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PREFACIO

Está fora de questão que uma antropologia filosófica possa doravante 
oonstituir-se sem o socorro da psicanálise, da psicopatologia e da psiquia
tria. Mas essa constatação inaugura, de imediato, um imenso debate. Um 
debate de método: como entrará uma fenomenotogia em diálogo com formas 
de saber elaboradas a partir de princípios, meios de investigação, problemas, 
deveres e finalidades que em quase nenhuma parte confirmam os seus, 
e como se deixará ensinar por elas? Sem contar que existem divergências 
quase igualmente xadicais a propósito dos mesmos objetos entre essas 
diversas disciplinas, de sorte que o debate, para ser rigoroso, teria de ser 
retomado a cada oportunidade. Um debate de nível: devem os dados e as 
questões fornecidos por essas ciências ser integrados tais e quais, ou deve 
sua assimilação ser precedida de uma interpretação hermenêutica - como 
procedeu Merleau-Ponty a propósito dos trabalhos de Goldstein e Gelb? 
E ainda, um debate relativo às estruturas de inteligibilidade: o que chamamos 
compreender, em psiquiatria, não se superpõe ao que é visado com esse 
termo pelo psicanalista, diferenciando-se o fenomenologista, mais uma 
vez, de um e de outro. A  noção de delírio, ou, num outro registro, a de 
normalidade, poderiam fornecer aqui um tema para exegeses significativas. 
E por fim - ou antes de mais nada - haveria o debate sobre o estatuto da 
consciência, an que não apenas as posições dos interlocutores podem variar 
consideravelmente, mas onde cada um, além disso, sem estar forçosamente 
mal informado sobre o ponto de vista do outro, tem dificuldades em traduzi- 
lo com exatidão em sua própria linguagem.

Não nos propomos, com justa razão, liquidar essas questões prévias. 
Apenas tentaremos nunca perdê-las de vista e fazer, em cada oportunidade, 
os comentários que nos pareçam esclarecedores e que possam, talvez, 
preparar sua abordagem ulterior e sistemática. Não dissimulamos de nós 
mesmos até que ponto os riscos de uma empreitada já em si tão precária 
serão agravados com isso. Esperamos tão somente que nossa reflexão tenha 
por fruto oferecer uma oportunidade melhor aos que a acompanharem.



Mas que empreitada, exatamente? Se, nestes últimos anos, os confrontos 
entre filósofos, analistas e psiquiatras foram numerosos, variados e fecundos» 
ainda estamos longe de ter explorado ou sequer abordado todas as vias 
dessa imensa e decisiva encruzilhada da antropologia. É possível que nem 
mesmo uma dupla abordagem, fenomenológica e psicanalítica, desse campo 
de encontro tenha ainda fornecido todos os seus frutos, nem corrido todos 
os seus riscos. Gostaríamos de refazer aqui essa tentativa. Este esforço, 
longamente preparado, espera resguardar-se da dupla armadilha da 
ignorância e da repetição. Não nos propomos nem recomeçar o quejá foi 
conquistado, nem praticar uma fenomenologia “selvagem” cujas 
pseudodescobertas não teriam outra origem senão uma evidentíssima falta 
de informação. Nosso projeto será, portanto, refletir, a partir de uma 
inspiração filosófica e fenomenológica, e à luz da psicanálise, sobre algumas 
dimensões do comportamento que, para abreviar, aqui chamaremos de 
“desarrazoado”, mas que, na verdade, será principalmente o compor
tamento psicótico. Vamos esforçar-nos por compreendê-lo dentro da 
orientação que acabamos de mencionar, mas deixando-nos esclarecer 
permanentemente pelo que nos ensinam a seu respeito as principais 
concepções psiquiátricas, bem como a interpretação que dele fornece a 
psicanálise, tal como expressa nas obras de Freud e Lacan.

Gostaríamos que essa leitura fizesse surgir a inscrição potencial da 
loucura no próprio cerne das estruturas constitutivas da condição humana 
Agradaria ao filósofo obter dessas estruturas um novo esclarecimento, que 
seu funcionamento usual e normal amiúde só faz obnubilar, a despeito 
de todos os exames que procuram identificá-las, mas que, na maioria das 
vezes, só levam a conferir-lhes o caráter da mais banal evidência. Claro 
está, como já dissemos, que esse projeto exige uma certa explicitação do 
pensamento, tanto psicanalítico quanto psiquiátrico. São essas explicitações 
que determinam os quadros formais desta obra. Uma última parte tenta 
esclarecer em que sentido esses intercâmbios e essas aquisições eventuais 
podem modificar a noção do compreender.

Não disfarçamos de nós mesmos a ambição quase desesperada desse projeto. 
Disfarçamos menos ainda que ele não está concluído e quanto falta para 
isso. Nossa desculpa é podermos, quem sabe, aplainar um pouco o ter
reno para os que se sentirem tentados, num momento mais oportuno e 
com melhores meios, a retomar o desafio. Mas nossa desculpa é também 
o enorme interesse que dedicamos a esse trabalho e, confessemo-lo 
simplesmente, o prazer que tivemos em escrevê-lo. Cabe a nosso leitor 
dizer se essa alegria não passou de uma ilusão.
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capítulo 1

ALGUMAS CONCEPÇÕES CLÁSSICAS DA 
PSICOSE ESQUIZOFRÊNICA EM PSIQUIATRIA

Ainda hoje, a maioria das concepções psiquiátricas da esquizofrenia, 
sobretudo no meio germânico, permanece basicamente tributária das 
origens kraepelinianas e bleulerianas dessa noção.1

Na verdade, essa dependência está ligada a algumas das opções e 
entraves decisivos da psiquiatria da segunda metade do século XIX. Ocorre 
que Kraepelin pareceu lamentar que a psiquiatria devesse, por força das 
circunstâncias, limitar-se, na maioria das situações, a descrever a "face” 
psíquica ou comportamental dos distúrbios mentais, já que sua face orgânica 
lhe era inacessível. Essa linguagem só era “paralelista” na aparência; a rigor, 
é de uma linguagem “causai” que se trata. Kraepelin, como todos os homens 
de sua época, e como muitos da que se seguiu, estava convencido de que 
as alterações orgânicas do cérebro eram a "causa” das doenças mentais, 
e de que se deveria esperar do progresso da ciência o estabelecimento de 
uma correspondência termo a termo e por derivação entre estas e aqüelas
- uma correspondência da qual a paralisia geral lhe pareda fornecer o modelo 
típico. Ele sabia perfeitamente que, em matéria de esquizofrenia, tudo aincfr 
estava por fazer a esse respeito, mas não duvidava do futuro, de um futuro 
que antecipou ao propor a hipótese de uma auto-intoxicação bioquímica 
ligada ao desenvolvimento - hoje diríamos hormonal - da sexualidade, 
e que seria responsável pela deterioração das células corticais.

Essa maneira de pensar, que por muito tempo foi universal e da qual 
Kraepelin não foi um "defensor extremado”, porquanto, nessa ocasião, 
cercou-a de algumas restrições, comportou conseqüências inelutáveis que 
convém perceber com clareza E que, em primeiro lugar, a descrição clínica 
buscava menos (ou não buscava) evidenciar o sentido global ?e a estrutura 
significativa da totalidade de um comportamento patológico do que uma 
soma de alterações particulares. Tratava-se, pois, de reunir um feixe de 
anomalias e deficiências, sendo cada feixe estatisticamente típico tomado 
por característico de determinada doença. Essa divisão foi igualmente 
estimulada pela esperança de provar, no futuro, a derivação causai - mais

li
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fácil de pensar dentro da perspectiva de um comportamento pulverizado 
numa multiplicidade de funções e subfunções isoláveis do que através de 
uma psicologia que se pretendesse espontaneamente atomista. Nesse 
aspecto, cabe-nos efetivamente reconhecer que alguns ataques dos 
psiquiatras contra a psicologia das faculdades aliaram-se a uma prática 
que postulavajustamente essa mesma psicologia, segundo esse ponto de 
vista, a substituição do conceito de entidade nosográfica pelo de síndrome 
constituiu apenas um progresso aparente.

Nessas condições, não surpreende que os quadros kraepelinianos 
da esquizofrenia tenham conservado uma boa parcela de seu prestígio. 
Na medida em que o horizonte da problemática continua a ser o que 
acabamos de descrever, e a formação médica certamente não fez muito 
por ajudar o psiquiatra a se desfazer dele, os quadros kraepelinianos são 
de fato inigualáveis. É certo, com efeito, que as noções de hebefrenia, 
catatonia e paranoidia são conceitos operacionais de validade bastante 
ampla. Acrescente-se a isso que tudo o que Kraepelin ensinava sobre as 
relações entre esses tipos, suas eventuais mutações, seus pontos comuns 
ou suas divergências, e ainda as perspectivas de evolução que eles permitiam 
esperar, continua igualmente verificável.

Havia, contudo, no sistema kraepeliniano, um ponto fraco a partir 
do qual se organizou a reação de Bleuler. Esse ponto fraco situava-se em 
outras áreas da problemática, mas sua natureza não podia deixar de esbarrar 
na vocação médica da psiquiatria. Kraepelin nunca deixou de se sentir 
embaraçado pela necessidade de uma distinção entre a paranóia e a 
esquizofrenia, sobretudo a de tipo paranóide. Teremos oportunidade de 
ver que a psicanálise dotou essa distinção de um critério de princípio. Este, 
com justa razão (é o caso de dizê-lo), faltou a Kraepelin. Ele se saiu bem 
dessa dificuldade, mas de uma maneira que acabou por definir a esqui
zofrenia não apenas por sua incurabilidade, como também pela necessidade 
de um agravamento progressivo. Com efeito, Kraepelin nos diz que um 
diagnóstico e um prognóstico relativamente seguros pressupõem que 
possamos retroceder um pouco no curso da enfermidade. Se a doença não 
evoluiu por surtos ou se esses surtos não levaram, em cada ocasião, a novas 
deficiências irreversíveis, falamos em paranóia; no caso oposto, em 
esquizofrenia. O paranóico “se mantém”, o esquizofrênico se deteriora. 
Dito isso, a objetividade clínica de Kraepelin viu-se de fato obrigada a 
admitir, com novo prejuízo de seu rigor lógico, que às vezes se observava
- já que se observava quase tudo na esquizofrenia - estabilizar-se ou até 
regredir a deterioração de um esquizofrênico. Ele não acrescentava, todavia, 
como um grande mestre holandês com quem tive no passado algumas aulas: 
oque prova que esse suposto esquizofrênico não era um esquizofrênico 

verdadeiro”. 1



Não entra no âmbito de meu tema,e menos ainda no de minha competência, 
emitir nenhuma opinião sobre as pesquisas relativas aos substratos anátomo- 
fisiológicos ou bioquímicos das psicoses em geral e da esquizofrenia em 
particular. Mas temos de mostrar que, qualquer que seja o êxito dessas 
pesquisas, e ainda que elas venham a satisfazer as esperanças de Kraepe- 
lin e de muitos outros, realizando ponto por ponto o ideal da corres
pondência termo a termo entre o orgânico e o psíquico - o que, aliás, nos 
parece impossível, em razão das próprias falhas da problemática elas 
deixariam as coisas, para nós, no mesmo estado. Nosso esforço visa a 
estabelecer alguns pontos de referência para uma compreensão da estrutura 
psicótica e, se possível, da diferenciação entre as psicoses a partir da 
esquizofrenia, escolhida, por motivos evidentes, como psicose típica. Essa 
compreensão teria por fim servir aos desígnios de uma antropologia 
filosófica. O que yem a ser a loucura e o que ela significa para eno destino
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questões - não tencionamos fazer mais do que isso -, não temos dificuldade 
em descobrir quea perspectiva “causalista” ou “paralelista” -  repetimos, 
quaisquer que sejam sua legitimidade ou sua fecundidade, além disso -, 
está condenada a uma esterilidade absoluta, da qual a obra de Kraepelin, 
apesar de tão útil e tão sólida, fornece o exemplo exato. É que essa perspectiva 
não dá nem pode dar coisa alguma a compreender. Ela postula a legitimi
dade de uma passagem que é o próprio incompreensível, para organizar 
em seguida e fatalmente sua proliferação. Ocorre que nenhuma conste
lação de fatores identificáveis no universo definido pelos métodos das 
dêndas naturais pode levar a comunicar, e menos ainda a constituir o sentido 
de uma conduta ou de um discurso. Tal método só pode levar a postular 
regras de mudança e transformação desses fatores e, desse modo, a prever 
a elaboração de novas constelações - o que não deixa de ser um grande 
avanço para a ciência, já que é precisamente isso o que ela se propõe. O 
lamentável é que os elementos de uma conduta ou de um discurso não são 
esses fatores -  a não ser por um abuso de linguagem -, e sim componen
tes de um conjunto significativo pelo qual o autor (mesmo que não saibamos 
o que essa palavra quer dizer exatamente, nem em geral nem num dado 
caso particular) se situa perante sua própria existência, o mundo e as outras 
pessoas. Coisa em que ele só pode ter êxito ou fracassar situando>se, ao 
mesmo tempo, frente á seu corpo e ao corpo de outrem, a seu sexo e ao 
sexo, ao amor, ao nascimento e à morte, de onde lhe vêem a identidade 
e o nome.

Não há necessidade de mostrar que, em resposta a essas indagações, 
a contribuição da obra kraepeliniana é não apenas inexistente, mas tem 
até, infalivelmente, que obliterá-las enquanto indagações, torná-las 
simplesmente impossíveis de formular.
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comportamento a partir de certas lesões ou deficiências orgânicas acabe, 
em pouco tempo, por decompor esse comportamento num alfabeto de 
sintomas ou deanomalias, visto que essa maneira de proceder oferece ao 
causalismo sua única chance de sucesso aparente. É compreensível, ao que 
parece, afirmar que um dado tipo de lesão poderia estar na origem de um 
déficit da memória, e que um outro estaria na fonte de certos distúrbios 
da capacidade de associação. Assim conseguimos, para nos atermos ao 
primeiro exemplo, explicar que uma pessoa culta não mais se lembre do 
nome da capital da Itália, e que embaralhe a geografia da Europa a ponto 
de tomar vizinhas a Suíça e a União Soviética. Mas esse tipo de explicação 
cai por terra no nível de uma exploração global do comportamento e quando 
se toma preciso compatibilizá-la com o fato adicional de que, ao mesmo 
tempo, essa paciente situa-Manchester com exatidão no mapa da Inglaterra, 
sem que possamos fingir sair desse apuro supondo que a paciente teria 
vivido algum tempo na Grã-Bretanha e nunca teria posto os pés na Suíça, 
quando na verdade é o inverso. No nível apenas da memória - ou apenas 
da associação, ou de qualquer outra faculdade ou função isoladamente 
consideradas -, nosso problema é insolúvel e só leva a falsas questões. Mas, 
se o articularmos onde ele deve ser articulado, isto é, no plano do sentido 
de que se revestem esses esquecimentos e e?se desprezo pela experiência 
vivida e “real” da paciente, é o causalismo que cai por terra É o que mostra 
o exemplo, embora considerado ideal por Kraepelin, da fecundidade do 
causalismo: a paralisia geral.

Se, de fato, podemos compreender a inferência causai que liga às 
alterações orgânicas provocadas pelos espiroquetas a incapacidade do 
paciente de pronunciar sem atrapalhação o adjetivo “anticonstitucional”, 
já é muito menos claro considerar esses mesmos estragos responsáveis por 
um discurso delirante. Mas não conseguimos compreender mais nada a 
partir do momento em que esses micróbios, atacando os tecidos cerebrais, 
passam a ter que explicar também que esse delírio seja obrigatoriamente 
megalomaníaco, e não de perseguição, ciúme ou pequenez. Detenhamo- 
nos nesse ponto.

Acontece que uma verdadeira compreensão dos fenômenos 
psicopatológicos só pode provir de um método quase exatamente oposto. 
Se nos esforçamos por evidenciar, a partir do discurso e do comportamento 
do paciente, o sentido e a estrutura das modificações ocorridas em suas 
relações consigo mesmo, com os outros e com o mundo; se, além disso, 
procuramos descrever um tipo significativo dessas modificações que seja 
propriode cada “doença” e que a defina, isso de modo algum implica que 
as manifestações e os sintomas em que se concretiza essa estrutura devam 
ser í nticos em tada doente. Isso quer dizer, por exemplo, que a presença



ou ausência de “maneirismos”, “discordâncias”, “estereotipias”, 
“neologismos” etc. não constitui um critério obrigatório ou decisivo de 
uma dada entidade nosográfica. Ora, até o momento, tanto o pensamento 
quanto a prática psiquiátricos têm-se prendido, em geral, ao procedimento 
inverso. A maior parte dos quadros nosográfícos foi elaborada através da 
constituição de grupos de sintomas cujo elo é fornecido por uma constância 
estatística mais ou menos elevada (sendo a importância de cada sintoma 
correlata a esse grau de constância), mas nunca, ou raramente, pelo sentido 
global de uma estrutura. Vemos isso claramente no exemplo dos quatro 
sintomas citados acima, considerados típicos (entre outros, é claro) do 
quadro esquizofrênico. Mas sem que vejamos claramente as referências 
significativas que os unem. E sem que tudo isso seja, ademais, na mente 
dos autores, mais do que um tapa-buraco provisório, enquanto se espera 
que cada quadro possa ser relacionado - o que eqüivaleria também a explicá- 
lo - com lesões anatômicás ou deficiências bioquímicas. Ora, insistimos, 
mesmo que esse ideal se visse realizado, e falta muito para isso, nossa 
compreensão do distúrbio mental em geral, pu de cada quadro em particular, 
não teria avançado um único passo.

Não há como duvidar de que a obra de Bleuler - mesmo não tendo 
o alcance prático da de Kraepelin, mesmo continuando incapaz de situar 
e limitar o valor legítimo das “explicações” anátomo-fisiológicas, mesmo 
não dispondo do aparelho conceituai próprio para a consecução de suas 
ambições (a que se opunha o espírito dá época) - pressentiu a insuficiência 
de tal método. Bleuler se recusou a colocar no mesmo plano a totalidade 
dos sintomas que eram julgados típicos da esquizofrenia simples ou de 
suas variações catatônica, hebefrênica e paranóide. A importante distin
ção entre sintomas primários, onde se inscrevia e se exprimia diretamente 
o processo patológico, e sintomas secundários, que não decorriam desse 
processo, foi um primeiro passo no caminho da compreensão propriamente 
dita. Os sintomas secundários eram induzidos pelos sintomas primários, 
quer diretamente, quer pela reação que lhes era oferecida pela personali
dade pré-psicótica ou pelos “complexos” do enfermo.2 Esses sintomas 
secundários, portanto, eram amplamente variáveis conforme os casos. Por 
conseguinte, é bem pouco importante, segundo essa perspectiva, que a 
noção de “complexo” - que Bleuler empregou fartamente e que acreditou 
extrair de Freud -  se apresente nele sob um prisma radicalmente diferente 
do que tem Freud, que mais não seja por seu caráter estático. O essen
cial éque o pensamento psiquiátrico de Bleuler procurou aclimatar uma 
concepção e uma compreensão mais estruturais da doença, ao contrário 
das tendências de seus contemporâneos. Talvez seja secundário, portanto, 
constatar que os benefícios imediatos dessa mutaçáo revelaram-se bastante
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pobres, porque limitados de antemão pelo horizonte antropológico em 
que se desdobrou sua obra.

Porque, no final das contas, os chamados sintomas primários (ou, 
pelos menos, os que o eram sem dúvida alguma) limitaram-se a dois, aliás 
deformados, ambos, pela referência à psicologia assodadonista em função 
da qual foram descritos.3 Essa referênda foi certamente contraditória à 
tendência prindpal do pensamento bleuleriano, mas foi também inevitável 
-aliás, encontramo-la também, em parte, em Freud -,já que a psicologia 
da época não ofereda outros fundamentos ou outras coordenadas de 
referênda.

O primeiro desses “sintomas” era a AssoziationsIockerung, pelo que 
devemos entender uma perturbação radical do vínculo assodativo. As 
assodações, ou melhor, os termos associados, perdem suas afinidades 
lógicas. Esse distúrbio se distingue do que se descreve como “fuga de idéias” 
no maníaco. Esta última se apresenta como uma aceleração do processo 
assodativo devida a um jorro de percepções, idéias e lembranças que o 
doente não consegue mais dominar. Alguns termos intermediários são 
fundidos ou omitidos, de modo que o discurso do padente abunda em 
incoerências e disparates. No entanto, o processo associativo não fica 
perturbado em si mesmo, continuando a fundonar segundo suas leis 
corriqueiras. Simplesmente suas produções se embaralham, porque a 
linguagem não consegue ''acompanhar” a multiplicidade de assodações 
que se esboçam na consdênda do enfermo. Ao contrário, a 
AssoziationsIockerung produz aproximações que nenhum dos prindpios 
comuns da associação justifica. Trata-se, pois, de fato, como o diz a palavra 
alemã, de uma carência do próprio vínculo assodativo. Assim, aquilo a 
que Bleuler visou, utilizando a terminologia da época, que via na “assoda- 
ção” o motor do pensamento consdente, não foi outra coisa senão uma 
modificação global da presença no mundo.4 Era a partir dela que se deveriam 
interpretar as manifestações secundárias.

Osegundosintoma primário - provável, pelo menos, já que Bleuler 
enundou algumas dúvidas sobre esse primarismo - era constituído pelos 
Benommenheitszustände, ou seja, os estados de embotamento e atuidimento 
em que o doente fica entravado, a despeito dos esforços que parece fazer 
para reunir seus pensamentos e coordenar seus movimentos em direção 
a um objetivo ou com vistas a uma determinada ação, fracassando 
rdteradamente, Bleuler avaliou que essa situação era apenas parcialmente 
de origem psíquica, mas, na medida em que o era, podia ser diretamente 
ligada ao distúrbio fundamental. Hoje a compreenderíamos como a 
incapaddade (ou a capaddade reduzida) do doente de habitar o mundo 
e seu próprio corpo. Quanto aos outros poucos sintomas primários ainda
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mencionados por Bleuler, eles dizem respeito à repercussão orgânica da 
doença e, portanto, interessam-nos menos.

