarregado; 0 texto nao diz quais sac as razoes e os
motivos destas hesitayoes; as numerosas tentativas de explicayao nao puderam
descobri-Ias. Segundo Goethe, e e agora ainda a COnCepyaOdominante, Hamlet
representaria 0 homem cuja atividade esta dominada por urn desenvolvimento
excessivo do pensamento, Gedcmkentatigkeit, cuja forya de ayao esta paralisa.
da, "Van des Gedankens Blasse angekrankelt". "Ele se ressente da palidez do
pensamento". Segundo outros, 0 poeta teria querido representar urn carater
enfermo, irresoluto e neurastenico. Mas vemos na pe9a que Hamlet nao e inca-
paz de agir. Ele age por duas vezes:

- primeiro num movimento de paixao violenta, quando mata 0 homem
que escuta atras da tapeyaria»8l. Voces sabem que se trata de Pol6nio, e que e
no momenta em que Hamlet tern com sua mae uma conversa que esta longe de
ser crucial, po is nada nesta peya 0 e jamais, salvo seu termino mortal em que
em alguns instantes se acumula, sob forma de cadaveres, tudo 0 que, dos nos da
ayao, estava ate entao retardado.

- «em seguida de uma maneira reflexiva e asruta, quando, com a indife-
renya total de urn principe da Renascenya, ele envia os dois cortesaos (trata-se
de Rosencrantz e de Guildenstern, que representam tipos de falsos-irmaos) a
morte que Ihe tinha side destinada. 0 que e que 0 impede entao de cumprir a
tarefa que the deu 0 fantasma de. seu pai? (Voces sabem que a peya se abre
sobre 0 terrayo de Elsinor pela apariyao desse fantasma a dois guardas que

84 Hemmungswirkung(en) = efeito(s) de inibiyao.
81 Ibid., p.231 (G. W. p.272)

advertirao, em breve, Hamlet). E precise con vir que e a natureza desta tarefa.
Hamlet pode agir, mas ele nao saberia se vingar de urn homem que descartou
seu pai e tomou 0 lugar daquele junto de sua mae [.. .). Em realidade, e 0 horror
que deveria impulsiona-Io para a vinganya, que esta substituido por remorsos,
escrupulos de consciencia [... ]. Acabo de traduzir em termos conscientes 0

que permanece inconsciente na alma do heroi ... »86.
Essa primeira colocaC;;ao de Freud se apresenta com urn carater de uma

justeza de equilibrio que, se posso dizer, nos conserva a via reta para situar,
para manter Hamlet no lugar onde ele 0 colocou. Aqui isso esta verdadeira-
mente claro. Mas e tambem em relac;;ao a esse primeira jato da perCepyaO de
Freud que devera se siruar em seguida tudo 0 que se impori:l como excursoes
em torno disso, e como bordados e, voces verao, algumas vezes bastante dis-
tantes.

Os autores, a medida justamente do avanyO da explorayao analitica,
centram 0 interesse. em pontos que, alias, em Hamlet, se encontram as vezes,
validamente, mas em detrimento desse tipo de rigor com 0 qual Freud desde 0

inicio, 0 sirua. E eu diria que ao mesmo tempo (e isso e 0 carMer em suma 0

menos explorado, 0 menos interrogado) rudo esta ai, algo que se encontra situ-
ado no plano dos «escrupulos de consciencia», algo que de toda maneira nao
pode ser considerado senao como uma elaborayao.

Se se nos apresenta como sendo 0 que se passa, a maneira na qual pode
expressar-se no plano consciente 0 que resta inconsciente na alma do her6i,
parece justo que possamos, mesmo assim, perguntar como articula-Io no in-
cons.ciente. Porque uma coisa e certa, e que uma elaborayao sintomatica como
urn escrupulo de consciencia nao esta €ertamente no inconsciente -se esta
entao no consciente, se esta construido de alguma forma pel os meios da defesa,
seria preciso de qualquer forma interrogar 0 que responde no inconsciente a
estrutura consciente. Eo que nos estamos em vias de ten tar fazer.