Dissemos de que maneira Bleuler explicava os sintomas secundários. 
Note-se, a esse respeito, sua visível tendência a reduzir esses sintomas 
secundários, tanto quanto possível, à acentuação e ao exagero de fenô
menos que em si não são patológicos. Bleuler não renunciou a isso nem 
mesmo no tocante ao estupor catatônico, citando um episódio relacionado 
com Newton, que teria ficado sentado um dia inteiro na bèirada da cama, 
imóvel, segurando na mão a meia que ia calçar, ao ser tomado por reflexões 
que iriam absorvê-lo por todo o correr do dia. Quanto ao “maneirismo” 
esquizofrênico, Bleuler quis aproximá-lo da afetação própria de alguém 
que deseja fingir uma distinção ou sentimentos que na realidade não tem. 
Assim, compreendemos que Bleuler, embora estivesse longe de renegar 
o organicismo - chegou até a observar que somente uma explicação 
organicista, caso viesse a se impor, poderia revelar-se absolutamente 
satisfatória -, julgou que não se podia excluir como insustentável a hipótese 
de uma origem psicogênica da doença, embora, pessoalmente, não aderisse 
a ela.

Sem dúvida somos forçados a admitir que as teses positivas de Bleuler 
não justificam a celebridade que sua obra adquiriu. Mas, apesar de suas 
imperfeições e, vez por outra, de sua pobreza, o livro de Bleuler inaugu
rou uma exigência à qual é impossível renundar, por mais insatisfeita que 
ela continue ainda hoje. A que reclama uma compreensão dos quadros 
nosográficos que vá além das descrições estatísticas das síndromes, para 
fundamentá-las num sentido global que diga respeito ao próprio ser do 
homem.

Aluno de Bleuler, mas tendo sofrido intensamente a influência do 
pensamento bergsoniano, Minkowski procurou, como seu mestre, 
compreender o conjunto dos distúrbios característicos da esquizofrenia 
a partir de um processo primário. Todavia, além de entender a noção de 
sintoma primário num sentido mais restritivo e mais rigoroso do que fizera 
Bleuler, não era, para ele, a desarticulação do vínculo associativo ou do 
pensamento lógico que constituía o essencial desse sintoma primário; esse 
papel foi atribuído à perda ou à ruptura do contato vital com a realidade. 
Essa substituição, em que se revelou claramente a dependência bergsoniana 
de Minkowski, comportou conseqüências metodológicas importantes, É 
que, se Minkowski permaneceu fiel à divisão, tanto kraepeliniana quanto 
bleuleriana, das psicoses não-orgânicas5 em dois grupos - de um lado, as 
diversas formas da esquizofrenia (à qual se poderia acrescentar a paranóia), 
e de outro, a psicose maníaco-depressiva -, deu-se que a atitude do enfermo 
peranteo ambiente e, em termos correlatos, a maneira como o psiquiatra 
“sentia" essa atitudedoenfermo -  o que a rigor apontava para a ausência
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ou a irrupção em nós do famoso Praecox-Geßhl - foram promovidas à 
categoria de conceitos diferenciais. Sem negar-lhes o alcance prático, é 
forçoso reconhecer, no entanto, que elas não fizeram avançar um único 
passo na elaboração teórica das estruturas que seriam típicas desta ou 
daquela afecção. A maneira como Minkowski procedeu an algumas ocasiões 
não se prestou para atenuar essa impressão de relativo fracasso. Ele nos 
diz, não sem razão, aliás, que se considerarmos isoladamente a afetividade, 
a vontade e a inteligência do doente, não seremos forçados a reconhecer 
na totalidade dos casos a redução de cada uma dessas faculdades. Ao 
contrário, o diagnóstico de esquizofrenia se tornará inevitável se formos 
forçados a constatar “que o dano incide não sobre esta ou aquela função, 
mas antes, de fato, sobre sua coesão, sua interação harmoniosa em seu 
conjunto”.6 Em suma, essas funções terão perdido tanto seu dinamismo 
quanto a coordenação que ordinariamente extraem de seu enraizamento 
no contato propriamente vital com a realidade. Daí o “geometrismo”do 
pensamento e do comportamento esquizofrênicos, em relação ao qual os 
delírios e todas as manifestações do autismo “rico” parecem ser, não 
produções da doença, mas remanescentes desorganizados, distorcidos e 
alterados, mesmo que provisoriamente não destruídos, de pensamentos, 
sentimentos evolições antes provenientes de uma participação vital na 
existência. Eis aí uma concepção cuja exatidão descritiva esconde posturas 
teóricas difíceis de defender. Não há, com efeito, nenhum sentido em nos 
interrogarmos sobre o funcionamento isolado das “faculdades”, mas a 
condenação desse método nem por isso nos autoriza a substituir a extinta 
psicologia das faculdades pela noção-norma de uma participação e um 
contato vitais com a realidade. Tal conceito pressupõe, quando procura 
ultrapassar o contexto intuitivo, uma série de teses que a problemática 
da psicose estaria encarregada de estabelecer. Se a reflexão filosófica ou 
fenomenológica interessa-se hoje pela psicose, éjustamente por esperar 
de seu estudo um esclarecimento talvez decisivo do que se deve entender 
por experiência da realidade, participação afetiva nela e contato vital com 
ela. Não podemos contestar, nesse aspecto, a superioridade das teses 
freudianas e lacanianas sobre a estrutura e a liquidação do Édipo, sobre 
a foraclusão e o estádio do espelho. Logo teremos de falar sobre elas. A 
nosso ver, a relativa fraqueza do ponto de vista de Minkowski foi ainda 
mais agravada pela aproximação que o autor tentou esboçar com a 
caracterologia de Kretschmer. Segundo esta última concepção, haveria 
uma espécie de continuidade entre um certo tipo de caráter ou de 
temperamento normal, depois um tipo de caráter correspondente ao 
primeiro, mas anormal, e, por fim, uma doença mental franca e reconheci
da, ponto de chegada desse caráter anormal. Teríamos assim, no rumo da 
esquizofrenia, o caráter esquizotímico (normal), o caráter esquizóide
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(anormal) e, por último, a esquizofrenia como psicose. Quanto à psicose 
maníaco-depressiva, a linha se constituiria partindo do caráter ciclotímico 
(normal) para o temperamento ciclóide (anormal), chegando então à mania 
ou à melancolia (ou à alternância entre ambas).

Nos termos dessa concepção, a esquizofrenia só poderia sobrevir 
em indivíduos dotados de temperamento esquizóide, o qual desempenharia 
o papel de constituição predisponente. Tratar-se-ia de um processo de 
natureza desconhecida que, vez por outra, viria enxertar-se num 
temperamento esquizóide (e apenas nele), fazendo-o voltar-se para o quadro 
clínico que a psiquiatria descreve como esquizofrenia.

É lícito acharmos que essas teses não esclarecem nossa compreensão 
da psicose, mas, ao contrário, acrescentam novas dificuldades ao problema 
levantado por ela. Para começar, de modo algum está provado que a 
esquizofrenia atinja apenas indivíduos de caráter esquizóide. Em segundo 
lugar, a teoria investe um certo quadro psicológico descritivo (o 
temperamento esquizóide, ou, na outra direção, o temperamento ciclói
de) com uma função real: a que é normalmente destinada à noção, também 
ela equívoca, de constituição. Além disso, as visões de Kretschmer- 
Minkowski em nada esclarecem o processo que desencadeia propriamente 
a psicose: sua natureza, sua ação, sua evolução. Tudo isso nos parece 
combinar, ou antes, confundir, de maneira muito lastimável, uma psicologia 
mais fundamentada na intuição do que no conhecimento das estruturas, 
de um lado, e, de outro, em conceitos híbridos como o de constituição, 
cujo estatuto, a rigor, é impossível de formular; por fim, em terceiro lugar, 
uma psicologia baseada num processo, provavelmente orgânico, 
encarregado de explicar as modificações patológicas de um comportamento 
cujo sentido só pode decorrer da interpretação e da hermenêutica. Vemos 
acumular-se aqui, como que de propósito, a maioria das confusões, 
imprecisões e obscuridades que impediram a psiquiatria clássica de aceder 
ao nível de perfeição em que um saber se torna capaz de se interrogar sobre 
seus próprios fundamentos.

A idéia de que a esquizofrenia tem que ser compreendida inspirou 
também a obra de Berze. Quis ele identificar-lhe a Grundstörung, ou seja, 
aquilo que caracterizava o processo esquizofrênico como tal. Essa 
perturbação básica devia ser distinguida dos fenômenos de deterioração 
e não correspondia exatamente ao sintoma primário de Bleuler. É que, 
ao contrário deste último, ela nunca era diretamente constatável. Tinha 
de ser induzida a partir do conjunto dos sintomas legíveis. Constituía o 
elo entre estes e, como diríamos hoje - embora esse termo não figure 
explicitamente no livro de Berze -, seu sentido. Essa indução era difícil, 
já que, além do mais, os sintomas perceptíveis num dado caso particular 
não dependiam exclusivamente dela. Comumente, de fato, os sintomas



só se apresentavam à observação depois de terem sofrido uma certa evolução 
que os fazia reagirem entre si, e portanto, modificar-se; ademais, eles eram 
assumidos pela personalidade do doente e parcialmente orientados por 
ela; achavam-se misturados com processos de uma deterioração mais ou 
menos avançada. Era pois compreensível que, sem que esse fato 
comprometesse a unidade real e nocional da doença, os sintomas acabassem 
por diferir sensivelmente de um caso para outro. Essas considerações 
confirmam que a “perturbação básica”, tal como era entendida por Berze, 
realmente visava ao próprio sentido do que era a esquizofrenia, e não ao 
ou aos elementos invariáveis de um quadro clínico. Isso, aliás, não exclui 
a hipótese de que, na mente de Berze, essa perturbação básica fosse de 
natureza orgânica, muito embora presentemente desconhecida por nós. 
O que o autor pretendia pesquisar era a perturbação básica no plano 
psicológico e fenomenológico - devendo este ser compreendido, não como 
uma descrição, mas como uma interpretação.

Berze, por outro lado, não repudiou a distinção bleuleriana entre 
sintomas primários e secundários. O s primeiros se caracterizavam por sua 
irredutibilidade a qualquer outro sintoma e, por conseguinte, podiam passar 
por efeitos ou expressões diretas da perturbação fundamental. Entretan
to, Berze contestou o rol de sintomas primários tal como elaborado por 
Bleuler; em particular, insurgiu-se contra a importância atribuída, nesse 
plano, à desarticulação do vínculo associativo, observando, com muita 
pertinência, que a importância conferida a esse sintoma dependia da que 
se atribuía às teses da psicologia associacionista Éjusto, porém, acrescentar 
que a linguagem de Bleuler é mais associacionista do que seu pensamento 
implícito, pois o sintoma por ele visado com a Zerfahrenheit [confusão] 
das associações efetivamente ultrapassa, e em muito, a problemática destas 
últimas.

Mas qual é, então, a Grundstörung segundo Berze? Ela concerne, 
ele nos diz ao pensamento. Mas este deve ser entendido no sentido mais 
amplo, designando com isso a totalidade do que possibilita a experiência 
como algo característico do sujeito humano. De feto, veremos que se trata 
do que hoje chamaríamos de ser-no-mundo ou de comportamento (no 
sentido em que é tomado, por exemplo, por um Merleau-Ponty).

Nenhuma atividade intelectual ou prática é realizável sem uma certa 
“antecipação esquemática” dela mesma, sem um certo pro-jeto.* Cabe em
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seguida desenvolver, ordenar e estruturar esse esquema. Ao procurarmos 
precisá-lo, percebemos que é preciso distinguir nele: 1) os dados - o objeto
- sobre os quais é conveniente refletir ou trabalhar, 2) a tarefe a ser realizada, 
ou seja, a direção em que convém elaborar o objeto; 3) a maneira como 
convém apresentar e verbalizar o que foi pensado a propósito dos dados 
objetivos e das tarefas por eles evocadas.

A perturbação fundamental incidiria sobre a capacidade de projetar 
esse esquema antecipatório e atingiria cada um dos modos de elaboração 
que acabamos de descrever, numa medida crescente: a segunda modalidade 
seria sempre mais afetada do que a primeira, e a terceira o seria ainda mais. 
De modo que, em se tratando de um ataque benigno, seria possível só se 
observarem alterações no desenrolar dessa terceira fase. Ao contrário, nos 
casos graves, nem sequer se chegaria a discernir nem aquilo de que se tratava, 
nem o que o sujeito se propunha fazer, nem o que ele quereria nos comunicar 
de seus projetos.

Seria evidentemente superficial pretender reduzir essas deficiências 
a um simples distúrbio da atenção; isso eqüivaleria a recair nas armadilhas 
em que se enreda o associacionismo. Porque, antes de mais nada, o que 
é a atençãofora das atividades aqui visadas? Acresce o feto de que os sujeitos 
ainda capazes de observar sua própria incoerência e ineficácia não deixam 
de se queixar de que estas se instalam neles até mesmo apesar de seus esforços 
de atenção.

Se passarmos a considerar tudo isso de um ponto de vista mais 
diretamente material, constataremos que, enquanto o chamado pensamento 
normal se esforça por progredir ligando seus materiais através de cone
xões lógicas e submetendo os produtos de sua atividade à prova da 
experiência, essa preocupação torna-se tão mais estranha e indiferente 
para o esquizofrênico quanto mais gravemente afetado ele é: seu pensamento 
satisfez-se plenamente em ser um jogo dele com ele mesmo.7 O importante 
nessa observação é mostrar que, para Berze, a perturbação esquizofrênica 
fundamental é um distúrbio do exercício atual do pensamento. Os materiais 
e meios de um funcionamento correto continuam preservados, mesmo 
nos estágios mais avançados da doença, e nada parece opor-se, em princípio, 
a que esse funcionamento seja retomado dentro em breve, amanhã ou 
depois.8 Nesse ponto, Berze mudou de orientação e incriminou uma 
insuficiência atual da personalidade e do eu na integração e na condução 
de seu próprio comportamento. Tratava-se de um não-poder, e não de um 
não-saber. E, diríamos por nossa parte, talvez mais ainda de um não-sentir. 
O sujeito não mais “concebe claramente” o que a situação propõe a sua 
conduta. Certamente não é de estranhar, portanto, que essa diminuição 
do poder fique sujeita, ao menos no começo, a variações bruscas e 
consideráveis, e que não incida na mesma medida sobre todas as dimensões



da personalidade, o que Bleuler exprimia em sua célebre noção de Spaltung. 
Também por issò é que é quase impossível prever as tarefas de que um 
dado esquizofrênico será ou não capaz, e impossível também esperar que 
os fracassos ou os sucessos de hoje se repitam amanhã. É isso o que, entre 
outras coisas, diferencia radicalmente o esquizofrênico, mesmo o mais 
deteriorado, do débü mental, em quem o nível dos desempenhos é ao mesmo 
tempo previsível e constante.
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Quaisquer que sejam o valor e o interesse dessas considerações, elas não 
parecem isentas de uma falha dupla. Primeiro, não conseguem ou mal 
chegam a ligar os diversos componentes da noção de esquizofrenia para 
fazer deles a unidade inteligível e estrutural de uma pluralidade de fenô
menos, sintomas ou processos. Alguns autores, como por exemplo Wyrsch, 
ficaram tão perfeitamente convencidos disso que chegaram até a negar 
a possibilidade de descrever um modo esquizofrênico de existência, tal como 
se podia fazer a respeito dos maníacos ou dos melancólicos. Ora, é pre
cisamente essa a questão que se deve colocar. Devemos começar por 
reconhecer que, no plano da clínica, ela continua equívoca. É impossível 
não constatar que os quadros tidos como esquizofrênicos nem sempre se 
superpõem, pelò menos não na medida em que o fazem no tocante aos 
maníacos e aos melancólicos. Mas um mesmo tipo de existência não se 
exprime forçosamente em comportamentos idêntico«, principalmente se 
esses comportamentos são mais descritos no nível de seus componentes 
elementares do que no de seu sentido global. De modo algum se exclui 
a hipótese, por exemplo, de que o estupor e a agitação possam contribuir, 
conforme o caso, para uma mesma patologia fundamental, tanto que todos 
o admitem no tocante à melancolia, que continua a ser melancolia, quer. 
seja estuporosa ou ansiosa. Mas ocorre que, no melancólico, ao contrário 
do que acontece com o esquizofrênico, a prevalência do sentido global é 
tão espontaneamente percebida que absorve ou explica a oposição, aqui 
e ali, do estupor e da agitação.

E no entanto, poucos autqres se disporiam a eliminar de seu 
vocabulário o termo esquizofrenia; logo, é que de fato, à parte as diversidades 
que estigmatizam, eles retêm ou pressentem uma unidade de sentido. Mas 
qual?

Quanto à segunda crítica que anunciamos há pouco, também ela não 
deixa de se relacionar com o que acaba de ser dito. Os traços destacados 
pelos autores como característicos da esquizofrenia são quase 
exclusivamente negativos, no sentido de que se resumem nuns tantos 
fracassos ou falhas em relação a funções ou processos normais. Mas, se 
tudo o que distingue o doente do normal se reduz a diferenças negativas,
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não podemos, evidentemente, esperar apreender o sentido da existência 
esquizofrênica, ainda que esse sentido seja real. Por esse ponto de vista, 
a concepção freudiana do delírio marca de saída uma vantagem considerável 
sobre todas aquelas - e outras - de que acabamos de falar, visto que 
compreende o delírio como uma tentativa de reinvestir a realidade - e 
portanto, como um passo em direção à "cura” e não como uma simples 
aberração devida à “perda” dessa realidade. Mas essa vantagem está centrada 
num progresso ainda mais profundo, e que não é outra coisa senão a teoria 
freudiana do narcisismo. Veremos que esta, acrescida das conquistas 
posteriores do pensamento psicanalítico - e que foram, sobretudo em matéria 
de psicoses, consideráveis -, talvez nos forneça a chave de uma compreensão 
unitária da esquizofrenia, e sem contradizer ou passar muito por alto sobre 
a diversidade de suas manifestações clínicas.

Assim, só podemos hesitar em seguir Binswanger quando ele nos 
afirma que o problema da esquizofrenia deve centrar-se no problema do 
delírio, e que este - veremos porquê - encontra sua expressão privilegiada 
no delírio de perseguição. A tese de Binswanger, de resto, choca-se 
frontalmente com a observação, até arqui-banal, de que o prognóstico, 
em condições de igualdade, é sempre menos sombrio num caso de tipo 
paranóide - ainda mais quando é agudo e súbito - do que num hebefrênico 
não-delirante, de evolução insidiosa e crônica. Dito isso, é forçoso confessar 
que uma interpretação no estilo da Daseinsanalyse de Binswanger será 
evidentemente mais fácil e mais rica se aplicada a um caso de paranoidia. 
Mas nem por isso fica justificada a tese do autor sobre as relações entre 
o delírio e a esquizofrenia.

Binswanger sustenta que a esquizofrenia pode ser compreendida a 
partir de uma série de noções que remetem a atitudes existenciais cuja 
unidade ele procura mostrar. A primeira concerne à coerência e à evidência 
do mundo natural. Estas são rompidas, no sentido de que o doente não 
pode mais consentir em que as coisas sejam simplesmente o que são e que 
acarretem umas as outras como sempre fizeram. O doente gostaria que 
elas fossem diferentes, mas, ao contrário do revolucionário, não é capaz 
de tomar a iniciativa de modificá-las. É que, para isso, seria preciso, primeiro, 
deixá-las serem o que são. Ele se lança então em Diktaten [ditames] 
arbitrários cuja inutilidade, mais ou menos vislumbrada, aumenta seu 
sofrimento. Acima de tudo, porém, essa maneira caprichosa (eigenartig) 
de ser perante as coisas gera uma experiência cada vez mais falseada e cheia 
de lacunas, cada vez menos apta a fornecer o trampolim para um verdadeiro 
projeto. Segundo Binswanger - e esse comentário é muito importante para 
nós -, essas lacunas na apreensão do sentido pleno das coisas já seriam 
detectáveis na infância do futuro esquizofrênico. Mas, ao mesmo tempo 
que lastima a consistência do mundo antigo, o doente procura resgatá-
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la, corrigindo e preenchendo imaginariamente as lacunas do mundo atual, 
o que leva a agravá-las e aumenta ainda mais sua nostalgia.

Uma segunda dimensão da experiência esquizofrênica é que tudo 
nela fica submetido, por bem ou por mal, à alternativa radical entre a vitória 
e a salvação ou a derrota e a impotência. A inconsistência da experiência 
evolui para a rigidez de um "ou... ou” que leva, por sua vez, à formação 
de ideais irreais, por seu caráter desmedido e seu desligamento da realidade 
(verstiegeneIdealbildung), nos quais o sujeito se encerra e se compromete 
cada vez mais, porque, renunciando a eles, ver-se-ia entregue a uma angústia 
insuportável: a da derrota que o poria nas mãos de seus perseguidores.

Daí, segundo Binswanger, uma terceira dimensão da existência 
esquizofrênica: a da camuflagem (Deckung), que o sujeito, à maneira de 
Sísifo, tem que perseguir e retomar ininterruptamente e sem sucesso, para 
dissimular de si mesmo o lado intolerável da alternativa e tentar consolidar 
o reino de seus ideais. Sobrevêm então uma última fase, que efetivamente 
encontramos em todos os casos descritos por Binswanger: o momento do 
abandono, da desarticulação, da catástrofe. O sujeito renuncia a continuar 
a lutar contra a internação, o suicídio; deixa que sua conduta seja ditada 
pelos sinais que as coisas emitem em sua direção. Já não consegue manter- 
se no mundo comum, e é nesse ponto que aparece a importância decisiva 
que, segundo as perspectivas da Daseinsanalyse, cabe ao delírio. Pois este 
é reconhecido como a mais profunda e mais grave capitulação dojsujeito: 
a que o faz desistir de seu poder de decisão em relação a si mesmo, a que 
o despoja, de certa maneira, de sua própria vida e de sua própria experiência; 
é um poder que o sujeito confia a potências e instâncias alheias, das quais 
constitui o joguete e a vítima. Em vez de sua existência contínua dilacerar- 
se entre oposições irreconciliáveis, ela ingressa a partir de então numa 
experiência não-problemática de onde fica excluída qualquer correção dela 
por ela mesma, e inteiramente elaborada com base no modelo do tema 
delirante, cuja proliferação logo invade tudo e tudo faz submergir.

Binswanger considera que a análise das diversas modalidades dessa 
capitulação permitirá diferenciar, em diversas maneiras patológicas de 
ser-no-mundo, o que os autores, desde Freud e Bleuler, designam pelo 
nome únioo de autismo, no qual esses autores e o próprio Binswanger vêem 
um sintoma cardinal da esquizofrenia.9

Muito embora admiremos o apuro e a riqueza das descrições em 
que se apóiam essas visões teóricas, é difícil ficarmos satisfeitos com elas.

Para começar, é certo que o esquema apresentado por Binswanger 
não se aplica a todos os quadros que a clínica apresenta como esquizo
frênicos; além disso - mas não nos deteremos nesse aspecto -, alguns 
psiquiatras contestaram que o diagnóstico fosse válido para os próprios 
casos de Binswanger. Repetimos: o problema do delírio não conduz ao



cerne da esquizofrenia, já que nem todos os esquizofrênicos deliram e que 
a maioria dos autores concorda também em admitir que são justamente 
os esquizofrênicos delirantes, e agudamente delirantes, aqueles cujas 
perspectivas de futuro são menos ruins. Isso depõe a favor de Freud contra 
Binswanger. Ademais, mesmo no plano fenomenológico, simplesmente 
não é exato descrever o delírio como uma capitulação. Porque ele étambém, 
mesmo nesse plano, um discurso que procura restabelecer uma 
comunicação.10

Por último, ainda que admitamos as visões teóricas de Binswanger, 
não podemos negar que elas deixam inteiramente em aberto algumas 
questões capitais. Por que a coerência do mundo deixa de prevalecer em 
tal sujeito? Por que e como o desmoronamento dessa coerência está ligado 
à incapacidade de deixar as coisas serem o que são? Não podemos deixar 
de sensibilizar-nos para a ressonância heideggeriana da formulação: 
Binswanger conhece bem demais a obra do pensador de Freiburg para não 
tê-la percebido, ou mesmo para não tê-la buscado intencionalmente. Ora, 
na perspectiva heideggeriana, a angústia já basta para destruir quaiquer 
possibilidade desse deixar-ser, de modo que não podemos falar numa 
angústia que seja provocada pelo desmoronamento da familiaridade do 
mundo e pela incapacidade de deixar as coisas serem o que são. Para 
Heidegger, a angústia não é uma resposta à ruína de nosso ser-no-mundo 
cotidiano; ela é a própria experiência desse desmoronamento, da 
incapacidade de deixá-lo ser o que é. Decerto devemos nos precaver para 
não confundir a angústia descrita pelo filósofo com a experimentada pelo 
psicótico. Só que tampouco diremos que esta é um fenômeno simplesmente 
patológico. Diremos, antes, que as modificações e alterações estruturais 
que são a própria doença - e que é preciso tentar compreender - instauram 
uma situação de que surge, não o medo ou a ansiedade, mas uma forma 
real de angústia que, se quisermos interpretá-la, acabará remetendo ao 
sentido explicitado por Heidegger, mesmo que esse sentido último só seja 
revelável por aquele que a sente.

Assim, seria preciso, antes, inverter os termos da descrição de 
Binswanger, e não sustentar que a perda da familiaridade do mundo, bem 
como do poder de permanecer nele aceitando-o tal como é, desempenham 
em relação à angústia um papel de origem ou causa, de vez que este último 
conceito ultrapassa, aliás, a letra dos textos de Binswanger. Convém ampliar 
nossa crítica. Porque, afinal, mesmo que a Daseinsanafyse renuncie por 
princípio a qualquer explicação, isso não nos proíbe nem tampouco nos 
exime de termos que empreender um esforço para captar o que desencadeia 
e continua a mover, desde o interior, o quadro que constitui a esquizofrenia 
Não podemos deixar-nos encerrar na alternativa que oferece uma opção 
entre uma análise existencial simplesmente descritiva e o recurso a um
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organicismo causalista, que, de qualquer modo, não teria nenhum alcance 
antropológico.

Antes de abordarmos as perspectivas propriamente freudianas, 
gostaríamos de dizer uma palavra sobre uma concepção da esquizofrenia 
muito distante das que acabamos de evocar - e que nem sequer é, 
propriamente falando, uma concepção psiquiátrica. Ao dizer isso, estamos 
fazendo alusão às idéias de Szondi. Para Szondi, o emprego desse termo
- ou o dos outros termos psiquiátricos de que ele se serve - não implica 
forçosamente uma referência àpatologia mental e à maneira como esta 
entende seu próprio vocabulário. De fato, o criador da Schiksalsanalyse 
[análise do destino] só concebe esse patológico como o conjunto dos desvios 
que podem sofrer, individualmente e em sua totalidade, as diferentes 
possibilidades que se articulam para construir a estrutura do inconsciente. 
Assim, Szondi distingue oito fatores pulsionais fundamentais, que se 
ordenam em quatro grupos de dois fatores. Cada um desses fatores é passível 
de desvios quantitativos mais ou menos elevados nos sentidos positivo ou 
negativo. Conforme essas alterações atinjam um número maior de fatores 
ou não mais possam ser compensadas pela ação das outras possibilidades 
pulsionais, a conduta do sujeito pende para o anormal e, além das ano
malias menores, dá ensejo aos diversos quadros ou síndromes descritos 
pela ciência psiquiátrica.

As teses que acabamos de recordar já bastam para implicar 
conseqüências capitais, e sobretudo para implicar que não existe, para 
Szondi, doença (mental) no sentido estrito da palavra, ja que passamos, 
através de simples modificações quantitativas (negativa ou positiva), da 
normalidade para qualquer psicose - podendo todos os estados 
intermediários, em princípio, ser encontrados no real. E há ainda a outra 
conseqüência de que isso a que chamamos doença mental ou conduta 
patológica pode ser intensamente estimulado ou inibido pelo meio social, 
familiar, profissional etc. do doente, conforme este encontre ou não nesse 
meio um escoadouro socialmente válido, ou pelo menos inofensivo, para 
seus excessos ou seus déficits pulsionais.

Como dissemos, as categorias em que Szondi classifica seus fatores 
eseus grupos foram retiradas do vocabulário psiquiátrico, mas de modo 
algum ele pretende implicar com isso que tais pulsões sejam patológicas 
em si, muito pelo contrário. Que um dado termo psiquiátrico sirva para 
designar determinada pulsão significa apenas que, para Szondi, o quadro 
patológico correspondente deve ser relacionado com as alterações 
quantitativas da pulsão do mesmo nome. Isso, aliás, não é rigorosamente 
exato, já que, na realidade, um quadro patológico identificável só faz sua 
aparição, na maioria das vezes, após alterações combinadas dediversos



fatores pulsionais, e o fator que dá nome ao quadro correspondente só 
é responsável por ele em nível de preponderância.

É interessante, para nosso objetivo, refletir sobre o que Szondi, nesse 
contexto, entende por esquizofrenia - ção sem insistir mais uma vez nas 
observações que acabamos de fazer e cujo esquecimento conduziria 
prontamente a graves mal-entendidos.

O chamado vetor da “esquizofrenia” (também chamado vetor do 
eu, por motivos que veremos adiante) combina e opõe dialeticamente duas 
possibilidades pulsionais antagônicas e complementares: o fator A: ou fator 
da catatonia e o fatorp ou fator da paranoidia. Esses dois fatores, essenciais 
à constituição do eu, que tem por função arbitrar os conflitos entre os outros 
grupos pulsionais, têm uma ação comparável à da diástole e da sístole no 
ritmo cardíaco. O fator diastólico (p) tende a dilatar o eu até fazê-lo igualar- 
se ao univeiso, à totalidade do que existe. É ele que, considerado em estado 
de isolamento (estado evidentemente fictício e abstrato), impele o eu a 
ser tudo, ao passo que, como veremos, o fator antagônico e complementar 
k diz respeito ao ter. Mas o eu pode ser tudo sob duas modalidades opostas: 
a da mflação (p positivo) e a da projeção (p negativo); na inflação, ele procura 
ser, ele próprio, tudo o que existe. Vemos sem dificuldade como um 
desenvolvimento desenfreado dessa pulsão pode descambar para o delírio 
e para a psicose paranóide. Quanto à projeção (p negativo), ela dá margem 
à tendência pela qual o outro, qualquer outro, é o que o sujeito é. Trata- 
se ainda, portanto, mas de acordo com um sinal invertido, de uma igualdade 
e de uma correspondência no ser entre o eu e o universo. A pulsão exprimida 
pelo fator p- pode assim ser considerada, em seu excesso, como estando 
na origem da paranóia, se admitirmos com Freud que a projeção do que 
se é para o outro constitui, efetivamente, uma das principais molas dessa 
afecção mental.11

O movimento sistóüco, pelo qual é responsável o fator k, é constituído 
pela pulsão de ter tudo, de tudo possuir. A dimensão positiva (k+) desse 
fator busca realizar essa onipossessão segundo a modalidade da 
incorporação, da introjeção. compreendemos assim a razão do título que 
Szondi lhe deu, recorrendo à noção intermediária de autismo (rico). O 
autista, que traz em si o universo, pode se desinteressar de maneira absoluta 
do que chamamos mundo externo e do próximo, visto que estes nada lhe 
podem trazer que elejá não tenha. Quanto ao modo antagônico (k-), ele 
procura rejeitar tudo para fora do eu. O eu, para poder expulsar tudo e 
se esvaziar de tudo, precisaria possuir tudo. Szondi qualifica essa pulsão 
de negação, que, patologicamente aumentada e dominante, transforma- 
se no negativismo. O autismo e o negativismo são realmente os traços 
dominantes da catatonia.

Decerto não há necessidade de insistirmos na importância
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fundamental dessas duas pulsões eseus quatro modos. O equilíbrio entre 
estes define um eu perfeitamente integrado, apto, pelo desenvolvimento 
igual de todas as suas possibilidades, a exercer sua função de árbitro entre 
o real e o desejo, de um lado, e também, de outro lado, entre as oposições 
das demais pulsões. O fato de, além disso, Szondi nomear de vetor da 
esquizofrenia o par formado pelos fatores kcp  atesta que, para ele, essa 
psicose - na qual ele vê a psicose - deve ser concebida como um desarranjo 
ou uma desintegração do eu, resultando quer numa hipertrofia, quer numa 
atrofia, ambas consideráveis, de uma das modalidades dos fatores em causa. 
Estas alterariam radicalmente a relação do sujeito com o ser e o ter. Mas, 
em que sentido podem essas alterações ser interpretadas como 
correspondentes às descrições clínicas da esquizofrenia? Dissemos duas 
palavras a propósito de sintomas ou traços isolados, embora fundamentais, 
da esquizofrenia, tais como o autismo e o negativismo. Mas essa não passa 
de uma primeira abordagem da verdadeira questão. Não podemos, na 
verdade, contentar-nos em identificar alguns traços - mesmo que sejam 
capitais, como é o caso -  que sejam reconhecidos por serem comuns às 
alterações pulsionais e aos quadros clínicos; o verdadeiro objetivo deve 
ser compeender, a partir das primeiras, qual poderia ser o sentido global 
destes últimos. Devemos considerar que Szondi teve pleno êxito? Uma 
resposta afirmativa pressupõe que aceitemos situar nas pulsões incons
cientes do eu o núcleo gerador da psicose, ou, pelo menos, boa parte dele. 
Ora, essa é uma tese difícil de defender, salvo se lhe introduzirmos 
modificações consideráveis, como acontece na concepção freudiana do 
narcisismo. Certamente, não há esquizofrenia sem graves perturbações 
do eu, que, por outro lado, já podem revelar-se sensivelmente menos 
evidentes em muitas paranóias. Mas resta ainda decidir se um eu em que 
os mecanismos pulsionais inconscientes de inflação, projeção, introjeção 
e negação funcionassem de maneira exagerada ou insuficiente levaria a 
manifestar um comportamento que nos fizesse, ao mesmo tempo, 
reconhecer e compreender o sentido dos quadros que a clínica dispõe sob 
os rótulos de esquizofrenia ou paranóia (vamos explicar-nos, mais adiante, 
no que diz respeito à diferença entre esses dois termos, amiúde confundidos 
em alguns textos de que teremos de falar). Para nós, a resposta tenderia 
finalmente a ser negativa, principalmente porque, no horizonte da 
problemática szondiana, não há ou mal há lugar para a dimensão 
estruturante da linguagem.

E porque não há muito mais lugar para o papel, não menos estru
turante, que devem desempenhar a instauração e a liquidação do complexo 
de Edipo, tanto para o devir da subjetividade quanto para o acesso desta 
a uma experiência plena e íntegra do real. Ora, teremos oportunidade de
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ver que tanto o problema da linguagem quanto o do Édipo são decisivos 
para o entendimento da esquizofrenia.

Já por diversas vezes constatamos que a concepção propriamente 
freudiana do inconsciente oferece, para a compreensão da psicose, uma 
contribuição e vantagens consideráveis, sobretudo se a interpretarmos à 
luz da obra de Jacques Lacan, cuja contribuição nesse ponto é, se isso é 
possível, ainda mais importante do que em outros campos da teoria 
psicanalítica. É nelas que nos deteremos agora.

Mas não sem antes constatarmos, pela última vez, o impasse em que 
se colocaram tanto as teorias do tipo Kraepelin-Bleuler, às quais talvez 
seja lícito chamarmos causalistas, quanto as concepções, que lhes são 
diametralmente opostas, de um Binswanger. Foi justamente a ausência, 
comum a ambas, de qualquer referência a um inconsciente constitutivo que 
veio limitar o alcance de suas conquistas.

Desse ponto de vista, como acabamos de ver, a obra de Szondi já 
significa, para nosso estudo, um progresso considerável.

NOTAS

1. Sabemos que, se o termo esquizofrenia foi cunhado por Bleuler, a psicose por ele 
designada é a que Kraepelin descreve pelo nome de demência precoce. Bleuler insurgiu- 
se contra a impropriedade dessa expressão porque a esquizofrenia não evolui 
forçosamente, nem mesmo comumente, para a demência (25% dos casos, segundo 
Kraepelin, mas essa percentagem é certamente mais reduzida hoje em dia), e porque nem 
sempre é precoce. Além disso, a expressão tem o defeito de sugerir uma aproximação 
com a demência senil, da qual a psicose em questão difere totalmente.

2. Dentre os sintomas assim atribuídos aos “complexos”, Bleuler situou, por exemplo, os 
famosos Sperrungen (bloqueios ou barreiras) esquizofrênicos, que muitos autores 
tendiam a considerar como sintomas primários. Ó mesmo se deu com pelo menos 
algumas das Spaltugen, isto é, dos desníveis assinalados entre as diferentes dimensões do 
comportamento dos esquizofrênicos.

3 .0  estudo dos sintomas primários ocupa, na obra de Bleuler, exatamente duas páginas e 
meia das 394 que ele comporta.

4. É o que ele reconhece quase explicitamente ao escrever, por exemplo: "Immerhin wird 
es nicht ohne Bedeutung sein, dass bei keiner ändern Psychose (diferente da 
esquizofrenia) das Ich und seine Stellung zur Welt, das Denken und Fühlen so stark 
alteriert ist.” Gruppe der Schizophrenien, ed. de 1911, p. 316.

5. Com isso se entendem todas as psicoses cujo substrato orgânico permanece até hoje 
desconhecido. Assim, ou podemos optar pela inexistência desse substrato orgânico, ou 
acreditar, coma imensa maioria dos autores, que sua não-identificação resulta apenas de 
uma ignorância mais ou menos provisória. Já afirmamos que nenhuma de suas opiniões 
resolve o problema do sentido da psicose.

6. La Schizophrenie, la. edição, pp. 79-80.
7. É evidente que não nos podemos contentar com essa concepção do pensamento autista, 

embora sua descrição seja formalmente exata.
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8. “Das Wissen als solches, der Erfahrungsschatz ist 'intakt’ und ‘potentiell’ funktions
tüchtig”, J. Berze, Psychologie der Schizophrenie, Berlim, 1929, p. 44.

9. Vimos anteriormente que não era exatamente essa a tese de Bleuler.
10. Não estamos dizendo que ele seja apenas isso, nem que o discurso delirante tenha como 

sujeito o “eu” da primeira pessoa, ainda que seja essa a letra de tal discurso.
11. Salientamos que Szondi fala numa reação de projeção originária (p-) que não seria 

paranóica em si, mas sim paranóide. Ser tudo, onde o eu ainda não existe, é efetivamente 
igualar-se a um fora ao qual ainda não se opõe nenhum dentro. Não é uma projeção do 
eu, mas uma inflação sem eu. Szondi dá a essa inflação sem eu o nome de participação.



capítulo 2

O ACESSO À LINGUAGEM E O RECALCAMENTO PRIMÁRIO. 
SEU FRACASSO NA PSICOSE ESQUIZOFRÊNICA

O acesso à fala pode ser explicitado, em termos hegelianos, como a passagem 
que leva do elemento do imediatismo ao da mediação. Dele encontramos 
uma ilustração concreta no célebre exemplo que nos é apresentado em 
Além do Princípio do Prazer,1 onde Freud descreve o menino que arremessa, 
apanha, toma a lançar e toma a apanhar seus brinquedos, gritando Fort 
eDa para saudar, seja seu desaparecimento, seja seu retomo. Embora essa 
observação tenha sido abundantemente comentada, gostaríamos de nos 
deter nela mais uma vez. Trata-se, se assim quisermos, de uma metáfora, 
duplicada por uma nova metáfora, já que o sujeito faz com que a presença 
e a ausência sucessivas do corpo materno sejam significadas pelo 
aparecimento ou desaparecimento de seu brinquedo, e depois, mais uma 
vez, que a ausência e a presença desses objetos sejam significadas pelas 
palavras Forte Da. A interpretação exige que distingamos, articulando- 
as, diversas dimensões desse comportamento.

Trata-se primeiramente, como o enuncia a primeira frase deste 
capítulo, da renúncia ao imediato e da entrada na mediação, revelando- 
se esta inseparável da constituição de um simbolismo. Trata-se, em segundo 
lugar, do acesso à negatividade. Em cada lance, a perda relativa do objeto 
fornece o motor do movimento e do progresso, e Freud assinala, aliás, que 
a fase de rejeição e ocultação do objeto parece suscitar no garotinho um 
prazer mais vivo que seu retomo, visto que, como todos já puderam observar 
centenas de vezes, o jogo se limita, com muita freqüência, à encenação apenas 
da primeira fase. Sem dúvida se pode compreender isso - mas estaríamos 
absolutamente errados em nos atermos somente a essa interpretação - 
como a liberação de um desejo de vingança, reprimido no real, contra a 
infidelidade da mãe ausente: “ Vá embora, não preciso mais de você, não 
quero mais ver você." Na verdade, é certamente mais exato, e de maior 
alcance, ler nesse desaparecimento provocado a angústia da morte, que 
é superada ao ser aceita e que é superada ao se expressar no gesto que a 
reproduz simbolicamente.2
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A angústia e a morte são simultaneamente reconhecidas e vencidas 
na reprodução simbólica e ativa do fato traumatizante. Contudo, é também 
verdadeiro acrescentar que o jogo permanece ligado à pulsão de morte, 
já que o sujeito só se livra de sua angústia dando à morte novas garantias3
- mas garantias que pode em seguida retirar-lhe, que pode anular. Assim, 
é impossível deixarmos de sublinhar um terceiro momento na interpretação 
desse jogo, mesmo que esse momento tenha sido contestado algumas vezes: 
o da aquisição e do estabelecimento de uma certa dominação sobre o real, 
do exercício de um certo assenhoreamento.4 De entravado que estava nos 
horrores de um nascimento e uma morte incessantemente renovados, e 
que lhe eram impostos pelos eclipses da presença materna, o sujeito se 
revela, a partir daí, capaz de se mover em sua própria experiência, em vez 
de estar "colado” a ela como o inseto à lâmpada. O que permite situar essa 
experiência tanto quanto vive-la, dar-lhe expressão tanto quanto sê-la, 
inaugurando, embora ainda no nível mais modesto, o registro propriamente 
humano do que é visado pela própria noção de experiência. O regime da 
aderência e da fragmentação sucessivas começa a ser substituído pelo de 
uma realidade que está (ou não está) presente diante do “sujeito”,5 e logo 
depois para e le , porque é dita por ele. Do que dão testemunho o júbilo 
inequívoco e a obstinação provocadora do jogadorzinho. "O momento 
em que o desejo se humaniza é também aquele em que a criança nasce para 
a linguagem.”6

Mas o advento da linguagem é também o da realidade. A operação 
subjetiva também lança as bases de um objeto verdadeiro. A capacidade 
de designar confere uma autonomia dupla, se bem que relativa: a do sujeito 
que toma distância de sua própria experiência, mas também a de uma coLsa 
real -  o objeto, na linguagem filosófica - que se oferece ou se furta, que 
o sujeito busca ou da qual se desvia, sem que por isso ela deixe de continuar 
real. E mais ainda, ligando e englobando uma e outro, é um mundo que 
aparece, no sentido exato que a fenomenologia hoje atribui a esse termo. 
Ele se anuncia no esforço de inserção empregado pela criança para "se 
engajar no sistema do discurso concreto do ambiente, reproduzindo de 
maneira mais ou menos aproximada, em seu Fort! e seu Da!y os vocábulos 
que recebe dele”.7*

Explicitamente, portanto, trata-se mesmo da instauração e do

* Tal comentário se esclarece pela observação de Freud: “Enquanto procedia assim (a 
enança), emitia um longo e arrastado ‘o-o-o-ó’, acompanhado por expressão de interesse 
e satisfação. Sua mãe e o autor do presente relato concordaram em achar que isso não 
constituía uma simples interjeição, mas representava a palavra alemã 'fon”\ Além do 
Princípio do Prazer, in SEB, vol. 18, p.26. (N.R.)



desenvolvimento progressivos de uma certa distância mediatizadora, e que 
inaugura pela própria linguagem a dialética da presença e da ausência 
ali onde só havia sua sucessão catastrófica, correspondendo a idéia de 
sucessão, aliás, apenas a uma qualificação introduzida postfactum, e já tendo 
havido a intervenção da linguagem.

Essa distância, pois, separa e liberta do imediato, mas no próprio 
seio da experiência e sem que, para isso, esse imediato seja simples e 
definitivamente abolido.

A distância, com efeito, não eqüivale e nem coincide com uma simples 
dispensa da imediação. Se, através da palavra, a coisa é presen tificada em 
sua ausência, a própria palavra, ou qualquer signo que venha substituí- 
la, tem que estar imediatamente presente, mas também, se ousamos dizê- 
lo, ausente de sua presença. Fosse a palavra apenas èla mesma, confinada 
na opacidade de sua matéria e com ela confundida, ela deixaria de ser 
significante e nos vedaria o acesso ao significado. Não seria mais uma palavra 
e não mais nos falaria.

Certamente não pensamos ver no que precedeu mais do que o começo 
de uma problemática do inconsciente, ou mesmo uma noção aproxima- 
tiva dele. contudo, parece-nos que marcamos o lugar de onde ele pode 
surgir. Porque, a partir do momento em que se admite que, para que alguém 
se tome sujeito, é preciso abandonar-se sem simplesmente se perder - 
conforme o que Heidegger visou, num outro plano, com a noção de ex- 
sistência -, a idéia de inconsciente começa a se impor a nós, sem que isso 
baste, é claro, para predsar-lhe o conteúdo e a estrutura.