Termino 0 pouco que resta do paragrafo de Freud. Nao the falta muito
mais para lanyar, de todas as maneiras, 0 que tera side a ponte sobre 0 abismo
de Hamlet. Na verdade, e de fato surpreendente com efeito que Hamlet tenha
permanecido como um total enigma literario ate Freud. Isto nao quer dizer que
ele nao e ainda, mas houve essa ponte. Isso e verdade para outras obras, Le
Misanthrope e 0 mesmo genera de enigma.

«A aversao pelos atos sexuais [... ] concordacom este sintoma. A repul·



sa deve crescer cada vez mais no poeta ate que ele a exprima completamente
em Timon d 'Athenes».

Eu Ii esta passagem ate 0 fim pois e importante e abre a via em duas
linhas para aqueles que na sequencia tentaram ordenar em tomo do problema
do recalcamento pessoal 0 conju~to da obra de Shakespeare. E efetivamente 0

que tentou fazer Ella Sharpe; 0 que foi indicado no que foi publicado apos sua
morte sob a forma dos Unfinished Papers, do qual seu Hamleti7, que foi
publicado primeiro no International Journal of Psycho-analysis, e que pare-
ce uma tentativa de tomar no conjunto a evoluc;:ao da obra de Shakespeare
como significativa de algo -da qual creio que querendo dar um certo esquema,
Ella Sharpe fez certamente alguma coisa imprudente, em todo caso criticavel
do ponto de vista metodico, 0 que nao exclui que ela tenha encontrado efetiva-
mente alguma coisa de valido.

«0 poeta nao pode tel' exprimido em Hamlet senao seus proprios senti-
mentos. Georg Brandes indica em seu Shakespeare (e em 1896) que este
drama foi escrito logo depois da morte do pai de Shakespeare (1601), [ ...] e
podemos admitir que neste momento, as impressoes de inrancia que se referi-
am a seu pai estavam particularmente vivas. Sabe-se ademais que 0 filho de
Shakespeare, morto precocemente, chamava-se Hamnet»i8.

Creio que podemos terminal' aqui com a passagem que nos mostra a que
ponto Freud ja, atraves de simples indicac;:oes, deixa adiantadas as coisas nas
quais os autores se engajaram desde entao.

Gostaria de aqui engajar 0 problema como podemos faze-Io a partir dos
dados que sac aqueles que, des de 0 comec;:o deste ano, produzi diante de voces.
Pois creio que estes dados nos permitem reunir de uma maneira mais sintetica,
mais surpreendente, os diferentes aspectos do que se passa em Hamlet, de
simplificar de algum modo essa multiplicidade de instancias com as quais nos
encontramos, na situac;:ao presente, frequentemente confrontados; quero dizer
que da nao sei qual carateI' de reduplicac;:ao aos comentarios analiticos sobre
alguma observac;:ao que seja, quando nos [as] vemos retomadas simultanea-
mente, pOI' exemplo no registro da oposic;:ao do inconsciente e da defesa, em
seguida do eu e do isso e, penso, tudo 0 que pode se produzir quando se acres-
centa ainda a instancia do supereu -sem que jamais sejam unificados estes
diferentes pontos de vista que dao algumas vezes a esses trabalhos nao sei qual

87 SHARPE Ella, «L'impatience d'Hamlet» (1929), trad.fr. In Hamlet et Oedipe d'Emest Jones,
Paris, 1967. Gallimard.
" FREUD S., ibid, p.23l (GW.p.272)

indefinic;:ao, qual sobrecarga que nao parece feita para ser algo que deva ser
utilizavel para nos na nossa experiencia.

o que tentamos aqui discemir, sao guias que nos pennitindo situar estes
diJerentes o,rgaos, estas diferentes etapas dos aparelhos mentais que nos deu
Freud, nos permitem ressitua-los de uma maneira que levem em conta 0 fa to de
que eles nao se superp5em semanticamente senao de um modo parcial. Nao e
adicionando umas e outras, fazendo uma especie de reuniao e de conjunto, que
se pode fazer-Ihes funcionar normal mente. E, se voces querem, reportando-
Ihes sobre urn plano que tentamos produzir de mais fundamental, de maneira
que saibamos 0 que fazemos com cada uma dessas ordens de referencias
quando as fazemos entrar em jogo.