Talvez nem seja muito arriscado tentarmos aqui uma aproximação 
com alguns textos freudianos.

Conhecemos as discussões, às vezes confusas, que surgiram a propósito 
da interpretação do que Freud chamou de recalcamento primário ou 
originário (Ur-verdrängung). A  bem da verdade, esses próprios textos, 
embora o autor tenha sublinhado sua importância, são raros e pouco 
explícitos, começamos, portanto, por recordar seus elementos que não 
ficaram sujeitos a contestação. O recalcamento primário, que se situaria 
para Freud na origem de todo e qualquer recalcamento,continuou a ser 
aos olhos do autor, a despeito do peso que ele lhe atribuiu, um processo 
hipotético que ele induziu ou postulou a partir de seus efeitos supostos. 
O recalcamento primário concerne ao primeiríssimo representante da 
pulsão na consciência; seu efeito, uma vez produzido, é permanentemente 
indelével, no sentido de que nenhuma análise conseguirá restituir seu 
conteúdo à consciência; a análise poderá apenas identificar seus ''rebentos'', 
ou seja, seus representantes (que dessa vez são representações) derivados, 
que foram recalcados por atração em decorrência de seu parentesco com 
o conteúdo que sofreu o recalcamento primário. O “ter-sido-consciente”
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do que sucumbe ao golpe desse recalcamento primário levanta, portanto, 
quanto a seu conteúdo e sua natureza, problemas gravíssimos e talvez 
insolúveis, já que a prova desse “ter-sido-consciente” e daquilo que foi 
consciente nunca poderá, por definição, ser resgatada. Nem por isso o 
Urverdrüngung deixa de ser um evento capital, já que sua ausência ou fracasso 
relativos são tidos por Freud como responsáveis, não pela neurose, mas 
pela psicose.

“A origem do inconsciente deve ser buscada no processo que introduz 
o sujeito no universo simbólico."8 Essa afirmação de Laplanche e Leclaire 
parece introduzir de maneira bastante exata nossa colocação, mas sublinha 
também, mais uma vez; seus riscos e seu alcance. Haveremos de nos indagar, 
portanto, se o que Freud apontou com o vocábulo Urverdrüngung não 
eqüivale à renúncia do imediato de que falei acima, e que já se mostrou 
estar ligada ao momento inicial da instauração da linguagem. Essa hipótese, 
que tentaremos defender, comporta efetivamente grandes vantagens para 
a compreensão da doutrina freudiana e para a integração, nela, de diversas 
conquistas mais recentes, de que logo trataremos.

Que seria, pois, de fato, esse representante primeiro, originário, da 
pulsão na consciência, que foi portanto consciente, embora desde então 
para sempre inacessível a essa mesma consciência, mas sem ter sido destruído 
ou transformado como se nunca o tivesse sido de maneira alguma? Não 
seria ele nosso engajamento no imediato, o impulso em direção ao ser do 
ente a quem falta ser e que procura preencher-se? E também a presença 
original, imediata, daquilo que justamente se oferece - mas com que 
insuficiência e quão falaciosamente! -  para preencher a falta, e a que o 
futuro sujeito adere e se agarra no sentido quase físico dessas palavras, 
por ele lhe prometer o retomo - mas quão precário, também! - à fusão 
perdida. O imediato a que é preciso renunciar é a consciência, na qualidade 
do que principia como uma corrida inocente, selvagem e perigosa para 
e dentro do outro, que é o mesmo.

Seria bastante compreensível, de fato, que o deslocamento e a 
metáfora constitutivos da linguagem, por intermédio de um imaginário 
fundamental que constitui seu momento primeiro, mas ainda deficiente 
(como o demonstra o exemplo do carretei de linha), definissem em relação 
a esse imediato um adeus e uma expulsão desde então pretensamente 
irrevogáveis. Em certo sentido, nunca se volta atrás do passo lingüístico: 
não podemos desaprender a falar, mesmo que os meios da linguagem venham 
a faltar, como no afásico. Por outro lado, de certa maneira, esse imediato 
não é simplesmente apagado: nunca nos desprenderpos dele inteiramente. 
Ele é nossa pré-história real, da qual só encontramos testemunho, 
metamorfoseado em mito, no seio de uma história sempre já começada.

Mas gostaríamos de compreender ainda mais. Freud nos diz que a
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falta ou a insuficiência do recalcamento primário são responsáveis, no todo 
ou em parte, pela psicose. Temos de refletir sobre essa formulação. Porque, 
afinal, se chegarmos a captar melhor a natureza desse fracasso, suas razões 
e o estatuto daquele que o sofreu, só teremos mais esclarecimentos a ganhar 
sobre o próprio recalcamento primário. Mas isso levanta uma multiplicidade 
de questões que devemos agora abordar.

Que vem a ser, portanto, uma realização malograda ou insuficiente desse 
recalcamento primário? Resguardemo-nos, antes de mais nada, de um certo 
risco de confusão. Conhecemos a famosa fórmula - sumária', sem dúvida, 
mas que não deve ser simplesmente rejeitada -  que diz: o neurótico recalca 
o inconsciente, o psicótico recalca o real9 É evidente que não se pode tratar, 
em ambos os casos, de um mecanismo idêntico de recalcamento, só podendo 
este ser definido em função daquilo que recalca e daquilo que é recalcado. 
Ademais, sabemos que os termos alemães utilizados por Freud para designá- 
los foram, ao menos a partir de 1915 (data em que Freud redigiu sua 
observação sobre o “Homem dos Lobos”), diferentes. Ele chama Ver
drängung ao recalcamento empregado na neurose, ao passo que, no tocante 
ao mecanismo característico da psicose, fala em Verwerfung,10 termo que 
J. Lacan propôs traduzir em francês por forclusion (foraclusão),

Além disso, acabamos de ver que a psicose, segundo Freud, tem como 
origem total ou parcial o fracasso ou a insuficiência da Urverdrängung ou 
recalcamento primário, que não deve ser confundido com nenhum dos 
dois “recalcamentos” precedentes, embora tenha alguma coisa a ver com 
a foraclusão, que seria como que seu negativo.

Finalmente, e já o explicamos em parte, esses diversos processos são 
estreitamente solidários ao acesso ao imaginário e ao simbólico, que também 
devem ser distinguidos. (

Comecemos, pois, por nos indagar, já que o recalcamento originário 
nos pareceu coincidir com a renúncia ao imediato, o que pode ser 
responsabilizado pelo malogro dessa renúncia ou, positivamente, a que 
se deve a possibilidade de ela ter êxito. „■

O homem é, provavelmente, dentre todos os animais superiores, 
aquele cujo nascimento é mais prematuro. As conseqüências desse fato 
são tão maciças quanto indeléveis. A imaturidade de nosso aparecimento 
assinala, para começar, a inversão (ou mesmo a identificação) possível do 
nascimento em morte e da morte em nascimento. Ela permite que o 
nascimento, pela inadaptação radical qjie inaugura, pela brusca ruptura 
do equilíbrio que gera entre o organismo e seu mèio, seja o primeiro trauma 
da existência e possa fazer com que, nachträglich [só-depois], a morte seja 
sonhada edesejada como um nascimento. Essa imaturidade faz com que



nosso destino original e inelutável seja a dependência, ou mesmo o 
parasitismo. Qualquer autonomia ulteríor terá que ser conquistada contra 
eles, e também, de certa maneira, contra si mesmojá que toda separação 
ou cisão terá, a partir daí, ressaibos de desamparo e abandono, de repetição 
do trauma do nascimento, contra o quê o “si mesmo" se insurge, Essa 
imaturidade é responsável, além disso, pelo fato de esse novo ser ver-se 
embarcado e arremessado em sua existência, sem que e antes que se possa 
experimentar como uma unidade delimitada e articulada, como um “este" 
Não podemos dizer do indivíduo o que Marx poisou sobre a humanidade: 
que ela não se propõe outros problemas senão os que está apta a resolver. 
Inicialmente, e por muito tempo, os problemas que se opõem ao indivíduo, 
ao contrário, ultrapassam muito visivelmente seus meios.11

Ser próximos das coisas é nossa própria natureza. O filósofo diria 
que somos instantaneamente o real no real; e o somos mesmo que o real, 
originalmente, não possa qualificar-se comotal em relação àquele que o 
experimenta Não o épara mim,]Á que não existe um sujeito capaz de trazer 
a relação pela qual se situa a respeito desse real, sendo essa relação 
inseparável de uma distância que nada ainda anuncia. Exprimimo-nos de 
outra maneira ao dizer que a falta e a necessidade são certamente reais, 
mas nada permite fazer com que apareçam como tais. O regime da união 
dual e de suas vicissitudes é essencialmente opaco para si mesmo, porque 
é desprovido de qualquer negatividade mediadora. O que também poderia 
ser traduzido pela constatação de que o pseudo-sujeito em causa não acedeu, 
até esse momento, à ordem do desejo, sua vida continua prisioneira da 
demanda voraz e beatífica que não transcende a si mesma. Mas vamos 
distinguir melhor a necessidade e a demanda. A necessidade aponta para 
um estado de tensão psicológica (a sede, por exemplo) que se origina num 
desequilíbrio fisiológico (a desidratação). A necessidade desaparece tão 
logo uma compensação adequada (a bebida) restabelece o equilíbrio do 
organismo. Pode renascer, desde que o equilíbrio venha novamente a se 
romper. O “necessitado” não sobrevive à extinção de sua necessidade. Ou 
não descobre o objeto adequado - o que significa, na situação apontada, 
que não o recebe e por isso morre, ou o objeto adequado lhe é dado e 
de deixa de ficar em estado de necessidade. A demanda, ao contrário, procura 
eliminar a incompletude fundamental do ente humano através do 
restabelecimento da fusão original. É evidente que esse restabelecimento 
é impossível, salvo no plano da fantasia e do delírio (ainda bem!), e que 
nenhum objeto particular pode preencher a falta de que somos feitos. Por 
conseguinte, esboça-se em algum momento a opção entre duas 
possibilidades. Ou o sujeito não renuncia à busca da plenitude, e começa 
a ir de objeto parcial em objeto parcial sem se satisfazer com nenhum, já 
que,justamente, a satisfação que espera é uma quimera e cada um dos objetos

36 a psicose



dos quais o sujeito a espera sucessivamente não passa de um logro; ou, 
ao contrário, ele consente em ser no estilo da falta, que se toma então o 
da negatividade, e os diversos objetos pardais passam a ser para ele outros 
tantos significantes possíveis de seu desejo de ser reconhecido pelo desejo 
do outro. Logo, é a renúncia ao todo que rompe o círculo infernal da demanda 
e de sua decepção para elevar essa demanda ao nível do desejo. Teremos 
que determinar em que condições e a que preço.

O futuro sujeito, efetivamente, só pode sair das alternativas da união 
dual em que está preso e lograr êxito numa tentativa de transcendê-la se 
puder também situar-se em outro lugar que não aquele em que está preso, 
tal como o menino com o carretei de linha situa-se num lugar diferente 
daquele em que sofre os horrores de seu drama. Para isso - e essa é uma 
condição primordial, necessária mas não suficiente -, deve ser-lhe proposta 
uma certa ajuda, que poderá faltar, e essa falta deve ser questionada na 
gênese da psicose.

A disponibilidade dessa ajuda no momento desejado implica que 
ela já se tenha constituído antes mesmo de ser efetivamente solicitada. 
Não há nisso paradoxo algum. Psicanalistas, antropólogos e filósofos são 
unânimes em reconhecer que a história real de um serprindpia antes mesmo 
de ele nascer. 'Todo sujeito assume um lugar num mito familiar: esse mito, 
cuja importância nos é demonstrada, seé que isso se faz necessário, pelo 
lugar que assume na fantasia fundamental,12 lhe atribui na tragicomédia 
de sua vida um papel que determina de antemão as réplicas de seus 
' parceiros.”13 Que o sujeito, portanto, não seja chamado a tomar sua piópria 
existência por um simples “acidente biológico” tem como contra-partida 
sua inserção numa certa cadeia significante. No que aparece o primeiro 
e terrível paradoxo de que o futuro sujeito, para não ser um alienado, terá 
de conhecer “esse começo alienante por definição”.14 De feto, essa história 
pré-natal, na qual ce constituem os primeiros signiGcantes possíveis do 
próprio ser do sujeito, não se restringe apenas a permitir que o sujeito se 
situe no discurso interparental, mas tem de enraizar-se, forçosamente, 
também nas relações mais arcaicas que cada um dos pais mantém com seu 
próprio desejo. E nem é preciso invocar Melanie Klein para compreender 
que isso é particularmente aplicável à mãe. A relação desta com seu próprio 
corpo, e principalmente com seu corpo em estado de gestação, revèla-se 
fundamental. Poique o vínculo entre a mãe e o filho se ata no exato instante 
da concepção. A partir desse momento, quando as coisas transcorrem, como 
se costuma dizer, normalmente, a futura mãe atribui a seu filho um “corpo 
imaginado”, inteiramente distinto do que o feto é no plano real (fisiológico), 
ou seja, um embrião humano em vias de desenvolvimento. Esse “corpo 
imaginado” do filho oferece ao desejo da mãe um correlato, um suporte, 
um “objeto”. Entre outras coisas, constitui para a mãe uma proteção contra
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“o perigo de viver o parto como um luto”,15 como a perda de uma parte 
de sua própria substância ou como uma ameaça pura e simples a sua vida. 
Não há como duvidar de que sobre esse “corpo imaginado” que a mãe 
empresta a seu filho incide um investimento afetivo e libidinal considerável, 
onde corre o risco de se insinuar e reaparecer o recalcado mais arcaico. 
De modo correlato, e isso talvez nos seja ainda mais importante, esse “corpo 
imaginado” a partir do qual, uma vez nascida, a criança será constantemente 
“interpelada” em seu ser-com-a-mãe, irá oferecer ao sujeito ó ponto de 
referênda fora dde mesmo de que falamos anteriormente, que lhe permitirá 
apontar para si como “o outro” dessa cenestesia vivida numa imanência 
ora ansiosa, ora beatífica. E aí se abre para ele uma entrada possível na 
metáfora e no símbolo, primeiro passo do desprendimento que virá a ser 
o recalcamento primário. “É a partir desse primeiro significante, que se 
vem superpor ao não-senso original, que se constitui e ordena a dimensão 
imaginária, ou seja, tudo o que é da ordem da representação do objeto como 
objeto do desejo e suporte da fala.”16 Antes mesmo que a separação entre 
os dois seres tenha lugar no real, o filho já existe como um e oomo um outro, 
abrindo espaço, primeiro pelo lado da mãe, depois da mãe e do filho, para 
o jogo possível das identificações e dos reconhecimentos.

Mas, que acontece quando a mãe não faz esse “trabalho do 
nascimento” (no sentido em que Freud fala no “trabalho do luto”)? E por 
que ela não o faria? E que significa dizer que ela não o faz?

A essa questão, P. Aulagnier, em quem se inspiram estas páginas, 
responde com uma tentativa de descrever e compreender uni certo tipo 
de mulheres por quem a literatura relativa à esquizofrenia tem-se interessado 
cada vez mais: as mães de psicóticos, certamente existem muitos trabalhos 
sobre esse assunto, principalmente norte-americanos e holandeses. Se nossa 
reflexão optou por se organizar em torno do estudo de Piera Aulagnier, 
foi porque esta se situa muito além de um quadro simplesmente empírico 
(estatístico, psicelógico, caracterológíco, social etc.), para se colocar num 
clima de reflexão simultaneamente psicanalítico, no sentido lacaniano, 
e filosófico (se ela tiver a gentileza de aceitar este último epíteto), que é, 
em grande parte, justamente a ótica de nosso próprio trabalho.
O A  mãe do psicótico não é, como se exprime a linguagem familiar, 

%ma mulher que faz a lei”, ou, an termos psicanalíticos, uma mulher fálica. 
Ê, segundo nos dizem, uma mulher que é, ela mesma, a l^i, o que é 
infinitamente diferente. A mulher que quer fazer a lei, para os seus e para 
tudoe todos, se possível, não contesta em absoluto a existência de uma 
lei, nem o vínculo indissolúvel que há entre o direito de promulgá-laeí 
posse do significante que conhecemos. Simplesmente, ela se recusa a se 
reconhecer desprovida desse significante e, identificando-se com o homem, 
imagina-se inconscientemente dotada dele (donde seu gosto freqüente



por colecionar e acumular em sua própria pessoa os emblemas dele). Assim, 
ela se arroga o direito de entrar em rivalidade com o homem para lhe impor 
sua própria lei, e não paia contestar a legitimidade dessa lei. É desnecessário 
acrescentar, já que isso constitui uma observação corrente, que esse tipo 
de mulheres, comumente, é pouco dado a transigir quanto à inobservância, 
por parte de outrem, de todas as leis sociais mais ou menos simbólicas da 
lei de que se trata Outra coisa são as mães dos psicóticos. Estas não conhecem 
nem compreendem a lei enquanto tal. O que lhes faz as vezes de lei, tanto 
para elas quanto para o que elas procuram impor a outrem, é seu próprio 
capricho. Uma belíssima comparação de P. Aulagnier ilustra perfeitamente 
nossa colocação: “as regras do jogo, elas nunca as aceitaram, nem tampouco, 
o que é mais grave, compreenderam: poderíamos dizer que o único jogo 
que conhecem é o 'sucesso' umjogo sem parceiro e sem aposta, senão no 
nível de uma onipotência autística.

As cartas, que normalmente são apenas instrumentos simbolizados 
graças aos quais se poderealizar uma partida entre mim e os outros, uma 
partida em que o próprio fato de trapacear prova que conheço suas regras, 
tornam-se, nesse caso, um fim em si. Para jogar, já não se precisa saber 
que o Rei é superior à Rainha, nem que a ordem estabelecida determina 
o valor: para ganhar, não há nenhuma necessidade de conhecer o valor 
simbólico dos signos, basta o signo em si, e é possível recriar todas as vezes 
uma nova lei. Uma lei que não precisa de nenhum suporte simbólico, que 
só depende da escolha arbitrária daquele que joga Ld que, em última análise, 
não é outra coisa a não ser a prova, o signo da não-lei fundamental em 
que se situam esses sujeitos. Não estou falando dos psicóticos, mas de siias 
mães..."17

Vemos claramente o que tal perturbação - que chamaríamos mais 
exatamente de perversão - na cabeça da mãe pode gerar no futuro sujeito, 
e como poderá revelar-se patogênica para ele. Porque justamente essa 
anistoriddade tornaria o personagem materno incapaz de inserir seu futuro 
filho numa cadeia simbólica qualquer.18 O que já se marca na maneira como 
essa mãe feia de sua gravidez. Trata-a como um aoontedmento simplesmente 
fisiológico, em queo embrião é considerado perturbador ou estimulador 
da atividade orgânica Não é difidl constatar que o que mais feita é justamente 
o “corpo imaginado". As mulheres em questão são aquelas em quem a 
gravidez mais se aproxima de ser vivida em sua realidade pura de processo 
orgânico de desenvolvimento. Como no caso de uma padente que, acusada 
pela sogra de não tricotar roupas para seu futuro bebê, considerou essa 
censura absurda, pois não se pode radonálmente tricotar roupinhas 
destinadas a um corpo desconheddo. “Esse tipo de mulher é o único que 
tem uma relação com o filho real na qualidade de embrião."19

É evidente que, num caso assim, o investimento libidinal do corpo
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do filho, como corpo de um outrojá distinto do corpo materno, não pode 
ter lugar, e que o feto -  no caso, essa é a palavra conveniente -  é tido como 
um objeto endógeno bom ou mau, cuja expulsão será sentida ora como 
uma perda ou lesão, ora como um alívio ou uma restitutio ad integrum. Na 
verdade, não há nenhuma transferência do narcisismo da mãe para o filho, 
mas sim um superinvestimento narcísico do corpo próprio da mãe (pelo 
excesso de atenção ou de interesse -  positivos ou negativos -  que lhe é 
dedicado, pela supervalorização de si que a mãe extrai de seu poder 
“fabricador” etc.). Mas nesse ponto, como em outras situações - e mais 
do que em outras situações -, a incapacidade da mãe de simbolizar um 
significante corporal sobressai de maneira absoluta.

Que daí tem que resultar para o fiituio sujeito uma “castração maciça” 
é evidente. Em particular - e temos de sublinhá-lo, uma vez que, como 
veremos mais adiante, o pai representa precisamente, no triângulo edipiano, 
o termo gerador da lei e da distância -, “tudo o que em seu corpo [o corpo 
do bebê] lembra a contribuição paterna é negado, anulado, e em primeiro 
lugar tudo o que possa fazer lembrar que ele é fruto de uma união sexual, 
que, como ser sexuado, também é filho do pai. A foraclusão do nome do 
pai tem aqui seu ponto de origenT.^E como poderia ser de outra maneira? 
Aintegração do futuro sujeito a qualquer cadeia simbólica é correlata de 
sua inserção na relação da mãe com o Outro; onde a simbolização é 
deficiente, a referência ao Outio - através da qual a criança se situa perante 
o pai - também o é, só podendo o discurso interparental reduzir-se a um 
monólogo - feliz, desolado ou indiferente -  da mãe sobre ela mesma.

De fato, o parceiro visado pelo auto-investimento libidinal da mãe 
é, não o “corpo imaginado” do filho, que não existe para ela, mas seu corpo 
real (ou pseudo-real), “ou seja, esse agregado físico muscular que extrai 
sua substância do próprio corpo dela [mãe] e que lhe traz a confirmação 
de seu papel de criadora única”,21 de sua onipotência para fabricar um ser 
humano. Não é necessária uma grande experiência clínica para imaginar 
o grau de devastação que esse estado de coisas pode atingir quando a mãe 
se faz inseminar artificialmente por um desconhecido “para ter um filho”. 
O filho ficará para sempre reduzido a “permanecer como testemunha da 
excelência e da onipotência da função materna”.22 Daí se configura para 
ele a ameaça de só lhe ver abrir-se um único caminho: o de se afundar em 
ser “suporte e meio da demanda e nunca do desejo”.23 O filho não terá outra 
existência senão a de servir para convencer a mãe e os outros de que essa 
mãe é a genitora perfeita, como o prova o simples e magnífico apêndice 
dela mesma constituído pelo pimpolho bochechudo que ela irá empanturrar 
de alimento -  às vezes, até a morte (se essa morte tiver de ser, um dia, o 
único meio de o outro conquistar o direito de dizer “não” à empanturradora). 
Não há como atribuir ao ex-embrião, transformado em apêndice, qualquer
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acesso que seja à negatividade e ao desejo, que contestariam prontamente 
o mito materno da plenitude conquistada através da plenitude do filho, 
a ser indefinidamente empanturrada. como poderia esse novo ser -  pois 
éju§tamente a isso que queremos chegar - encontrar o significante dele 
mesmo pelo qual se situaria fora de sua cenestesia? Acrescentamos ainda 
que o estado de total dependência do ser humano no dia de seu nascimento 
certamente não se presta para acalmar, na mãe em questão, os mais arcaicos 
desejos de onipotência, já estimulados por uma experiência puramente 
narcísica da gravidez.