Comecemos a soletrar este grande drama de Hamlet. Por evocador que
tenha side 0 texto de Fre.ud, e precise que eu lembre do que se trata. Trata-se de
uma pec;:aque ocone pouco depois da morte de urn rei que foi, nos diz seu filho
Hamlet, urn rei muito adminivel, 0 ideal tanto de rei como de pai, e que e morto
misteriosamente. A versao que foi dada de sua morte e que ele foi picado por
uma serpente em urn pomar -este orchard que e aqui interpretado pelos ana-
listas. Em seguida, muito rapidamente, alguns meses apos sua morte, a mae de
Hamlet desposou aquele que e seu cunhado, Claudio; este Claudio objeto de
todas as execrac;:5es do heroi central, de Hamlet, e aquele sobre quem, em
suma, farei colocar nao somente os motivos de rivalidade qu~ pode terHamlet
a seu respeito, Hamlet em suma afastado do trono pOl' este tic), mas ainda pOl'
tudo 0 que ele entreve, tudo 0 que ele suspeita do carateI' escandaloso desta
substituiyao. E ainda mais, 0 pai que aparece entao como ghost, "fantasma",
para .lhe dizer em quais condiyoes de traic;:ao dramatica se operou 0 que, 0

fantasma the diz, foi bem urn atentado. Ou seja -ai esta 0 texto e ele nao deixou
de despertar a curiosidade dos analistas- que se verteu em seu ouvido durante
seu repouso, urn veneno chamado misteriosamente hebenon. Hebenon que e
uma especie de palavra fomada, fOIjada, nao sei se se encontra em outre
texto. Tentou-se dar-Ihe equivalentes, uma palavra que e proxima e que desig-
na, da maneira pela qual ela e traduzida geralmente, 0 meimendro (fa
jusquia~e), E certo que este atentado pelo ouvido nao poderia satisfazer a urn
toxicologo, 0 que da alias materia para muitas interpretac;:5es ao analista.

Vemos logo algo que, para nos, se apresenta como surpreendente, quero
dizer a partir dos criterios, das articulac;:5es que realc;:amos. Sirvamo-nos dessas
chaves, tao particulares, tal como elas possam Ihes aparecer no seu surgimento.
Isso foi a esse proposito muito particular, muito determinado, mas isso nao
exclui, e esta al uma das fases mais claras da experiencia analitica, que esse
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particular tern 0 valor mais universal. .
Esta muito claro que 0 que colocamos em evidencia escrevendo «ele

nao sabia que ele estava morto» e alguma coisa seguramente fundamental. Na
relac;:ao ao Outro, A enquanto tal, a ignorancia onde e tido esse Outro em uma
situac;:ao qualquer e algo de absolutamente original. Voces 0 sabem porque
voces 0 aprendem, que e uma das revoluc;:5es da alma infantil, 0 momenta em
que a crianc;:a-depois de ter acreditado que todos seus pensamentos ("todos as
seus pensamentos", e alga que deve sempre nos incitar a uma grande reserva,
quero dizer que as pensamentos, e nos que os chamamos assim; no que se
refere ao que e vivido pelo sujeito, os pensamentos e "tudo 0 que e"), "tudo 0
que e" e conhecido por seus pais, seus minimos movimentos interiores sao
conhecidos- se apercebe que 0 Outro pode nao saber. E indispensavel ter em
conta essa correlac;:ao do "nao saber" no Outro, comjustamente a constituic;:ao
do inconsciente: urn e de alguma forma 0 avesso do outre e, talvez, e seu
fundamento. Pois com efeito essa formulac;:ao nao e suficiente para constitui-
los.

Mas enfim, ha alguma coisa, que e muito clara e que nos serve de guia
no drama de Hamlet, nos tentaremos dar corpo a essa noc;:aohistorica, sempre
urn pouco superficial na atmosfera, no estilo do tempo, que se trata de nao sei
qual fabulac;:ao modema (em relac;:ao a estatura dos antigos, estes seriam po-
bres degenerados). Estamos no estilo do seculo XIX, e nao e por nada que
Georg Brandes e citado ai, e nao saberemos nunca se Freud nesta epoca, ainda
que seja provavel, conhecia Nietzsche. Mas isso, esta referenda aos moder-
nos, pode nao nos ser suficiente. Porque os modemos seriam mais neur6ticos
que os antigos? E em todocaso uma petic;:ao de principio. a que tentamos ver,
e algo que va mais longe que essa petic;:ao de principio ou essa explicac;:ao por
explicac;:ao: "vai mal, porque vai ma!!"

a que temos diante de nos, e uma obra da qual vamos tentar comec;:ar a
separar as fibras, as primeiras fibras. Primeira fibra, 0 pai aqui sabe muito hem
que esta morto, morto segundo 0 voto daquele que queria tomar seu lugar, au
seja Claudio, que e seu irmao. 0 crime e escondido seguramente para 0 centro
da cena, para 0 mundo da cena. Esta ai urn ponto seguramente essencial, sem
o qual bem entendido 0 drama de Hamlet nao teria lugar para se situar e existir.
E e isso que este artigo de Jones, acessivel, The death of Hamlet's fathe"s9, e
posto em reIeva, ou seja a diferenc;:a essencial que Shakespeare introduziu com

89 JONES E., "The death of Hamlet's father", !.J.P., voI.XXIX, trad.fr.in, Hamlet et Oedipe.
op.cit.

relac;:ao a saga primitiva em que 0 massacre daquele que, na saga, tern urn
nome diferente mas que e 0 rei, tern lugar diante de tad os em nome de urn
pretexto que visa com efeito suas relac;:5es com sua esposa. Esse rei e massa-
crado tambem por seu irmao, mas todo 0 mundo 0 sabe. Ai, emHamlet, a coisa
e escondida mas, e' 0 ponto importante, 0 pai, ele, a conhece, e e ele quem vem
dizer: «There needs no ghost. my lord to tell us this». Freud 0 cita varias
vezes porque isso faz proverbio, «Nao ha necessidade de fantasma meu born
senhor, nao ha necessidade de fantasma para nos dizer istO»9pe com efeito
trata-se do tema edipiano, nos 0 sabemos, ja muito. Mas e claro que na constru-
c;:aodo tema de Hamlet, ainda nao nos e dado saber. E ha alga de significativo
no fato de que na construc;:ao da [abula, seja 0 pai quem venha dize-Io, que 0
pai, ele, 0 saiba.

Creio que esta ai alguma coisa certamente essencial. E e uma primeira
diferenc;:a, na fibra, com a situac;:ao, a construc;:ao, a fabulac;:ao fundamental,
primeira, do drama de Edipo, pais Edipo, ele, nao sabe. Quando ele sabe ludo, 0

drama se desencadeia ate sua auto-punic;:ao, quer dizer a liquidac;:ao par ele
mesmo de uma situac;:ao. Mas 0 crime edipiano e cometido por Edipo na in-
consciencia. Aqui 0 crime edipiano e sabido, e ele e sabido por quem? Pelo
outro, por aquele que e a vitima e que vem surgir para traze-Io ao conhecimento
do sujeito.

Em suma, voces veem em que caminho avanc;:amos, em urn metodo se
posso dizer de comparac;:ao, de correlac;:ao entre essas diferentes fibras da estru-
lura, que e urn metoda classico, aquele que consiste em urn todo articulado -e
em nenhuma parte ha mais articulac;:ao que neste que e do dominio do significante.
A noc;:ao mesma de articulac;:ao, eu 0 sublinho sem cessar, the e em suma
consubstancial. Finalmente, nao se fala de articulac;:ao no mundo senao porque
o significante da a este termo urn senti do. De outro modo, ha apenas continuo
ou descontinuo, mas nao ha articulac;:ao.