Assim, há pouca ou nenhuma possibilidade de esse futuro “sujeito” 
instaurar algum “alhures” de sua imanência caótica que possa servir de 
significante para a unidade que ele ainda terá de conquistar. Ele não poderá 
nem ousará entrar no desejo ou assumi-lo enquanto um desejo que é também 
desejo do desejo, isto é, desejo de ser reconhecido pelo outro, como se 
situar ou se localizar em relação a sua própria situação, se essa situação 
se reduz a uma falta simplesmente à espera de uma saturação que a preencha 
e a extinga de uma vez por todas?

E essa possibilidade será ainda menor na medida em que, “antes de 
ser um corpo despedaçado, a criança é um corpo feito de pedaços, porque 
só assim fragmentada é que pode ficar como testemunha da lei materna; 
espacialmente separada da mãe, continua indissoluyelmente ligada a ela 
no nível do que é da ordem da funcionalidade”,24

Não parece haver dúvida de que a verdade e a importância dessas 
interpretações recebem uma confirmação maciça de tudo o que podemos 
tentar constatar e compreender do discurso e do comportamento 
esquizofrênicos.

Encontramos uma grande ilustração disso no que dizem os autores 
sobre as reações do esquizofrênico a sua imagem especular. Voltaremos 
a falar, mais adiante, da significação capital que tem, em muitos aspectos, 
o estádio do espelho, tal como descrito e interpretado por J. Lacan. Mas 
concebemos desde já que, se o reconhecimento da própria imagem especular 
precipita a formação de um eu unitário imaginário, ele próprio só é possível 
quando o sujeito está em condições de se proporcionar um significante 
dele mesmo que não se confimda com a imanência fervilhante de sua 
cenestesia. Ora, é precisamente a feita desse termo que nos é revelada pela 
atitude do esquizofrênico diante de sua imagem especular.

De fato, o que inicia no normal o processo de identificação com a 
imagem de si e com o que deve decorrer dela “é o movimento com que a 
criança se volta para aquele que a segura para pedir seu assentimento” (Lacan). 
É por intermédio do reconhecimento do Outro que tem que passar o do 
sujeito. É na medida em que o Outro, desde o princípio, o reconhece como 
equivalente ao ‘corpo imaginado’ que o precedeu que ele pode reconhecer
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no ego* especular seu Eu ideal. É por já ser o ego especular um objeto 
cobiçado, posto que investido a priori pela libido materna, que ele se 
transforma em Eu ideal (objeto do narcisismo primário). Os avatares que 
esse Eu ideal sofrerá no neurótico serão diversos, mas o certo é que a 
identidade ego especular-Eu ideal é tão verdadeira no neurótico quanto 
no que chamamos 'normal"’.25

Naturalmente, as coisas são muito diferentes no esquizofrênico. Como 
ele não dispõe de nenhuma significante de si mesmo que seja distinto de 
sua cenestesia, sua imagem se lhe aparece tal qual é num certo nível de 
realidade: uma constelação de carne, ossos e órgãos, ou ainda “alguma 
coisa que vem dos olhos”, como uma emissão destes (semelhante a outras 
excreções de seu corpo, como o suor, a urina, as fezes etc.), e que vai bater 
na superfície do espelho. Certamente não sustentaríamos que todo 
esquizofrênico que seolha no espelho seja incapaz de fazer a seu próprio 
respeito colocações que o “normal” usa em tal circunstância. Mas trata- 
se de um discurso aprendido e repetido; não será preciso instigá-lo por 
muito tempo para perceber que o que ele realmente acredita ver é, de feto, 
esse agregado fisiológico que é um produto de seus olhos.26

O que ele vê é lão somente o corpo que o outro original lhe transmitiu. 
“É aquilo que, em sua história, substituiu o ‘corpo imaginado’: é seu corpo 
tal como évisto na realidade pelo Outro, um agregado muscular mantido 
junto, segurado e articulado pelos braços que o aprisionam ou pelo aparelho 
que o contém: o que se desenha no espelho é ele e mais o Outro...”27 Trata- 
se de um corpo “inexoravelmente castrado, posto que jamais reconhecido 
em sua autonomia de desejante”.28 Enquanto “o normal” descobre no 
espelho - com toda a dialética simultaneamente favorável e funesta que 
lhe está ligada (voltaremos a esse aspecto) - a imagem de um Eu ideal 
oferecida para sua identificação, o psicótico só pode ver ali “o lugar da 
castração” a que está indissoluvelmente ligado e do qual só pode fugir. 
Na verdade, o espelho sanciona para o psicótico o fechamento sem apelação 
de “qualquer possibilidade e (de) qualquer caminho para a identificação”.2> 
Se no normal, o ego especular, que é um Eu-Outro, serve de ponte entre 
o Eu e o Outro que não sou eu, essa mediação está absolutamente ausente 
no esquizofrênico, com todas as conseqüências arrasadoras que isso 
comporta. Se essa expressão não fosse anulada por sua própria contradição, 
diríamos que o esquizofrênico só se apresenta a si mesmo como um vazio 
perpetuamente por preencher... e que nunca é preenchido. O que tem, entre 
outras coisas, o efeito de que o objeto parcial não pode ser reconhecido 
como veículo possível de um desejo. Assim, podemos verificar mais uma
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vez que sujeito, objeto, eu e outrem articulam os diversos momentos de 
uma dialética única, de tal sorte que qualquer alteração de um desses 
momentos acarreta fatalmente uma alteração correlata de todos os demais. 
Por conseguinte, ou esse objeto parcial não ultrapassa o simples nível da 
demanda (no exemplo que leremos, “preciso de um garfo"), sem 
investimento libidinal - e nesse caso o sujeito “o percebe numa dimensão 
de realidade bruta..., esbarra nele e o reconhece à maneira de um cego"30 
-, ou o sujeito apreende um certo valor significante do objeto, mas, como 
esse valor não pode ser situado num sistema global de significantes, que 
se fundamenta no desejo, nosso sujeito não consegue organizar esse 
significante em relação aos outros e amalgamá-lo numa percepção que 
aponte, no horizonte, para a realidade como conjunto e como Umwille' 
dele mesmo, segundo a excelente expressão de que se serve Heidegger. 
Isso, no exemplo que leremos, eqüivale a constatar que “um-garfo-é-uma- 
coisá-que-faz-mal”. É do que dão testemunho as surpreendentes colocações 
de um padente de Picra Aulagnien “Olhe, para mim, ou um garfo é madeira 
mais aço, e é o uso que os outros fazem dele que me permite compreender 
para que serve, ou então, às vezes, é uma coisa que espeta, que penetra, 
mas aí a palavra garfo já não tem para mim o sentido que tem para os 
outro?."31

Isso no parecerá ainda mais importante na medida em que 
compreendermos melhor o sentido e a importância que normalmente são 
próprios da imagem especular. Que significa ela exatamente? Para sabê- 
lo, referir-nos-emos em primeiro lugar ao autor que mais insistiu na 
contribuição decisiva que ela fornece para a constituição do si mesmo.

sabemos que o reconhecimento da imagem especular ocorre numa 
época da vida (±6 meses) em que a criança ainda continua quase totalmente 
à mercê da “impotência motora e [daj dependência da alimentação"? Nesse 
estádio de desenvolvimento, qualquer expériênda de si mesmo como 
unidade corporal vivida e identificável continua vedada ao sujeito. Ele não 
pode, se ousamos dizê-lo, sentir-se um interiormente. Pois bem, eis que 
essa unidade lhe é subitamente oferecida, à maneira arquetípica de uma 
Gestalt imaginária de si, devendo a palavrá imaginária ser entendida aqui 
no duplo sentido que a remete, simultaneamente, à ordem da imagem, de 
um lado, e à do fictído ou do irreal, de outro. A imagem especular fornece 
a cada um, portanto, a experiência inaugural de si mesmo como unidade 
e totalidade designáveis, e a fornece no registro da manifestação. O “afã 
júbilatório" de que é sempre acompanhada é, com toda certeza, “revelador 
de um dinamismo libidinal que fora problemático até então”.33 Esse advento
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do que efetivamente devemos chamar de objetivação e unidade do si-mesmo 
produz-se, portanto, antes (se bem que pouco) das experiências de 
objetivação e unidade que entram emjogo nas dialéticas da identificação 
com outrem, e antes também do esboço progressivo, ainda mais tardio, 
do acesso, por intermédio da linguagem, à função de um sujeito 
univeisalizável, tal como é apontado e constituído pelo uso do pronome 
pessoal da primeira pessoa. Mas que esse imenso benefício nos seja 
originariamente outorgado à maneira de um engodo visual não deixa de 
ter conseqüências tão assustadoras quanto decisivas. É que, antes de mais 
nada, a criança, no momento em que a ela se manifesta pela primeira vez 
sua figura e sua consistência de sujeito, pode também e ao mesmo tempo 
aplicar a si o famoso dito de Rimbaud: "Eu é um outro". A revelação 
constitutiva de si está ligada a uma dimensão intrinsecamente suicida desse 
mesmo sujeito, tal como o proclama desde tempos imemoriais de nossa 
cultura o mito de Narciso, muito embora, segundo esse mito, a noção 
mortífera da imagem de si tenha ainda outras raízes, que logo teremos de 
esclarecer. A experiência inicial da ipseidade, portanto, é também e 
identicamente a descoberta da alteridade de si instalada em si. certamente, 
e isso faz diferença, a alteridade especular ainda não é a experiência do 
outro plenamente real e autenticamente outro. Esta depende de uma 
instância posterior e distintado desenvolvimento e da experiência do sujeito. 
É possível, como veremos, que a regressão ou a fixação inconscientes numa 
experiência puramente especular da alteridade constituam o mecanismo 
fundamental em que começa a paranóia.

Tudo isso está longe de esgotar a significação que atribuímos à imagem 
especular. O essencial desse sentido talvez resida principalmente no fato 
de que a revelação de si, por ser inaugurada naordem de um logro visível, 
enreda o eu em todas as armadilhas da alienação objetivante, ou, se 
preferirmos, da objetivação alienante.

Apartir daí, serão grandes a tentação e a ameaça, para o sujeito, no 
momento em que começa para ele a obra de auto-significância que será 
toda a.sua existência, de fugir da tarefa, enganar a si mesmo e substituir 
essa tarefa por outra, ao mesmo tempo tranqfiilizadora e sisífica, que 
consistiria em querer igualar-se em termos absolutos a sua própria imagem 
especular, que o definiria para sempre e sem apelação "tal como nele mesmò 
a eternidade o modifica''. Assim, ele seria -  imaginariamente - isto ou aquOo, 
como se é bretão ou careca. Ora, é precisamente a impossibilidade radical 
de se unir em termos absolutos a essa imagem ideal de si (a que é promovida 
a imagem especular), de coincidir puramente com ela, que desencadeia 
contra essa mesma imagem a agressividade do sujeito, decepcionado por 
não poder alienar-se nela para valer. É então que Narciso vem a submer
gir nela, na expectativa contraditória de destruir essa imagem, penetran
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do-a, ou de deixar que só da subsista, fazendo desaparecer aquele que deveria 
igualá-la.

De qualquer modo, aí está a experiência analítica para nos informar 
que a imagem especular original desempenhará para sempre o papel de 
um substrato do eu ideal, do qual ela é não apenas o significanteprinceps 
como, de certa forma, a própria realidade, se bem que à maneira do engodo. 
Por isso 6 que ela realmente merece o título de imago (no sentido 
propriamente analítico do termo), tendo que ser para o eu "a fonte das 
identificações secundárias"34 Ela é, para retomarmos um termo 
particularmente feliz de Lacan, “minha estátua”.

Mas a imagem especular só tem efeitos prospectivos, se com isso 
entendermos os que ela comporta para a estrutura da subjetividade em 
devir. Aela se ligam ainda algumas conseqüências retrospectivas ou "só 
depois”. Com este último termo visamos a tudo o que Freud, a propósito, 
aliás, de outros fenômenos, designou sob o título denachtrüglich. Os autores 
do Vocabulário definem por esse conceito tudo o que faz com que 
“experiências, impressões e traços mnêmicos sejam uberiormente remanejados 
em função de novas experiências, do acesso a um outro grau de 
desenvolvimento. Pode então ser-Ihes conferida, ao mesmo tempo que um 
novo sentido, uma eficácia psíquica”.35

Dentre outros exemplos do só-depois, Freud fornece o da criança 
pequena que é testemunha, sem compreendê-la, de uma cena sexual cuja 
significação real não consegue perceber. Esse acontecimento só adquire 
importância traumática depois, quando, chegada a maturidade sexual, o 
sujeito tem oportunidade de observar uma cena análoga à primeira, que 
lhe permite remanejar esta última e inseri-la em seu registro verdadeiro, 
com todas as conseqüências que isso acarreta para ele. Assim, podemos 
concluir que "o remanejamento só-depois é precipitado pela ocorrência 
de acontecimentos e situações, ou por uma maturação orgânica, que 
permitem ao sujeito aceder a um novo tipo de significações e reelaborar 
suas experiências anteriores”.3*

Isso pode ser aplicado à imagem especular. Sua instauração transforma 
"só-depois" a experiência pré-especular do "sujeito" na de um corpo 
despedaçado, fragmentado, cuja atualidade anacrônica (para nós) é um 
dos marcos mais seguros da esquizofrenia; “fantasias de desmembramento, 
de desintegração do corpo, dentre as quais as da castração são apenas uma 
imagem valorizada por um complexo particular”,37 o qual, por sua vez, 
também opera nachtrügich. O corpo “aparece entáo sob a forma de membros 
desarticulados e dos orgãos representados em exoscopia, que ganham asas 
e se armam para as perseguições intestinas para sempre fixadas através 
da pintura pelo visionário Jerônimo Bosch".38

Logo voltaremos a tudo isso, quando tivermos que falar da imagem

acesso à tinputgan e recalcamento pnmário 45



cenestésica da unidade corporal. Antes, porém, ainda temos que esclarecer 
alguns traços da imagem especular no que ela prepara “a virada do eu 
especular em eu social", e também no que as conseqüências dessa virada 
repercutem, em particular, sobre a natureza do conhecimento.

É que, na verdade, a experiência da imagem especular determina a 
existência de um par, mas de um par imaginário. Nesse par, o mesmo e 
o outro são ininterruptamente reciprocáveis e reversíveis. Aquele que vê 
encontra sua identidade na imagem, mas essa identidade dele é, de certa 
maneira, seu outro. Inversamente, o “eu” que ele assume na imagem qualifica 
como outro o olho e a cenestesia que o vêem. Esse par é narasico, no sentido 
de que o interesse pelo outro (minha imagem) é essencialmente trazido 
e alimentado pelo interesse que aquele que vê tem em si mesmo, alimentado 
por ele mesmo. Quem vê, vê a si Eu me vejo, mas é esse ver que me permite 
(me permitirá) dizer “Eu”. Além disso e acima de tudo, o outro do par 
é privilegiado, já que desempenha o papel de norma, deimago, do que tenho 
que ser... para ser.

As modalidades de surgimento do par imaginário pelas quais, no 
surgimento do “eu", evidencia-se também que o mesmo e o outro estão 
inextricavelmente ligados, explicam os traços principais que marcam o par 
na origem. Esses traços são o narcisismo, o transitivismo e a agressividade. 
Com efeito, o investimento libidinal da figura do semelhante só existe porque 
a figura do semelhante é a minha. Esse investimento se faz ori^nariamente 
em mim, e portanto, é naxcísico^Em segundo lugar, tudo o que se determina 
de um membro do par pode ser imediatamente voltado para o outro, e 
vice-versa; entre os membros do par existe, pois, um transitivismo radical, 
o que estará na origem do fenômeno de projeção no sentido estrito.40 Por 
fim, o desejo e a impossibilidade de apagar qualquer diferença entre os 
termos do par geram nele uma agressividade destruidora, que, incida no 
termo que incidir, será sempre auíodestrutiva.

Logo, é evidente que, se vier a se constituir - como é normal -  um 
par entre mim e um outro não-imaginário, essa constituição terá sua fonte 
em meu vínculo com a figura do semelhante e manifestará, por sua vez, 
todas as características originalmente próprias do par especular. Se 
porventura o par não-imaginário não chegar a ser outra coisa senão um 
decalque do par especular, esses traços ficarão ligados a ele. Já o afirmamos: 
o paranóico é aquele em que toda a relação com outrem é, estruturalmente, 
uma reprodução do par especular, compreende-se, por conseguinte, as 
descrições que dele nos traça a literatura psiquiátrica. E, notadamente, 
a surpreendente aliança que nele desenham, sob o signo da projeção, a 
estenia, o ciúme, o homossexualismo (que não é forçosamente patente) 
e a inabalável convicção de estar-se movendo na evidência absoluta de um 
mundo maniqueísta, certeiro e inalterável. É ainda por isso que tantos
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paranóicos manifestam uma predileção por escolher para seu objeto de 
ódio e de perseguição (supostamente sofrida, e na verdade exercida) esse 
símbolo perfeito do outro especular que é o vizinho. A Sra. T. se queixa 
deser alvo do mau procedimento de uma vizinha que, por pura vaaláàúe, 
está-lhe “roubando” o marido. Esse marido pega o trem todos os dias ãs 
cinco horas da manhã. Na realidade, garante a paciente, ele só parte às 
seis horas e passa secretamente uma hora em companhia da suposta rival 
Pôde ela verificar esse fato? Não exatamente. Às cinco horas, o marido 
efetivamente toma a direção da estação ferroviária, mas ela “sente" que 
ele finge ir paia lá e aproveita a obscuridade para dar mda-volta e ir visitar 
a amásia. Que provas tem ela? Milhares de provas, e principalmente a de 
que, uma vez, olhando pela vidraça para a casa da vizinha (o que ela faz 
quase que dia e noite), enxergou, às dez horas, o espartilho dessa vizinha, 
que “continuava jogado” na mesa da cozinha. Como lhe respondemos que 
isso não prova de maneira alguma que essa peça já estivesse lá cinco horas 
antes, nem muito menos queainteressadasejaamantedeseu marido,ela 
nos dirige um sorriso de piedade e retruca com ar superior: “como o senhor 
é ingênuo, bem se vê que não conhece as mulheres.” Poderíamos efetuar 
aqui as transmutações que Freud aplica às afirmações de Schreber, e traduzir 
o “Ela me detesta” por um “Eu a amo” originário. É que logo salta aos 
olhos que a vigilância contínua sobre a vizinha não passa de um pretexto 
para se ocupar dela e espiá-la incessantemente, a fim de surpreendê-la em 
sua intimidade; quanto às intrigas que a paciente alega sofrer por parte 
dela, e na verdade lhe inflige, elas camuflam como ódio um amor 
inconsciente.

chegamos, portanto, à colocação do problema do terceiro, 
testemunha e garante da fala. Se procuro conhecer e dizer a verdade, tenho 
que me empenhar constantemente em só enunciar o que um outro -  que 
é todo e qualquer Outro - enunciecomo eu. Uma demonstração ou uma 
tese de qualquer proposição que só seja verdadeira para mim será ipso facto 
falsa. Ocorre que, como sei que o sentido da totalidade não é um sentido 
acabado e fechado, e como também sei que não sei tudo o que há por saber, 
não duvido que a coincidência de meu dito com o do Terceiro-testemunha 
seja apenas um esforço em movimento, uma empreitada precária, longa 
e difícil em que, de qualquer maneira, o sucesso é muito parcial e 
continuamente ameaçado pelo próprio rigor de meu esforço de expressão. 
Qra, a coisa se passa de modo completamente diferente para o paranóico. 
Este coincide por situação, por direito e por definição com a posição do 
terceiro-testemunha e garante. Essa posição, o paranóico a ocupa como 
um trono, por um privilégio tão inalienável quanto natural. Como se dizia 
antigamente sobre o Santo Ofido, ele é “definidor” da veidade. O sentido 
das coisas, de mim mesmo e do mundo não está por ser constituído através
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da busca de todos e por meus próprios atos, mas está ali, dado como um 
quadro, ou, mas exatamente (já que compreender um quadro dessa maneira 
é não compreender nada de pintura), como a tabela de multiplicar no manual 
de um estudante primário. Basta ler em voz alta para os outros o que estamos 
vendo - e vemos tudo - para que a verdade seja dita. O fato de uma roupa 
íntima feminina estar colocada às dez horas da manhã sobre uma mesa 
de cozinha tem um sentido claro, certo e evidente como 2 + 2 = 4. Está 
escrito na tabela do mundo, ou quem sabe nas estrelas. Quem não o vê 
não passa de um ingênuo, ou, mais provavelmente, de um perverso que 
compactua com a injustiça, a mentira e o vício.

Mas essa "visão" onitemporal do sentido das coisas e de um mundo 
do qual estão banidas toda indeterminação, toda ambigüidade, e sobretudo 
toda transcendência, como não reconhecer nela um tipo de experiência 
que nos remete diretamente à percepção 'da imagem especular? Vamos 
ainda mais longe: ao olhar esse mundo como o geôrnetra olha suas figuras, 
o paranóico se vê e se s .tua nele como um objeto, talvez um objeto mais 
importante que os outros, decerto, mas cujo sentido é tão nítido e translúcido 
quanto o de todos esse outros objetos.41 Kierkegaard perguntava quem 
poderia dizer-se cristão. O paranóico, por sua vez, nomeia sem hesitação, 
um por um, todos os cristãos, e principalmente, toda a imensa massa dos 
hereges. Seu discurso só é discurso na aparência (como no esquizofrênico, 
mas de outra maneira). Na verdade, esse “eu" que o enuncia não é um “eu" 
verdadeiro, já que supostamente coincide de modo absoluto com um dos 
objetos a serem vistas no quadro-espelho. Coisa que justamente não pode 
acontecer com nenhum “eu" real, ainda que isso possa, como explicamos, 
ser sua esperança e sua ambição. O paranóico realiza uma alienação que 
para as incertezas do normal e do pseudo-normal nunca é mais que uma 
esperança incessantemente malograda. Porque a objetivação plena e total 
do “eu" não passa de uma quimera absurda, uma negação da condição de 
sujeito; só encontra apoio no logro da imagem especular. O sujeito, de 
resto, é tão pouco passível de uma objetivação exaustiva que há quem extraia 
disso argumente» para sustentar que não existe “eu" algum.