Tentamos ver, discemir por urn tipo de comparac;:aodas fibras hom610gas
em uma e outra fases, do Edipo e de Hamlet na medida em que Freud as apro-
ximou,o que vai nos permitirconceber a coerencia das coisas. au seja como,
em que medida, por que, e concebivel que, na medida mesmoem que urn dos
acordes se encontra sob urn signa oposto aquele onde esta no outro dos dois
dramas, se produz uma modificac;:ao estritamente correlativa. E esta correIa-

90 Horatio: [[ n 'est pas besoin. seigneur. qu 'un mort revienne du tombeau pour nous apprendre
celie verite.» (1.,5, [24) (A traduyao citada nas notas e a de Letoumeur.)



relayoes com 0 heroi do drama.
Mas antes de nos lanyarmos de modo sempre urn pouco precipitado na

linha de superposiyao das identificayoes que esta na tradiyao: ha conceitos, e
os mais camodos sao os menos elaborados, e sabe Deus 0 que nao fazemos
com identificayoes! E Claudio no fim das contas, 0 que ele fez, e uma forma de
Hamlet, e 0 desejo de Hamlet! E muito apressado dizer isto po is para situar a
posiyao de Hamlet frente a este desejo, nos encontramos nessa posiyao de
dever fazer intervir aqui de repente 0 escrupulo de consciencia; Ou seja algo
que introduz nas relayoes de Hamlet a este Claudio uma posiyao dupla, pro fun-
damente ambivalente, que e aquela da relayao a urn rival, mas da qual se sente
bem que esta rivalidade e singular, em segundo grau: este que, em realidade, e
o que fez 0 que ele nao teria ousado fazer. E nestas condiyoes, ele se encontra
envolvido por nao sei que misteriosa proteyao que trata-se de definir.

Em nome de escrupulos de consciencia, dizemos? Em relayao ao que se
impoe a Hamlet, e ao que se impoe tanto mais que a partir do encontro primitivo
com 0 ghost, isto e, literalmente 0 mandato de vinga-lo, 0 fantasma, Hamlet
para agir contra 0 matador de seu pai esta armado de todos os sentimentos: ele
foi despossuido, sentimento de usurpayao, sentimento de rivalidade, sentimento

y 0 (; af Ill(; devc (1~S dat" a junla
do tipo de causalidade do qual se tra-
ta nestes dramas. E partir da ideia
mesma de que sac essas modi fica-
yoes correlativas que sac para nos
as mais instrutivas, que nos permi-
tern reunir as emergencias do
significante de uma maneira que seja
para nos mais ou menos utilizavel.
Deve haver uma relayao apreensivel
e finalmente notavel de uma manei-
ra quase alg6brica entre essas pri-
meiras modificayoes do signa eo·
que se passa.

Se voces querem, sobre essa
linha do alto, do «ele nao 0 sabia»,
ai e "ele sabia que estava morto".
Ele estava morto segundo 0 voto
mortifero que 0 pas na tumba, 0 de
seu irmao. Vamos ver quais sac as

de vingonyo, e mais aill la a rdcll1 cXIJI'e sa d' 'en lui, ndlilil'lldl) IIcililfl <It:
tudo. Seguramente, em Hamlet tudo esta de acordo para que aja, e clc 11 age!

E evidentemente aqui que comeya 0 problema e que a via de progressao
deve se armar c~.m a maior simplicidade. Quero dizer que sempre 0 que nos
perde, 0 que nos engana; e substituir, ao franqueamento da questao, soluyoes
pr6-estabelecidas. Freud nos diz, trata-se ai da representayao consciente de aI-
guma coisa que deve se articular no ineonsciente. 0 que tentamos articular,
situar em algum lugar e como tal na inconsciencia, 6 0 que quer<:lizer urn dese-
jo. Em todo caso, digamos com Freud que ha alguma coisa que nao vai a partir
do momento em que as coisas sac engajadas de uma tal maneira. Ha alguma
coisa que nao vai no desejo de Hamlet.