O que nos leva a reconhecer mais outra conseqüência. Acabamos 
de mostrar que, para o paranóico, ele próprio e todos os sujeito são objetos- 
si-mesmo. Ora, é evidentemente mais fácil deslizar de um si para outro 
si do que encontrar uma passagem do “eu" para o “tu" ou do “tu” para 
o “eu", o que é sumamente benéfico para a projeção.

Não há dúvida, portanto, de que “a tendência pela qual o sujeito restaura 
a unidade perdida de si mesmo tem lugar desde a origem no centro da 
consciência. Ela é a fonte de energia de seu progresso mental./vogresso
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cuja estrutura é determinada pela predominância das funções visuais”.«É 
a unidade original de um “eu” objetivável, constituída e descoberta na 
imagem especular, que instala na dimensão do visível a norma princeps 
de todo objeto, tornando-se o objeto, por sua vez, a norma de todo saber 
e de toda verdade. A primazia do theorein no conhecimento vem canoni
zar esse sentido originário. Entretanto, sabemos que a referência ao ter
ceiro, de que já falamos mais acima, é também um componente essencial 
da verdade. Como compreender essa referência e onde se deve situá-la?

A esse respeito, vamos formular-nos a questão de saber o que fàz 
a experiência especular e ainda plenamente narcísica do outro bascular 
para uma experiência, não mais imaginária, porém real, da relação entre 
ego e alter ego. Deve ser, com certeza, a entrada no complexo de Édipo 
e sua dissolução correta. Todavia, entre o outro especular e o outro a ser 
considerado, mais tarde, plenamente “objetai”, existe um intermediário 
mediador e transicional cuja existência não deixa de estar relacionada com 
o problema do terceiro. Esse mediador é encarnado pelo personagem do 
irmão (ou daquele que possa fazer as vezes dele na história do sujeito), 
a fortiori se porventura esse irmão for gêmeo. Acrescentamos que, no sentido 
aqui entendido por nós, todos os irmãos são um pouco gêmeos, assim como, 
para a criança, todos os homólogos etários são um pouco irmãos. É que 
o irmão é o “semelhante” primeiro (ou segundo, se atribuirmos esse 
qualificativo ao duplo especular) que se parece infinitamente mais conosco 
do que todos aqueles que chamamos “nossos semelhantes”. Ele está, por 
excelência, apto a fornecer o outro pólo da realidade especular, tão logo 
esta tende a se transportar do logro para a realidade. O irmão éa imagem 
especular encarnada. É desnecessário, aliás, insistir na evidência e na 
freqüência, nas relações interfraternas, das características descritas como 
constitutivas da imagem especular.

Ora, por força desse irmão sobrevêm, mais cedo ou mais tarde, a 
intrusão. A  imagem especular certamente não é intrusa; ao contrário, é 
bem-vinda, a despeito das ameaças que pode trazer e que fatalmente traz. 
O colega de brincadeiras e o irmão podem se manter por algum tempo, 
em razão da identificação de estilo especular que o sujeito projeta neles, 
como o simétrico invertido desse sujeito. Mas isso, de qualquer modo, não 
pode durar. Em algum momento, “há uma discordância que intervém na 
satisfação especular”.43 Entenda-se, por exemplo, que a intervenção do 
personagem materno, fatalmente e queira ou não, rompe ou compromete 
a simetria ou a reciprocidade entre o sujeito e seu irmão especular. E esse 
personagem materno é precisamente aquele em quem está investida a 
afetividade originária do sujeito, e de tal maneira que, para ele, nem sequer 
constitui propriamente um outro. Independentemente do que faça, a máe 
introduz entre os irmãos a diferença e a desavença. O duplo, a partir de
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então, transmuda-se em intruso, em rival. Torna-se um “terceiro objeto 
que substitui a confusão afetiva, bem como a ambigüidade especular, pda 
rivalidade de uma situação triangular".44 Dá-se então que a relação dual 
e o duplo especular se estruturam de acordo com um primeiro triângulo 
gerador do Outro. Observe-se, no entanto, que o outro aqui visado ainda 
não atinge a alteridade plena e distante do terceiro legislador e paterno, 
que levará a constituir o conflito edipiano. O terceiro fraterno rouba sem 
direito; é um importuno de fato. O pai, ao contrário, proíbe em termos 
absolutos justamente aquilo sobre o que detém e exerce o direito. Em lugar 
do regime de uma selva competitiva mais ou menos bem apaziguada pela 
mãe, e na verdade nunca apaziguada, o pai instaura o regime da lei, da 
proibição e do nome. O confronto com esse paié que irá realmente rematar 
a identidade do sujeito, que, até esse momento, ainda está apoias a caminha 
Enquanto isso, porém, o terceiro fraterno, rival e semelhante (semelhança 
que não marca o pai em nenhum grau, exceto na medida em que ele goza 
justamente do privilégio que o sujeito deseja reclamar, mas a que será foiçado 
a renunciar), o terceiro fraterno constitui sua intrusão como um desafio 
lançado ao sujeito. Esse intruso, de fato, coloca sua vítima diante do que 
Lacan chama de uma “alternativa”. Dessa alternativa dependerá o destino 
da realidade e, mais ainda, o do sujeito. Isso porque, ou bem o sujeito 
procurará recuperar “o objeto materno, e se apegará à rejeição do real 
e à destruição do outro" - e é justamente esse o sentido das regressões, 
por vezes espetaculares, a que assistimos classicamente no irmão mais velho 
quando do nascimento de um caçula -, “ou bem, levado a algum outro objeto, 
ele o recebe sob a forma característica do conhecimento humano, como 
objeto comunicável, já que concorrência implica ao mesmo tempo rivalidade 
e concordância; mas, simultaneamente, ele reconhece o outro com quem 
é travada a luta ou firmado o contrato; em suma, encontra ao mesmo tempo 
o próximo e o objeto socializado. Também nisso o ciúme humano se 
distingue, pois, da rivalidade vital imediata, já que forma seu objeto em 
vez de ser determinado por de, revela-se como o arquétipo dos sentimentos 
sociais."45 O que quer dizer que, ao aceitar a prova da concorrência e da 
luta, o sujeito dá um primeiro passo em direção ao abandono eà superação 
da união simplesmente dual, já que se reconhece, ao menos parcial e 
provisoriamente, excluído deli Essa necessidade o “conduz para um outro 
objeto", diferente do que foia até então, para ele, o único objeto, ao mesmo 
tempo que ele mesmo. Com esse novo objeto instala-se uma comunicação 
a partir do momento em que o sujeito se compara com ele. Os irmãos, 
doravante, formam com o personagem materno, senão uma sociedade, 
ao menos seu esboço.

Oontudo, e é fácil compreendê-lo, “o grupo familiar, reduzido à mãe 
e à fratria, desenha um complexo psíquico em que a realidade tende a
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permanecçr imaginaria ou, no máximo, abstrata”.46 "Imaginária” e 
“abstrata” porque somente o Édipo e sua Aufliebimg' situarão plenamente 
o sujeito e, por conseguinte, irão introduzi-lo numa sociedade 
verdadeiramente simbólica, marcada pela lei, que tomará esse sujeito apto 
a se shuar no real e a enfrentá-lo. Essa seria, sem dúvida, a essência do 
que a experiência especular traz, estruturalmente, para a constituição da 
subjetividade.

Antes de empreendermos o estudo do momento decisivo dessa 
constituição, cabe-nos esclarecer ainda um outro aspecto do que acabamos 
de dizer.

Na verdade, a imagem especular, embora funde a unidade corporal, não 
ê a única a contribuir para a experiência dessa unidade. Pois é fato que 
a unidade de nosso corpo não é apenas vista, mas também internamente 
sentida.

Os psicólogos e fenomenólogos observaram há muito tempo que 
o espaço unitário interno de nosso corpo apresenta características muito 
particulares. Por exemplo, os objetos contidos ou reunidos numa superfície 
externa aparecem uns ao lado dos outros; são justapostos e não comportam 
uma referência interna recíproca; ficam muito próximos sem se imbricar. 
O cachimbo fica dentro ou ao lado do cinzeiro, que por sua vez fica colocado 
sobrea mesa. O mesmo não ocorre, em absoluto, com a superfície global 
que nosso corpo constitui. Este possui uma unidade típica, no sentido de 
que seus elementos, nossos membros, por exemplo, não se acham apenas 
distribuídos partes extra partes, mas remetem constantemente uns aos outros. 
Não basta, portanto, dizer que o corpo interno é sempre e normalmente 
vivido como uma Gestalt, há que acrescentar que se trata de uma Gestalt 
da qual cada elemento como que “representa” todos os demais, A prova 
disso é que, a todo instante, a posição de qualquer membro de meu corpo 
me “informa” imediatamente sobre a posição de qualquer outro membro.47

Essa unidade, contudo, é imaginária, relativa ã ordem da imagem. 
Une à referência a participação vivida. Por este último traço, a unidade 
corporal se diferencia da imagem especular. Esta se manifesta e se designa 
como sendo eu mesmo, mas sem constituir com esse eu mesmo uma unidade 
sentida. Aliás, é por isso que a fusão com ela ou nela é uma tendência, e 
não uma experiência, cujos elementos e problemas vimos tentando 
compreender.

* Como comenta Lacan, “em alemão, esse termo significa ao mesmo tempo negar, suprimir, 
mas também conservar na supressão, suspender.”Cf. O Seminário, livro 1, Os escritos 
técnicos de Freud, Jorge Zahar, 1979, p.77. (N.R.)



Quanto ao esquema vivido da unidade corporal, podemos considerá- 
lo como uma antecipação e uma preparação da ordem mais propriamente 
simbólica na qual ele poderá introduzir. Se, de fato, cada parte do corpo 
é sentida como sendo qualquer outra, essa identificação, ainda assim, se 
coloca tão somente de uma certa maneira. Nesse ponto, estamos como que 
a meio caminho entre a identidade e a relação metafórica. A referência 
interna de que falamos não se reduz, portanto, nem à relação do mesmo 
com o mesmo, nem tampouco à relação que, para a criança, liga o carretei 
de linha ao corpo materno. O imaginário da unidade corporal vivida só 
poderá levar o sujeito ao simbólico, ulteriormente, se a identificação que 
lhe é inerente estiver constituída como uma identificação por referência, 
e não como uma identidade real. Pois bem, é de grande interesse assinalar 
que os psicóticos, em quem o fracasso total ou relativo do recalcamento 
primário acarreta uma falta de acesso ou um acesso perturbado à ordem 
propriamente lingüística, pela confusão que eles introduzem entre o 
significante e o significado, manifestam, de certa maneira, uma perturbação 
análoga (quanto a sua estrutura) do esquema corporal. Esse distúrbio pode 
aparecer numa modalidade dupla. Ou alguns elementos do esquema são 
dele excluídos ou cindidos - como na doente que não era cega, mas se 
pretendia atingida pela cegueira porque via seus olhos projetados em seu 
campo visual, o que a impedia de ver qualquer outra coisa ou a identificação 
por referência é sentida, consciente ou inconscientemente, como uma 
identidade real pura e simples. Por exemplo, todos os orifícios corporais 
são uma única e mesma cavidade, da qual a boca fornece o localprinceps, 
como no caso da telefonista que usava unicamente o verbo “snoepen"« 
para designar, indiferentemente, o feto de comer ou fumar, as relações 
sexuais e a defecação.

O que essa fragmentação ou essa falta de articulação da imagem 
corporal colocam em questão é, mais uma vez, a inexistência do que, na 
falta de coisa melhor, denominamos de “a posição como terceiro perante 
si mesmo” ou “o lugar outro”. A conformação correta da imagem do corpo 
é inseparável de uma emergência fora da cenestesia; referir não é sentir. 
Mas essa emergência só se dá quando essa cenestesia é apontada desde 
e a partir de um outro delamesma, que é também seu negativo. Somente 
esse negativo permite e engendra o vaivém do movimento da identificação, 
sem o qual não há esquema corporal correto, já que, quando falta esse 
movimento, a identificação se cristaliza como identidade real e reificada, 
do mesmo modo que não consegue superar o despedaçamento originário. 
Mas a partir daí fica também vedada a passagem ulterior da imagem para 
a metáfora, o simbólico e a linguagem. Todos os caminhos intermediários 
entre a identidade e a pluralidade do partes extra parte se interrompem. 
Nesse sentido, os enunciados de alguns doentes citados há pouco se
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aproximam, quanto a seu sentido último, dos proferidos por outros 
esquizofrênicos em relação a sua imagem especular. Eles manifestam da 
mesma forma uma falta de qualquer ''domínio” (e, portanto, de distância) 
da situação, fora do qual a constituição de uma referência simbólica torna- 
se ilusória, impossível.

acesso à linguagem e recalcamentoprimário 53

NOTAS

1. G.W., XIII, pp. 11-15.
2. Freud obsevou, aliás, que em geral as crianças tendem a reproduzir ativamente, nessa 

brincadeira, os acontecimentos importantes, principalmente os desagradáveis, que 
tiveram de suportar passivamente na realidade, como, por exemplo, um exame médico.

3. Todos sabem que foi precisamente pelo estudo da compulsão à repetição e, também 
precisamente, nesse mesmo Além do princípio do prazer, que Freud introduziu e 
justificou pela primeira vez a existência de uma puisão dé morte.

4. Freud afirmou que, a esse respeito, poderíamos falar numa “Bemächtigungstrieb” 
(G. JK,XIII, p. 14), termo queo Vocabulário de Laplanchee Pontalis traduz por “puisão 
de dominação”. Vocabulário da psicanálise, p. 512.

5. As aspas pretendem indicar que ainda não se trata senão de um esboço de subjetividade.
6. J. Lacan, Écrits, p. 319.
l.Écrits, p. 319.
8. J. Laplanche e S. Leclaire, “Langage et Inconscient”, in VInconscient (Colóquio de 

Bonneval), Paris, 1966, p. 121.
9. Laplanche e Pontalis aludem a essa tese em seu Vocabulário da psicanálise, onde 

escrevem, no verbete Psicose: “Enquanto, na neurose, o eu, obedecendo às exigências 
da realidade (e do supereu), recalca as reivindicações pulsionais, na psicose produz-se 
primeiramente uma ruptura entre o eu e a realidade que deixa o eu sob o domínio do 
isso” (p.505).

10. Esse termo aparece especialmente no caso do “Homem dos Lobos” (G. W., XII, p. 111). 
Convém assinalar que esse texto foi posterior ao estudo sobre as memórias do 
Presidente Schreber. Por outro lado, Laplanche e Pontalis ressaltam (op.cit, p. 573) que 
a terminologia freudiana é oscilante a esse respeito: “Podemos constatar, limitando-nos 
ao ponto de vista terminológico, que o uso do termo Verwerfung nem sempre abrange 
o que é conotado por ‘foraclusão* e, inversamente, que outros termos freudianos 
designam o que Lacan procura evidenciar.”

11. Lacan, seguindo Freud, insistiu vivamente nessas teses ao longo de todo o seu verbete 
da Encyclopédie Française sobre A Família (volume 8, verbete 40). [Ed.bras.: Os 
complexos familiares, Jorge Zahar, 1987]

12. Parece-nos - mas voltaremos a esse ponto mais adiante - que essa fantasia fundamental 
é justamente o primeiro representante - rebento do recalcado originário, o primeiro 
significante, ainda puramente imaginário, pelo qual o “sujeito” aponta, no inconsciente 
em que esse significante submergiu por atração, para o imediato renunciado e 
irrecuperável. Entretanto, esse significante mais arcaico pode ser trazido de volta à 
consciência.

13. P. Aulagnier-Spairani, Remarques sur la structurepsychotiqüc, in LaPsychanafyse, no. 8 
(1964), p. 48. Lacan sublinhou vivamente a mesma idéia: “O homem está, desde antes
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de seu nascimento e mais além de sua morte, preso na cadeia simbólica, que fundou a 
linhagem antes que nela se bordasse a história...”, Écrits, p. 468.

14. Artigo citado, p. 48.
15. Idem, p. 50.
16. P. Aulagnier-Spairani, artigo citado, p. 51.
17. P. Aulagnier-Spairani, artigo citado, p. 52.
18. É claro, de fato, que a capacidade de construir para si uma existência plena e realmente 

histórica pressupõe o reconhecimento da lei. Simone de Beauvoir escreveu, sob o título 
de TOus les hommens sOnt mortels [Todos os homens são mortais], um romarice-ficção 
sobre um único indivíduo imortal. Esse personagem, atualmente nosso contemporâneo 
mas já velho de vários séculos, era desprovido de qualquer historicidade, porque estava 
subtraído a qualquer irrevogável. Nenhum acontecimento de sua vida podia marcá-lo, 
já que esse acontecimento era sempre passível de ser anulado por um evento contrário. 
Era ele imperador ou escravo, sábio ou ignaro, solitário ou filantropo, apaixonado ou 
misógino? Como sabê-lo, se tudo estava sempre indefinidamente por refazer e se ele 
tinha permanentemente diante de si não apenas todo o seu futuro, mas a totalidade do 
futuro? Exonerado da lei da morte, ele também estava exonerado de existir. Da mesma 
forma, um jogador que se soubesse indefinidamente capaz de dobrar a aposta ficaria 
exonerado do risco do jogo, mas, ao mesmo tempo, incapaz de jogar. A mesma lei - a da 
ausência da lei - se aplica às mulheres de que estamos falando, e acarreta para elas a 
mesma sanção. Só que elas nem sequer a compreendem - pois, para isso, seria preciso 
compreender a lei - e não sabem que sua existência é a pura inexistência.

19. P. Aulagnier-Spairani, artigo citado, p. 54.
20. Idem, pp. 54-55. Quanto à foraclusão do nome do pai, ver adiante.
21. P. Aulagnier-Spairani, artigo citado, p. 55.
22. Idem, p. 55.
23. Ibid., p. 55.
24. P. Aulagnier-Spairani, artigo citado, pp. 55-56.
25. P. Aulagnier-Spairani, artigo citado, p. 56.
26. Poderíamos fazer um comentário análogo - voltaremos a esse ponto - a propósito do 

emprego dos pronomes pessoais no discurso. Não faltam ocasiões em que o 
esquizofrênico parece servir-se corretamente do “eu”, do "você” e do “ele”. Na 
realidade, sua compreensão desses vocábulos (desses “shifters”, ou, conforme a 
tradução de Benveniste, desses “emereadores” está sempre muito gravemente 
perturbada.

27. P. Aulagnier-Spairani, artigo citado, p. 56.
28. Idem, p. 57.
29. P. Aulagnier-Spairani, artigo citado, p. 57.
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capítulo 3

A IMPORTÂNCIA ESTRUTURANTE DO ÉDIPO. 
AUSÊNCIA DO TRIÂNGULO EDIPIANO NA PSICOSE

Devemos agora abordar uma nova etapa. A possibilidade da linguagem 
assinala, para um “sujeito", a abertura para um outro que ele toma por 
objeto sem se confundir com ele nem se perder nessa confusão. Essa 
instauração é coextensiva, no plano dos afetos, ao que chamamos em 
psicanálise de investimento libidinal do corpo de outrem. Esse investimento, 
portanto, também se distingue das fases anteriores de evolução dessa mesma 
libido, que não eram, rigorosamente falando, nem auto- nem hetero- 
eróticas, já que também ainda não podia haver “autos" nem “heteros". 
Ou então, se fizermos questão e já que é esse o costume, diremos que elas 
eram auto-eróticas no exato sentido de que, mesmo visando de fato e quoad 
nos a um outro, continuavam quoad se (se ouso dizê-lo) aquém de qualquer 
diferenciação entre o si mesmo e o próximo.1

Ora, esse primeiro objeto verdadeiro tende comumente a se confundir 
com aquele que tanto a natureza quanto a pré-história do “sujeito" 
propuseram a esse “sujeito" como termo originário e ainda indiferenciado 
de investimento libidinal: a mãe é esse outro privilegiado.

É nesse ponto que intervém o que a doutrina analítica designa pelo 
nome de Édipo. O ponto decisivo não é, apesar do que às vezes se diz, a 
mãe se tornar objeto de amor. O essencial, ao contrário, é que se coloquem 
exatamente as relações estruturais e de constituição que permitirão ao 
sujeito aceder corretamente à relação edipiana e, em seguida, liquidá-la, 
sem que dela restem quaisquer seqüelas, salvo as inscritas nessa estrutura 
mesma, o que define o caso limite favorável. É perfeitamente evidente, 
depois de tudo o que foi dito, que um sujeito para quem a imagem 
inconsciente do corpo próprio continua confusa e fragmentada, que não 
acedeu à ordem do simbólico -  da qual o Édipo será o auge -, e que não 
ultrapassou as relações puramente especulares do mesmo e do outro, que 
tal sujeito não poderá entrar num Édipo correto, nem, a fortiori, conseguirá 
superá-lo. Quando não se estabelecem os referenciais que autorizam e 
impõem, por exemplo, o uso correto dos pronomes pessoais, qualquer amor 
objetai, no sentido analítico dessa expressão, fica simplesmente impossível.
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Não devemos, nesse aspecto, deixar-nos iludir por certas aparências. De 
fato, afirma-se correntemente que o psicótico se distingue, entre outras 
coisas, por sua incapacidade de acesso ao Édipo, ao passo que o neurótico 
nunca chega a sair realmente dele. Deixemos de lado, por ora, o problema 
da neurose, e nos indaguemos como se deve entender a tese relativa ao 
psicótico. Isso porque, falando em termos gerais, não seria exato dizer, 
antes pelo contrário, que não encontramos no psicótico os elementos 
materiais de que se compõe o complexo de Édipo. Como então sustentar, 
com toda a tradição analítica, que o psicótico está excluído do Édipo?

Apreenderemos melhor o âmbito dessa discussão à luz de um exemplo. 
O paciente em questão é um eletricista de Rotterdam mantido na clínica 
universitária de Utrecht, onde está internado como esquizofrênico 
comprovado. Trata-se de um homem de uns trinta anos, de estatura 
gigantesca, cujos problemas parecem ter começado por volta dos 19 anos, 
em seguida a um acidente rodoviário. Ao dirigir um caminhão, o paciente 
colidiu, num cruzamento, com outro veículo. O próprio paciente saiu ileso, 
mas seu irmão mais novo, sentado a seu lado, foi ejetado da cabine e teve 
morte instantânea. O paciente começou então a desenvolver sentimentos 
depressivos de culpa. Estes se agravaram progressivamente e depois se 
transformaram em diversos delírios. Durante uns dez anos, o paciente 
alternou passagens pela clínica e retornos à vida social, mas estes foram- 
se tomando cada vez mais curtos e raros. No momento em que o examinamos, 
já não saía do asilo havia quase dois anos, salvo em alguns feriados.