E aqui que vamos escolher 0 caminho, Nao e facil visto que nao estamos
neste momento muito mais longe do ponto em que sempre estivemos. Aqui e
preciso tomar Hamlet, sua conduta na tragedia em seu conjunto. E ja que fala-
mos do desejo de Hamlet, e precise se aperceber disso que nao escapou aos
analistas, natural mente, mas que nao 6 talvez do mesmo registro, da mesma
ordem. Trata-se de situar 0 que 6 em Hamlet como de urn [...] que para nos e 0

eixo, a alma, 0 centro, a pedra de toque do desejo. Nao 6 exatamente isso, ou
seja as relayoes de Hamlet ao que pode ser 0 objeto consciente de seu desejo.·
A este respeito nada nos e, pete autor, recusado.

Temos na peya, como 0 barometro da posiyao de Hamlet em relayao ao
desejo, nos 0 temos da maneira a mais evidente e a mais clara sob a forma da
personagem de Ofelia. Of6lia e muito evidentemente uma das criayoes mais
fascinante5 que ja foram propostas a imaginayao humana. Algo que podemos
chamar 0 drama do objeto feminine, 0 drama-do desejo do mundo que aparece
na orla de uma civilizayao sob a forma de Helena, 6 nota vel ve-Io em urn ponto,
que e talvez tamb6m urn ponto apice, encamado no drama e no sofrimento de
Ofelia. Voces sabem que ele foi retomado sob muitas formas pela criayao
est6tica, artistica, seja pelos poetas, seja pel os pintores, ao menos na epoca
pre-rafaelina, ate.nos dar quadros minunciosos em que os proprios terrnos da
descriyao que da Shakespeare dessa Of61ia flutuando em seu vestido no fio de
agua onde ela se deixou, em sua !oucura, escorregar -pois 0 suicidio de Ofelia
eambiguo ..

o que se passa na peya 6 que, logo, correlativamente, em suma, ao
drama (6 Freud quem nos indica) vemos este horror da feminilidade como tal.
Os terrnos sac articulados no senti do 0 mais proprio do termo; isto e, 0 que
descobre, 0 que destaca, 0 que ele poe em jogo diante dos proprios olhos de
Of6lia como sendo todas as possibilidades de degradayao, de variayao, de



eorrupyao, que estao ligadas it evoluyao da propria vida da IT}ulher,na medida
em que ela se deixa arrebatar por todos os atos que poueo a poueo fazem dela
uma mae. E em nome disto que Hamlet rejeita Of61ia da maneira que parece
na peya a mais sarcastiea e a mais cruel.

Temos aqui uma primeira correlayao de alga que marca bem a evoluyao
e..., uma evoluyao e uma correlayao como essenciais de algo que coloca 0

caso de Hamlet sobre sua posiyao a respeito do desejo. Observem que nos
estamos ai logo confrontados, de passagem, com 0 psicanalista selvagem,
Po16nio, 0 pai de Of61iaque, logo pae 0 dedo: a melancolia de Hamlet? E por-
que ele escreveu cartas de amor para sua filha, e que ele, Polonio, nao faltando
em cumprir seu dever de pai, fez sua filha responder, rudemente. Oito de outra
forma, nosso Hamlet esta doente de amor! 0 personagem caricatural esta ai
para nos representar 0 acompanhamento ironico do que se oferece sempre da
inclinayao facil a interpretayao extema dos acontecimentos.

As coisas se estruturam urn poueo diferentemente, como ningu6m duvi-
da. Trata-se bem entendido de algo que se refere as relayaes de Hamlet com
que? Com seu ato, essencialmente. Seguramente, a mudanya profunda de sua
posiyao sexual 6 certamente capital, mas deve ser articulada, se organizar bas-
tante de outra mimeira. Trata-se de urn ate a realizar, e ele depende dele em
sua posiyao de conjunto. E 6 precisamente de algo que se manifesta ao longo
de toda a peya, que foi a peya desta posiyao fundamental em relayao ao ato,
que em Ingles tem uma palavra de uso multo mais corrente que em frances (6
o que se chama, em frances, adiamento, retardamento) e que se expressa em
ingles por procrastinate, "adiar para amanha".