Dois temas delirantes dominam o quadro. O primeiro se relaciona 
com acidentes rodoviários. As regras de preferência no tráfego e o código 
de trânsito atingiram um tal grau de perfeição que qualquer acidente 
automobilístico tomou-se absolutamente impossível. O paciente dedica 
todo o seu tempo e suas andanças pela cidade a “refutar" o relato dos 
supostos acidentes que lê na imprensa local. Compara as versões fornecidas 
pelos diversos jornais e faz indagações in loco. As incoerências ou 
contradições que descobre levam-no a concluir em todas as oportunidades 
que o acidente foi uma invenção. Essas invenções são montadas pelos 
“neurologistas’' para praticar nos supostos feridos toda sorte de amputações 
e mutilações, que podem chegar à decapitação, contudo, o paciente não 
tem certeza absoluta de que essas “operações” sejam reais; é possível que 
tenham por vítimas bonecas de cera e que os “neurologistas” busquem 
apenas um efeito de intimidação. Quando não está fazendo investigações, 
H. medita sobre o código de trânsito ou o ensina aos outros doentes.

O outro tema concerne à filiação. O pai “legal” de H. não é seu pai 
verdadeiro. Não passa de um testa-de-ferro, e H. gostaria de descobrir seu 
pai real, coisa em que não se empenha, reservando toda a sua diligência 
para os problemas do tráfego. Sabe, no entanto, que é descendente de Santo
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Antônio dePádua ede Pasteur. Na verdade, seria preciso um verdadeiro 
“milagre" para que ele viesse a conhecer seu verdadeiro pai. De fato, o 
modo de fecundação das mulheres é arranjado de tal maneira que, salvo 
por um prodigioso acaso ou um milagre, nenhum ser humano consegue 
saber quem foi o homem que o gerou. É que os esperma tozóides escapam 
constantemente do organismo de todos os machos, circulam aos milhões 
pelo ar, bombardeiam incessantemente as mulheres e, sem que elas se 
apercebam disso; dá-se que vez por outra uma delas é atingida onde convém, 
o que acarreta a gravidez. Nessas condições, localizar o pai dependeria 
de um acaso inaudito. Mais vale contar com uma revelação divina, que às 
vezes acontece, mas com a qual ele certamente não será favorecido, já que 
essa revelação só pode caber, mesmo assim por intercessãoda Rainha dos 
Países Baixos, aos “holandeses fundamentais” (Oernederlanders). Estes 
são muito pouco numerosos eH. não figura entre eles, por pelo menos 
duas razões. Primeiro, ocorre que os “holandeses fundamentais” são 
obrigatoriamente “refo mados” (hervormd), o que não seria o caso de um 
descendente de Santo Antônio e Pasteur, queé forçosamente católico.2 
Depois, os “holandeses fundamentais” têm que ser isentos de problemas 
mentais; ora, H. admite espontaneamente, embora não sem contrariedade, 
que não mais preenche essa condição.

Tentemos interpretar alguns traços desse delírio a partir das próprias 
formulações do paciente.

Estabelecemos, para começar,, um vínculo estreito entreo tema do 
código de trânsito e o da filiação. E sem dúvida evidente que a inexistência 
de acidentes de tráfego destina-se a isentar o paciente da culpa que ele 
sente pela morte do irmão mais novo, um dia desejada e, depois, realmente 
obtida ou perpetrada. Mas esse “acidente” de trânsito mascara um outro, 
não menos fantasisticamente desejado e imaginariamente obtido, e cujo 
erro tem de ser igualmente apagado. Lembremo-nos de que os infortúnios 
de Édipo têm como origem um acidente de estrada provocado pela 
inobservância das regras de prioridade. O paciente se defende da culpa 
edipiana com a afirmação de que toda transgressão da proibição instaurada 
pela regra ou pela lei relativa às prioridades é impossível. Mas não consegue 
eliminar a ameaça de castração; esta não é simbólica, mas imaginariamente 
reaL Todavia, a ameaça, mal admitida, é logo suprimida: convém acreditar 
ou é possível supor que os “neurologistas” só castram bonecos de cera, 
para fins de intimidação. Além disso, os “católicos” não são “reformados”.

Que o desejo edipiano, sob a dupla dimensão do amor pela mãe e 
do assassinato do pai, está presente aqui é o que mostra claramente o delírio 
relativo à filiação. Mas a foraclusão do nome do pai aparece francamente 
no mito da concepção. Todavia, esse mito possui ainda outro sentido. É 
que o paciente não apenas desejou sua mãe, mas desejou -  segundo uma
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fantasia freqüentemente exibida pelos esquizofrênicos -  ser com ela sea 
próprio pai Isso significa que a localização do pai feria aparecer de imafiato 
seu incesto. Ele se defende dessa descoberta através de uma “teoria" da 
concepção que toma o pai praticamente impossível de achar, salvo por 
milagreou revelação divina, que, como sabemos, não se produzirão para 
d e  Nesse momento, porém,H. corre o risco de se tomar um filho enjeitado. 
O que é corrigido pela paternidade, a distância, de Sto. Antônio e Pasteur, 
graças a uma confusão magistral entre o significante e o significado, com 
o retomo imaginário desse significante no real, tal como nos mostra a fábula 
proposta por Leclaire para ilustrar o mecanismo da foraclusão.3 Os 
espermatozóides, com efeito, assemelham-sè a micróbios. Ora, sabemos 
que Pasteur foi “o pai dos micróbios", já que os descobriu. Daí então que 
nosso paciente descende de Pasteur. Quanto a Santo Antônio de Pádua, 
a tradição o invoca como o guardião, o “pai" dos objetos perdidos, que 
nos leva a redêscobri-los. Também Sto. Antônio, portanto, será seu 
ancestral.4 Quanto ao tema da Rainha dos Países Baixos, podemos 
compreendê-io colocando-nos mais uma vez à escuta literal do paciente. 
Diz-nos ele que apenas algumas raras pessoas, todas ‘Yeformadas”, podem 
obter de Deus a revelação de sua origem. Mas não é exato, na verdade, 
que só os que aceitaram a re-formação5 trazida pela castração simbólica 
introduzida pelo pai podem conhecer o nome desse pai e ser reconhecidos 
por ele? Eles são a verdadeira nobreza dos Países Baixos,6os Qemalertanders. 
Como H. certamente não acedeu a essa castração simbólica - o que seu 
delírio exprime ao dizer que ele não é reformado não há meio de Deus 
admiti-lo nessa revelação. Mas quem são aqueles que Deus, o Pai absoluto, 
favorece com essa mensagem, que é uma mensagem de autenticação? 
Aqueles que, por sua intercessão, lhe são designados pela Rainha dos Países 
Baixos. Assinalamos aqui uma curiosa inversão. A teoria analítica afirma 
que 0 filho renuncia a ser o falo da mãe a partir do momento em que a 
intervenção do Pai o distancia dela e a atinge, para ele, com a proibição 
da Lei. Mas, acrescentamos, o filho só aceita essa lei e só acede ao nome- 
do-Pai quando a própria mãe se mostra atenta e respeitadora da palavra 
desse pai, a qual ela consagra (ou degrada) através de sua própria atitude 
perante ele. “O pai só se faz presente por sua lei que é fala e é só na medida 
em que sua fala é reconhecida pela mãe que ela assume valor de lei. Se 
a posição do pai é contestada, o filho permanece assujeitado à mãe.”7 Nesse 
caso, o sujeito fica foracluído da “metáfora paterna”. E é justamente isso 
o que H. nos diz sobre si mesmo. Ele continua a tal ponto na dependência 
da união dual que transfere para a mãe -  a Rainha dos Países Baixos - a 
iniciativa do ato paterno de reconhecimento, acrescentando ao mesmo 
tempo que será pessoalmente excluído dessa iniciativa e desse reconhe
cimento.
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De certo modo, aqui colocamos o dedo no que se pode constatar em todos 
os psicóticos do tipo esquizofrênico: se o delírio manifesta a presença da 
maioria dos elementos materiais que contribuem para a edificação das 
relações edipianas, falta muito para que eles conduzam a um 
estabelecimento correto do Édipo, de sorte que este não pode exercer em 
nenhum grau o papel constitutivo e estruturador da subjetividade que lhe 
é atribuído no normal. A fortiori, não há como se dar sua liquidação. Tudo 
isso é simplesmente impossível, pelo mero fato de que H. nunca acedeu 
ao que os autores denominam, a partir de Lacan, de “metáfora paterna”, 
isto é, o advento do nome-do-Pai em substituição ao desejo de ser o falo 
da mãe. É perfeitamente exato, portanto, sustentar que o esquizofrênico 
não entiou realmente no Édipo, já que o genitor do sexo oposto, sobre quem 
recai materialmente o investimento libidinal, não está presente no nível 
que define a peripécia edipiana, ou seja, como um outro que não o “si” 
do sujeito, um outro sobre quem recaia a proibição resultante da 
promulgação paterna da lei. O pseudo-sujeito permanece, em seu ser, 
identificado com o falo da mãe e, desse modo, não pode ser o outro dela, 
nem ela o seu outro. Porque é justamente esse o sentido da fantasia de 
ser pai de si mesmo com a própria mãe.

O estabelecimento do Edipo fracassa porque os momentos estruturais 
anteriores a ele, que tentamos elucidar nas páginas precedentes, foram 
“mal executados”. O investimento atual no genitor do sexo oposto, portanto, 
é apenas aparentemente objetai. Na verdade, permanece absolutamente 
nardsico e pré-edipiano.

Mas, sendo assim, o que é o Édipo verdadeiro, ou melhor - já que 
nosso propósito não pode ser o de retomar sua teoria -, que é que ele nos 
dá a compreender na perspectiva que nos é própria, e que consiste em 
identificar os momentos constitutivos da estrutura da subjetividade?

O complexo de Édipo coloca a criança diante da experiência dupla 
da decepção e da proibição. Na verdade, essa decepção, que vem do próprio 
objeto do amor, não é o primeiro desmentido que a “realidade” opõe ao 
desejo. Em certo sentido, esse desmentido, como assinalou Lacan em seu 
verbete da Encyclopédie Française, começa no próprio nascimento do sujeito 
e o desmame, a intromissão do terceiro, seguida da insatisfação edipiana, 
só fazem retomá-lo e reativá-lo. Em cada oportunidade, porém, a frustração 
que ele implica opera uma remodelação do sujeito que a sofre e acrescenta 
uma nova dimensão a sua experiência do outro e da alteridade. É próprio 
da decepção edipiana não colocar o sujeito diante de um fato inelutável, 
mas ensinar que o amor está na dependência radical de seu objeto, porque 
esse objeto sempre pode furtar-se, se seu amor estiver em outro lugar, e, 
além disso, como acontece no Édipo, tem que fazê-lo, em razão da presença 
como terceiro do personagem paterno, representante privilegiado da
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proibição, da distância e da Lei. O que importa aqui, mais uma vez, não 
é a materialidade anedótica de acontecimentos mais ou menos reais e 
localizáveis, já que, nos casos normais, eles são basicamente inconscientes, 
mas, ao contrário, a importância constitutiva, para o sujeito e para sua 
experiência da realidade, de momentos dialéticos e estruturantes.

A contribuição decisiva do Édipo consiste em inserir o sujeito na 
lei. Em troca da renúncia que lhe é imposta e à qual ele terá que se curvar, 
seja a que preço for, o sujeito recebe o nome do pai, que será também seu 
nome.8 Assim, ele fica para sempre, e numa certeza tão radical para ele 
quanto para os outros, situado na suoessão das gerações. Abandona o meio 
de uma existência simplesmente natural cujo aparecimento fosse 
determinado apenas pelo acaso das copulações, um acaso que o tornaria 
impossível de situar e identificar, tanto por ele mesmo quanto por outrem. 
O pacto simbólico que sela a renúncia ao amor edipiano me retira da 
desordem irrequieta e fervilhante da natureza biológica para completar 
minha identidade no patronímico que carrego, que me situa com exatidão 
perante mim mesmo e perante todos, assim me autorizando, do lugar que 
me é próprio, a desejar e a engendrar. Esse pacto consagra também minha 
entrada na negatividade: é que só tenho identidade plena e inteira ao assumir 
um nome que não seja somente meu. O nome do filho enjeitado, do qual 
eleéo único dono, não érealmente um nome. como acontece igualmente 
com meu pai e autor dele, a negatividade se toma, ao mesmo tempo, a marca 
e o âmago de toda identidade. Eis aí um primeiro sentido da castração 
simbólica. Mas esta pode ainda explicitar-se de outra maneira, conforme 
os termos da linguagem (ou de uma certa linguagem) analítica. A castração 
suprime o filho na qualidade daquele que é o falo da mãe para constituí- 
lo como um sujeito que tem um feio ou pode recebê-lo. Ela o torna si mesmo 
e ipse no sentido pleno dessas palavras. Lévi-Strauss afirma que a proibição 
do incesto define a passagem da natureza para a cultura. Diríamos 
igualmente que essa proibição - se ao menos a compreendermos com 
largueza suficiente para incluir nela todas as conotações que acabamos 
de expor - funda o acesso à subjetividade e a seus correlatos: overdadeiro 
outrem e a realidade plena e inteira. É o que Lacan confirma.9 O Édipo 
confere ao objeto “uma certa profundidade afetiva”,10pela própria distância 
na qual ele é colocado; esse objeto poderá, por conseguinte, ser reconhecido 
como real no sentido pleno e autônomo em relação a nossas pulsões; ao 
mesmo tempo, também poderá inspirar-nos respeito, dimensões estas que 
são absolutamente estranhas às relações pré-edipianas.

Insistimos mais uma vez no fato de que tudo isso não deve ser 
entendido nem no registro da história anedótica, nem no da psicologia. 
Trata-se de momentos estruturais relativos à formação da subjetividade. 
O problema de saber que repercussão concreta esses momentos tiveram
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na história afetiva deste ou daquele sujeito, e como marcaram essa história, 
é um problema que depende da prática analítica e não interessa a nosso 
propósito. Da mesma forma, não temos que nos perguntar de que modo 
essas articulações estruturais podem se traduzir em termos de psicologia 
genética. Não nos esqueçamos: em Freud, “a idéia do complexo de Édipo 
nasceu de uma reflexão sobre a fantasia”.11 “O que compõe a unidade do 
problema edipiano não é nem uma força instintiva indecomponível, cuja 
existência Freud negou, substituindo-a por uma teoria das antinomias 
pulsionais, nem uma psicologia dos sentimentos (amor, ódio), pois o que 
está em questão nesses sentimentos são as posições que o sujeito pode ocupar 
a respeito de um outro sujeito. A necessidade de ter que se reconhecer 
na fala proíbe o sujeito de se identificar totalmente com suas maneiras 
de ser, mas recria nele o movimento de uma diferença interna. É dentro 
dessa perspectiva que convém compreender os conceitos de identificação 
e de escolha objetai; eles definem os modos constitutivos da relação que 
se instaura entre um sujeito e um outro naquilo a que chamamos ‘a expressão 
de um desejo'.”12

Essa longa viagem nos reconduz a nosso ponto de partida: o problema do 
inconsciente. A reflexão que vimos conduzindo a propósito de algumas 
teses e de alguns conceitos psicanalíticos acaso nos provê de algo com que 
esboçar uma resposta? Será que podemos compreender o estatuto do 
inconsciente, e como se poderia articular essa compreensão? Talvez valha 
a pena examinar a que somos levados, mesmo que o resultado continue 
muito abaixo de nossas esperanças.

Para começar, o inconsciente é feito de pulsões no sentido freudiano 
da palavra. Estas se situam na junção do orgânico com o psíquico; não têm, 
por conseguinte, nenhum sentido em si, e é por isso que não podem, como 
tais, ser ou tornar-se conscientes. Talvez seja lícito dizer, embora essa não 
seja uma linguagem analítica, que sua existência é inferida a partir do 
comportamento, mas desde que entendamos por comportamento tudo 
o que a fenomenologia aponta com esse termo, e que inclui sobretudo o 
discurso. A hermenêutica do comportamento normal e patológico permite 
designá-las, no nível do sentido, pelos títulos também freudianos deEros 
e Tanatos. Essas pulsões, por ser o homem essencialmente um ser criador 
de sentido, são providas de “representantes psíquicos” que lhes dão feições. 
Estes podem ser conscientes, mas não o são necessariamente, em razão 
do recalcamento a que alguns deles podem ou têm que ser submetidos. 
Os representantes e seus rebentos sucessivos articulam-se entre si como 
uma linguagem. Cabe tentar retraçar, pelo menos em linhas gerais, seus 
destinos possíveis. Quanto à questão de saber se os representantes psíquicos
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das pulsões são sua tradução exata, ela não tem a menor pertinência, visto 
que a passagem da pulsão para seu primeiro representante é também a 
passagem da ausência de sentido ou do não-senso para o sentido. Ora, o 
problema da exatidão de uma expressão só pode ser colocado no tocante 
a um sentido e em relação ao sentido.

Para cada um, a constituição dos representantes psíquicos 
fundamentais, de seus rebentos e dos rebentos de seus rebentos é 
precisamente o que determina a camada elementar da futura história 
psíquica do sujeito. Aanálise pode estar apta a reproduzi-la, embora esse 
não seja forçosamente seu objetivo, eliminando as lacunas, hiatos e 
substituições de termos provocados pela intervenção do recalque. Essa 
história nada - ou muito pouco - tem a ver com o que poderíamos chamar, 
não sem um certo abuso da linguagem, de realidade objetiva dos 
acontecimentos atravessados pelo mesmo sujeito, dado que, como vimos, 
os "representantes originais” são estabelecidos num estágio da evolução 
em que o percebido e a relação libidinal com o que faz as vezes de objeto 
ainda continuam perfeitamente estranhos no nível do que chamamos de 
realidade e de sujeito, e, portanto, no nível de qualquer noção da verdade. 
É no arranjo desse tecido ou dessa trama que se marca a primazia do 
significante sobre o significado. A literaüdade desses significantes e os 
princípios combinatórios que regem suas constelações possíveis prevalecem, 
tanto na mudança das formas antigas quanto na composição de novas formas, 
sobre as exigências do significado, a ponto de arrastarem este último em 
sua esteira, em vez de serem conduzidos por ele.

É como no sonho em que o problema da morte do sonhador fica 
dissimulado sob a aparência de uma visita gratuita às adegas subterrâneas 
de um comerciante de vinhos cujo nome significa, em holandês, ''do fim". 
Pois bem, acontece que esse comerciante de vinhos também foi, na juventude 
do sonhador, um jogador de futebol de celebridade européia. Entre outros 
talentos, ele possuía o de “transformar” os “pênaltis” em gols, a ponto 
de só ter perdido um durante toda a sua carreira. E essa carreira se encerrou 
prematuramente depois de uma fratura quádrupla da perna, 
deliberadamente provocada, em condições de brutalidade excepcional, 
por um adversário vingativo. Acrescentamos que o jogador em questão 
nunca usou outras cores senão as do luto, ou, mais exatamente, do luto 
aliviado, cores estas escolhidas porque, na época da fundação de seu clube, 
o principal fundador estava efetivamente de luto.

Não são necessários grandes conhecimentos analíticos para perceber 
que o conjunto desses significantes, todos presentes no sonho, evoca, a 
partir do tema central da morte, representado pela imagem também 
plurívoca de uma visita gratuita “aos subterrâneos do fim", a maioria das 
questões fundamentais da existência, tal como elaboradas pela psicanálise.
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As indicações que acabamos de fornecer o evidenciam de maneira suficiente.
Ora, o set desses significantes, ligados de antemão e por acaso no 

real, não pode ter sido induzido, mas, ao contrário, induziu no sonho uma 
configuração da morte, do desejo e da castração.13

As leis dessas combinações foram apresentadas por Freud como o 
resultado de suas investigações sobre o sonho e por ele denominadas de 
condensação e deslocamento. J. Lacan, aproximando-as dos trabalhos dos 
lingüistas, designou-as pelos termos metáfora e metonímia. Há, portanto, 
uma relativa autonomia do significante em relação ao significado, a tal 
ponto que é preciso admitir a existência de uma ordem do significante 
fechada sobre si mesma e cujos efeitos, original ou definitivamente ignorados 
pelo sujeito, contribuem para a articulação do inconsciente e transparecem, 
ao mesmo tempo episódica e abruptamente e, para quem sabe lê-los, 
sensatamente, nas manifestações desse inconsciente, tais como, por 
exemplo, os rébus dos sonhos ou as trocas de letras ou sílabas dos lapsos. 
Testemunha disso foi o locutor de rádio que, tendo que descrever a decoração 
floral de um coro de igreja onde se ia celebrar um casamento real, anunciou 
aos ouvintes que lhes iria descrever a “defloração coral".

A investigação psicanalítica tem por objetivo trazer à luz, cada vez 
mais de perto, os significantes-chave que elaboram e organizam o 
insconsciente em cada um de nós, esseinconsciente que se compõe deles, 
de seus frutos e dos frutos desses frutos, em suas infinitas combinações 
e ramificações. Esses significantes-chave marcam, em sua literalidade 
alusiva, as diferenças e os pontos nodais onde se cavou a distância original 
do recalcamento primário, à qual corresponde prontamente, para tentar 
aboli-la, a fantasia indelével que pretende preenchê-la ali onde ela se 
produziu, termo inicial de uma linhagem interminável de substitutos dela 
mesma, cada vez mais possíveis de serem desconhecidos, mas nos quais 
se podé discernir -  para quem sabe escutar ou ler - a letra do selo original14 
ESses substitutossão, como a fantasia, na qualidade de termo de investimento 
libidinal, também inscrições hieroglíficas do objeto perdido.

A trama última de todo inconsciente é tedda, se nos é permitido dizê- 
lo, por traços fantasísticos que têm por finalidade restaurar, num modo 
de abordagem imaginário e depois simbólico (embora a passagem para 
a simbolização possa malograr), a plenitude perdida em virtude das hiâncias 
e cortes que marcaram o sujeito, em vista de seu recuo do imediato ou da 
defecção deste. Decerto o menor paradoxo desse destino não é que a 
instauração do objeto substituto seja justamente o que consagra também 
a evicção definitiva do objeto perdido, que ele deve supostamente 
salvaguardar. Esse paradoxo relembra, sob uma nova forma, o que dissemos 
a propósito da linguagem,, quando afirmamos que a identidade conquistada 
e estabelecida no eu, por só poder produzir-se pela mediação do universal.
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é também o que barra para sempre o acesso direto à subjetividade, essa 
subjetividade sobre a qual nos feia incessantemente o discurso na primeira 
pessoa.