E com efeito disto que se trata. Nosso Hamlet, ao longo de toda a peya,
procrastina. Trata-se de saber 0 que querem dizer os diversos adiamentos que
ele vai fazer do ate cada vez que se Ihe apresenta a ocasiao, e 0 que vai ser
determinante no fim, no fato de que esse ate a cometer, ele vai franquea-Io.
Creio que aqui em todo caso, ha algo a colocar em relevo,6 justamente a ques-
tao que se coloca a proposito do que significa 0 ate que se propae a ele.

o ato que se propae a ele nao tem nada a ver no fim das contas -e esta
al 0 que 6 suficientemente inoicado no que eu Ihes fiz observar- com 0 ato
edipiano em revolta contra 0 pai. 0 conflito com 0 pai, no sentido em que ele 6,
no psiquismo, criador, nao 6 0 ate de Edipo, na medida em que 0 ate de Edipo
sustenta a vida de Edipo e que ele 0 tom a este heroi que ele 6 antes de sua
queda, na medida em que ele nada sabe, que faz 0 Edipo concluir no dramatico.
Hamlet, ele, sabe que 6 culpado de ser, para ele 6 insuportavel ser. Antes de
todo oinicio do drama de Hamlet, Hamlet conhece 0 crime de existir e 6 a

partir desse comeyo que ele precisa escolher e para ele 0 problema de existir a
partir desse comeyOse coloca nos termos que sac os seus: ou seja 0 To be, or
not to be, que 6 algo que 0 engaja irremediavelmente no ser como ele 0 articula
tao bem.

E justa~ente porque para ele 0 drama edipiano esta aberto no comeyo e
nao no tim, que a escolha se coloca entre "ser" e "nao ser". E e justamente
porque M este "ou bem, ou bem" que se evidencia que ele esta preso de muitas
maneiras na cadeia do significante, em algo que faz com que, desta escolha, ele
6 de todas as maneiras a vitima.

Eu darei a traduyao do Letourneur que me parece a melhor: «Ser ou nao
ser! Eis a questao. Se 6 mais nobre a alma sofrer os trayos golpeantes da
injusta fortuna ou se rebelando contra essa multidao de males....Or to take
arms against a sea 0/ troubles. And by opposing end them. To die. to sleep
- No more91; Morrer, -dormir- nada mais, e nesse sono dizer: colocamos um

. terrno as angustias do corayao e a essa loucura de chagas e de dores, and by
a sleep to say we end The heart-ache. and the thousand natural shocks
That flesh is heir to [...]92, e essas milhares de coisas naturais das quais a
came e a herdeira. (Penso que essas palavras nao estao feitas para nos ser
indiferentes). Morrer - dormir - Oormir? Sonhar talvez; sim, eis 0 grande obs-
taculo. Pois de saber quais sonhos podem acontecer nesse sono da morte,
depois que somos despojados desse envelope mortaL(This mortal coil, nao 6
exatamente "0 envelope", 6 esta esp6cie de toryao de alguma coisa enrolada
que ha em tome de nos) 6 0 que vai nos foryar a fazer uma pausa. Eis a id6ia
que da uma tao longa vida a calamidade; pois quem suportaria as inj~stiyas do
tempo, as injustiyas de opressores, os ultraj~s da soberba menosprezada [...] a
insolencia das pessoas em funyao [...] Que 0 merecimento paciente deve so-
frerdo homem sem alma, quando com uma punyao, ele poderia ele proprio
procurar 0 repouso? [...]»

Oiante do que encontra-se Hamlet, nesse «ser; ou nao ser?», 6 encontrar
o lugar tornado pelo que Ihe disse seu pai. E 0 que seu pai Ihe disse enquanto
fantasma, 6.que ele foi surpreendido pela morte «na flor de seus pecados».
Trata-se de encontrar 0 lugar tornado pelo pecado do outro, 0 pecado nao pago.

91 Hamlet: ((f •• .] Ou. se nEvoltant contre cette multitude de maw:, de s 'opposer au torrent et de les
jinir?» (III, 1,60)
'2Hamlet: «([. . .) Etpar ce sommeil dire: nous mettons une terme au;;angoisses du coeur; el a celie"
Joule de plaies et de douleurs, I'heritage naturel de celie masse de chair ... ce pont ou tout est
consomme devrait etre desire avecferveur.» (lIt, 1,62)