Talvez nada nos mostre melhor que são esses o papel e a importância 
do significante-chave e do objeto simultaneamente designado e suscitado 
por ele, do que um certo discurso psicótico no qual os "significantes-chave”, 
mal os acreditamos localizados, se desvanecem de imediato, móveis, 
flutuantes, errantes e inapreensíveis, por deslizarem incessantemente uns 
para os outros: pseudo-rebites de um pseudo-universo caótico. Justamente 
por não terem surgido da hiância de um recuo. O imediato que fingem 
mascarar continua presente; eles só são falados na aparência.15

Por isso é que podemos afirmar que o "antes” do recalcamento 
primário é efetivamente nossa pré-história, mas uma pré-história da qual, 
ao contrário da outra, nenhuma história subseqüente ou retroativa é 
possível, só começando nova história real no momento de sua negação 
radical, e de uma negação que toma inacessível aquilo que nega. É também 
por isso que convém nos decidirmos a reconhecer - mas voltaremos a esse 
ponto - que dessa pré-história, de certa maneira, o psicótico nunca saiu.

A articulação do inconsciente concerne, ao mesmo tempo, ao desejo, 
a seu objeto, à realidade do sujeito, ou até ao que de tudo isso o sujeito 
diz a si mesmo. Desse movimento articulatório, o desejo edipiano - que 
é o primeiro a merecer a qualificação de objetai no sentido pleno do termo
- constitui tanto o motor quanto o nó. Mas esses desejos e seu saber também 
estão submetidos ao recalcamento - secundário, dessa vez, pelas razões 
e da maneira que Freud indicou. Mas, conforme o sujeito efetue ou não 
esses recalcamentos secundários, e também conforme consiga substituir 
o recalcado, mais ou menos bem, pelas diversas formações que Freud 
descreveu sob o nome de supéreu e ideal do eu, surgem desses primeiros 
representantes da puisão descendentes e substitutos mais aceitáveis para 
o eu, e que poderão orientar investimentos libidinais satisfatórios.

Assim, o sujeito desenvolve e traz em si uma linguagem oculta que 
é ele mesmo e seu outro. Essa linguagem oculta, a psicanálise sempre se 
atribuiu a tarefa de decodificar. E cunhou métodos próprios para consegui- 
lo. Porque nenhum sujeito pode produzir mais do que a imagem de si em 
que está preso, e que ele procura impor ao próximo para que, em troca, 
o próximo a autentique, não faça aparecer a linguagem oculta como o vazio 
e o negativo dele mesmo. Ela lhe será restituída em seu texto verdadeiro 
tão logo o sujeito se coloque em posição de escutá-la.



66 a psicose

NOTAS

1. Alguns autores propõem distinguir duas fases no que aqui chamamos de investimento 
auto-erótico: um estágio propriamente auto-erótico e um estágio narcísico. O primeiro 
concerne aos investimentos anteriores à aquisição da imagem especular, que tem por 
objeto, portanto, um corpo despedaçado, e, por conseguinte, um fragmento desse 
corpo. Ó segundo aponta para o investimento libidinal da imago unitária do corpo e, 
sendo assim, é posterior à conquista da imagem especular. Alguns textos de Freud 
aludem a essa distinção. Cf. a respeito a obra ainda inédita de Thomas Ewens, Essay 
onthe GrOundOfan InterrOgatiOn: the Theme Of SchizOphrenia in Freud, cap. II, 5.

2. Não deixa de ser interessante observar, em vista de nossa interpretação, que H. é 
realmente de religião reformada e, no real, nunca abjurou sua fé calvinista. Ele é 
“católico” assim como é descendente de Sto. Antônio e de Pasteur.

3. “Tentei... ilustrar esse conceito [a foruclusão] através da história de dois farristas numa 
noitede festa. O elemento foracluído nesse episódio foi constituído pelo encontro ébrio 
e noturno com uma dupla de ‘andorinhas’ (refiro-me a policiais de bicicleta) que os 
levou de volta a casa sem nenhuma consideração.

Evidentemente, não havia como qualquer deles pudesse recordar essa cena perdida 
nas brumas do álcool; algumas contusões e o fato de estarem em casa foram o único 
testemunho de um acontecimento primariamente excluído da trama das lembranças.

Mas o evento marcante desse conto foi que um dos beberrões subitamente 
apresentou, passados alguns meses, um delírio ornitológico em que reapareciam, além 
das andorinhas, todos os tipos de pássaros.

Foi assim que surgiu, na realidade fantasística e alucinatória do delírio, o par de 
pássaros que constituíra o centro da experiência não integrada, O \significante* 
escamoteado, o símbolo recalcado, independentemente de suas correlações imaginárias. 
Segundo Uma formulação de Lacan, poderíamos dizer que o que fora rejeitado da ordem 
simbólica, a saber, o significante andorinha, apesar de conhecido, reapareceu durante 
o delírio no real, ou, pelo menos, à maneira de uma experiência delirante da realidade, 
de uma realidade marcada pelo selo do imaginário e privada de qualquer dimensão 
verdadeiramente simbólica.” S. Leclaire, “A Propos de FÉpisode Psychotique que 
Présente’ 1‘Homme aux Loups’”, in La Psychanalyse, no. 4, p. 97.

4. Santo Antônio de Pádua e Pasteur representam aqui o que Lacan denomina de “um- 
Pai”, cf. adiante.

5. A palavra hervormingéa tradução literal da palavra francesa réformation [reformação, 
reforma]. Mas, em francês, o aparecimento do acento agudo tende a dissimular o 
sentido etimológico de reforma, plenamente preservado no holandês hervorming 
[formas de novo].

6. Países Baixos é a tradução literal de Nederland (en). Os duplos sentidos perceptíveis 
em francês [e em português] também o são no holandês.

7. J. Lacan, Les Formations de Vínconscient, seminários do ano letivo de 1956-1957 (texto 
datilografado). E ainda: “Mas aquilo em queremos insistir é que não é unicamente da 
maneira como a mãe se acomoda à pessoa do pai que convém nos ocuparmos, mas da 
importância que ela dá a sua palavra, digamos claramente, a sua autoridade, ou, em 
outros termos, do lugar que ela reserva ao nome-do-Pai na promoção da lei.” J. Lacan, 
Écrits, p. 579.

8. Essa interpretação do Édipo não encontra nenhuma dificuldade no fato de nem todas 
as civilizações serem forçosamente patronímicas. O importante é que, em todas as 
civilizações, o nome é sempre conferido com base num sistema simbólico, e que esse 
sistema simbólico marca a identidade com um caráter de negatividade; ao mesmo
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tempo, esse sistema de nomeação, seja ele qual for, eqüivale a uma proibição imposta 
ao objeto edipiano e seus substitutos. Estes últimos, em certas civilizações, podem ser 
muito numerosos, ao passo que, entre nós, a proibição não atinge mais do que as irmãs. 
Que a família faraônica estivesse isenta dessa proibição sublinha precisamente a 
divindade de sua natureza.

9. "Ele {o complexo de Édipo] contribui para a constituição da realidade.” Artigo da 
Encyclopédie Française, vol. 8,40-13.

10. Artigo citado, p. 13.
11. Marie-Cécile e Edmond Ortigues,L ’OedipeAfricain, p. 64.
12. Idem, pp. 67-68.
13. Outro exemplo, extraído da clínica de F. Dolto, é o de duas irmãs gêmeas \jumelles] que 

ficaram subitamente mudas e como que mortas para todo o seu círculo. Uma longa 
investigação revelou que a doença se havia instalado no dia seguinte em que o pai, 
descobrindo no fundo de uma gaveta um velho binóculo de teatro [lorgnette ou 
jumelles], ordenou “quejogassem o binóculo [lesjumelles] no lixo”. Podemos leroutros 
exemplos decisivos dessa primazia do significante sobre o significado na análise que 
Serge Leclaire faz de alguns sonhos de seu paciente Philippe e do próprio Freud, 
exemplos que, infelizmente, são extensos demais para que possamos retomá-los aqui. 
Cf. a propósito S. Leclaire, Psychanafyser, cap. I, II e V.

14. Como o algarismo romano V, em que o gênio de Freud soube reconhecer um 
significante-chave do “Homem dos Lobos”. Esse significante expressa e literaliza, ao 
mesmo tempo, na origem, a posição da mãe quando da percepção da cena primária, a 
hora da descoberta - e também aquela em que mais se altera o humor do paciente todos 
Os dias. Como assinala ainda o sonho dos cinco lobos e a fobia à borboleta de asas 
abertas em V, riscadas nas cores e no modelo do vestido de Grusha, a empregadinha que
o paciente havia atacado quando, esfregando o soalho, ajoelhada e com as pernas 
afastadas, ela lhe reproduziu a imagem da mãe na cena primária. Voltamos a encontrá-
lo, além dos lobos (Wolf), na importância desmedida que teve para o futuro paciente 
uma série de personagens cujo único traço comum era chamarem-se Wolf. E, para 
terminar, nO extraordinário sonho da vespa (Wespe), em que o paciente, cujo nome tinha 
por iniciais S.P. (Espe [na pronúncia alemã das letras]), castra a si mesmo através do 
signo em que se marcara a decepção originária. Citemos aqui o texto freudiano 
(tradução francesa in Cinq Psychanatyses, p. 397 [tradução brasileira in E.S.B., vol. 
XVII]): “Disse ele: ‘Sonhei que um homem estava arrancando as asas de uma Espe... 
- ‘Espe’, tive de perguntar-lhe, ‘o que você quer dizer com isso?’ - ‘O senhor sabe, esse 
inseto que tem listras amarelas no corpo e que pica.’ Devia ser uma alusão a Grusha, à 
figura listrada de amarelo [tratava-se, como a borboleta, de outro objeto substituto de 
Grusha, ela própria objeto substituto da mãe - como todas as mulheres agachadas, 
diante das quais o paciente experimentava uma compulsão irresistível (este texto entre 
colchetes é nosso)]. - ‘Você quer dizer Wespe (Vespa’ em alemão)’, corrigi-o. - ‘Ah, é 
Wespe que se diz. Eu realmente achava que se dizia EspeV (Como tantos outros, ele se 
valia do fato de ser estrangeiro [o Homem dos Lobos era russo] como capa para praticar 
atos sintomáticos.) ‘Mas Espe sou eu, S.P.’ (as iniciais de seu nome). Espe é, 
naturalmente, uma Wespe mutilada. O sonho dizia claramente que ele estava se 
vingando de Grusha por sua ameaça de castração.” Tratava-se de uma ameaça de 
castração enunciada por Grusha depois da investida feita pelo paciente durante a cena 
do soalho.

15. S. Leclaire fez a mesma constatação: “Contudo, a necessidade da questão da 
determinação ou da fixação dos elementos constitutivos desse inconsciente aparecerá 
melhor se, ultrapassando o contexto da análise das neuroses, nós nos empenharmos em 
considerar o que é revelado pelo estudo do fato psicótico, e mais particularmente
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esquizofrênico; efetivamente encontramos nesses casos um conjunto literalmente 
composto dos mesmos elementos que compõem o inconsciente do neurótico, mas cujo 
lastro ou centração não é assegurado por nenhum termo, ou, mais simplesmente, cuja 
ordem não é assegurada por coisa alguma, o que corresponde, de fato, à ausência de 
inconsciente. Assim nos vemos, com o esquizofrênico, confrontados com sombras de 
letras, cada uma das quais remete indiferentemente, seja ao conjunto das outras 
sombras, seja exclusivamente a uma delas, que parece fazer para ele as vezes de 
complemento sexual; mas não podemos reconhecer, na análise, nada que mereça 
realmente o nome de letra. A materialidade da letra manipulada pelo esquizofrênico 
parece, na verdade, duplamente abstraída de qualquer referência corporal, não sendo 
mais, no final das contas, doque uma sombra de letra, istoé, uma materialidade que não 
remete a nada senão à materialidade de todas as letras.” S. Leclaire, Psychanafyser, pp. 
124-125.



capítulo 4

A INTERPRETAÇÃO PSICANALÍTICA DA PSICOSE. 
A METÁFORA PATERNA E A FORACLUSÃO

Os textos fundamentais que estão na origem das idéias freudianas sobre 
a psicose (ou, como às vezes se exprime Freud, das neuroses narcísicas, 
denominação que abarca na maioria das vezes, sem outras distinções, a 
esquizofrenia, a parafrenia, e a paranóia) são o estudo sobre as memórias 
do Presidente Schreber (1911) e Sobre o Narcisismo: Introdução (1914).

Na opinião de Freud, o caso Schreber pode ser apresentado, pelo 
menos em primeira análise, como uma paranóia1 ligada à gênese ou ao 
ressurgimento de desejos homossexuais.

Essa paranóia evolui em seguida, por razões que Freud se esforça 
por elucidar, mas que só se tornarão plenamente evidentes no artigo de 
J. Lacan sobre o mesmo assunto,2 para um delírio erótico-religioso. Freud 
liga esses desejos ao que denomina de estágio nareisico no devir da libido. 
No curso desse estágio, originariamente auto-erótico, a libido evolui 
progressivamente para uma escolha objetai. Todavia, antes de se dirigir 
para um objeto plenamente diferente (ou seja, de sexo diferente), a libido 
atravessa uma fase intermediária, elegendo um objeto mais semelhante 
a ela própria, isto é, do mesmo sexo. Toda fixação ou regressão a essa fase, 
regressão que de fato ocorre no caso de Schreber, seria responsável por 
um homossexualismo manifesto ou latente de cunho permanente, se a fase 
em questão nunca fosse ultrapassada, ou por um impulso homossexual, 
se houvesse regressão.3Dessa fixação ou dessa regressão o sujeito, entre 
outras reações possíveis, poderia defender-se através de um delírio de tipo 
paranóico. Daí a ligação que a psicanálise estabelece classicamente entre 
paranóia e homossexualismo. Sabemos também que essas aspirações 
homossexuais não são simplesmente aniquiladas quando a libido atinge 
a fase heterossexual, mas que, sublimadas, encontram-se na base da maioria 
das atitudes e sentimentos sociais.

Mas em que e como a paranóia constitui uma defesa contra essas 
tendências?

Freud assinala - e essa constatação é importante - "que as principais
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formas conhecidas da paranóia [podem] ser todas resumidas em formas 
diversificadas de contradizer uma única proposição: ‘eu (um homem) o 
amo (a ele, um homem)’; e mais, que elas esgotam todas as maneiras possíveis 
de formular essa contradição''.4 Podemos assim distinguir três grandes tipos 
de delírios paranóicos: o delírio de perseguição, que contradiz o verbo da 
frase (eu não o amo, odeio-o, porque ele me persegue); o delírio 
erotomaníaco, que contesta o complemento (não amo a ele, e sim a ela, 
porque ela me ama); e o delírio de ciúme, que se volta contrao sujeito dessa 
mesma oração (eu não o amo, é ela que o ama)/

O delírio de perseguição inverte o amor em ódio. Ele me odeia, já 
que me persegue, portanto, éjusto que eu o odeie. Entretanto, podemos 
nos perguntar porque o ódio não se exprime diretamente e requer um desvio 
através do ódio e da perseguição do outro. É que estamos lidando, aqui, 
com o mecanismo fundamental da paranóia, que é a projeção. O sentimento 
de ódio experimentado perante o objeto amado é projetado para fora e 
volta dó exterior para o sujeito sob a forma de um ódio persecutório que 
justifica o ódio retribuído pelo sujeito. Assim, Flechsig, o antigo médico 
de Schreber a quem ele era muito apegado, “odeia Schreber e o persegue; 
esforça-se por matar sua alma e por se aliar a Deus para transformá-lo em 
mulher", o que justifica o ódio inexpiável que Schreber lhe devota. Os 
mecanismos de projeção e retorno são aí particularmente flagrantes, em 
razão dos laços de afeição que existiam inicialmente entre os dois homens 
e em razão do tipo de perseguição exercida. Na verdade, porém, podemos 
identificá-los sem dificuldade em todos osdelírios de perseguição, que mais 
não seja pelo fato de o perseguidor ser invariavelmente uma pessoa 
anteriormente amada, ou um representante dessa pessoa.

O delírio erotomaníaco muda o sexo do objeto. “Não é a ele que 
amo, é a ela.” O que se transforma, em virtude do mecanismo de projeção, 
em “evidentemente, da me ama, portanto posso amá-la”. Essa interpretação 
éjustificada poruma razão dupla, que é encontrada em todos os delírios 
erotomaníacos. É que, antes de mais nada, em toda erotomania, é sempre, 
como se diz, o objeto que começa. Antes de amar, o sujeito percebe 
repentinamente, por sinais indiscutíveis, numerosos e patentes, que é amado 
por uma dada pessoa, que ele então passa a amar com a mais absurda paixão. 
E depois, ocorre que esse objeto está sempre ligado, de uma maneira ou 
de outra, a alguma outra pessoa em quem o doente tem grande interesse. 
Por exemplo, o sujeito percebe que é amado pela mulher de um amigo. 
Ou ainda, uma mulher sente-se amada pelo padre de sua paróquia, o que 
lhe dá ensejo de se encontrar reiteradamente, a fim de lhe expor seus 
problemas amorosos, com a irmã desse padre. Outra mulheré amada por 
um colega de escritório e vai se aconselhar com a chefe da seção que conhece 
a ambos.6
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O delírio de ciúme substitui o sujeito da frase por um sujeito do sexo 
oposto: “não sou eu que o amo, é ela que o ama". Ou ainda, quando a paâente 
é uma mulher: “não sou eu que tenho queda pelas mulheres, é ele, meu 
marido ou meu noivo, que tem". O ciumento ou a ciumenta suspeitam 
de que seus parceiros amam toda e qualquer pessoa que eleou ela se sentiriam 
tentados a amar. Aqui, não há nenhuma necessidade de inversão, já que, 
desde o começo, supõe-se que o processo se desenrole no Outro: é o outro 
que ama o terceiro. Essa interpretação se baseia em certas particularidades, 
difíceis de explicar de outra maneira, encontradas em todo ciúme delirante. 
Sobretudo o feto de que o ciumento parece sempre mais preocupado com 
o comportamento e a pessoa do rival do que com as traições da infiel. 
Freqüentemente, esse rival é adornado por atrativos e dotado de artimanhas 
que o tornam praticamente irresistível, de modo que ciumento tem que 
sé ocupar dele ininterruptamente para conseguir desarticular todos os seus 
planos. Mas essa suspeita de todos os instantes é também uma maneira 
de torná-lo ininterruptamente presente.

Mas existe ainda uma outra maneira de contradizer a proposição 
considerada, que consiste em negá-la por completo, pura e simplesmente: 
“não amo nada nem ninguém”. Mas como, diz-nos Freud, é realmente 
preciso que a libido se invista em algum lugar, essa proposição eqüivale 
a dizer que a libido está investida em mim e que “só amo a mim mesmo". 
Daí o delírio de grandeza, que não é outra coisa senão uma superestima 
sexual de si mesmo, como em geral se superestima todo objeto de amor, 
como acabamos de observar a propósito do rival no delírio de ciúme. 
Ademais, como veremos que, segundo Freud, a psicose sempre se caracteriza 
por um refluxo mais ou menos acentuado da libido para o próprio sujeito, 
não há nada de surpreendente em que apareçam traços mais ou menos 
acentuados de delírio de grandeza na maioria dos casos de psicose de tipo 
paranóico ou esquizofrênico. Isso é muito evidente no caso deSchreber, 
que, ao mesmo tempo, consegue sozinho manter em xeque as ações de Deus, 
tornar-se o objeto do gozo sensual da pessoa de Deus e gerar, por obra 
deste, uma nova humanidade.

Contudo, examinemos mais de perto o mecanismo da formação dos 
sintomas e o gênero de recalcamento a que eles estão ligados, já que o desejo 
homossexual, por mais patente que nos pareça, nunca é reconhecido, pelo 
menos em Schreber. É pouco provável, de fato, que os dois coincidam. Já 
que o recalcamento visa a apagar, ao passo que os sintomas - ê essa a doutrina 
constante de Freud - procuram, de maneira mais ou menos mascarada, 
trazer satisfação ao recalcado.

Como já mostramos, o núcleo da formação dos sintomas é aprojeção. 
Uma certa “vivência” interna é atingida pela proibição, rejeitada para fora 
e, ao mesmo tempo em que sofre uma certa deformação, aceita sob essa
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forma na consciência. O caso mais claro é o da perseguição em que o amor 
que a pessoa tem pelo outro transforma-se num ódio que o outro nutre 
por ela. Observemos, com Freud, que essa projeção não tem a mesma 
importância em todos os tipos de delírios e que, além disso, a projeção 
não é própria nem da paranóia, nem tampouco da própria patologia. Essa 
constatação interrompe a investigação de Freud, que passa então ao 
problema do recalcamento propriamente paranóico.

Freud começa por expor que todo recalcamento, sendo esse termo 
tomado aqui em seu sentido mais amplo, comporta três elementos ou fases: 
a fixação, o recalcamento propriamente dito e, quando se trata de patologia, 
isto é, de um recalcamento que fracassou mais ou menos amplamente, o 
retorno do recalcado.

a) A fixação. Esta resulta do fato de que, por uma razão a ser 
determinada, uma pulsão ou um componente da pulsão não acompanha 
a evolução da libido em seu conjunto, permanecendo imobilizada,/irada 
num estágio de evolução infantil. Em relação às organizações ulteriores 
e mais complexas da libido, esse setor congelado e ultrapassado torna-se 
inconsciente e fica numa situação praticamente equivalente à que resultaria 
de um recalcamento positivo. Essas áreas solidificadas e provisoriamente 
sufocadas assumem grande importância nos casos em que, por alguma razão, 
as organizações menos arcaicas, mais evoluídas, mas também mais frágeis, 
atravessam uma crise ou até desmoronam.

b) O recalcamento propriamente dito, ou proibição do acesso à 
consciência e a seus atos, é executado pelas instâncias superiores da 
consciência e do eu - Freud emprega as duas expressões e ainda não distingue, 
nessa época, as diversas instâncias repressoras inconscientes - em relação 
a aspirações psíquicas inaceitáveis para essas instâncias, ou ainda em relação 
a produtos das pulsões atrasadas e submetidas à fixação; Freud nota que 
o recalcamento é tão mais fácil de realizar quanto mais os elementos a serem 
recalcados se aparentam de perto com elementos já recalcados 
anteriormente, o que implica uma ação de atração do inconsciente recalcado. 
O dinamismo deste se exerce, portanto, num duplo sentido. Procura, ao 
mesmo tempo, abrir uma saída para a consciência e puxar para si o que 
ainda não é inconsciente.

c) O retorno do recalcado, quando o recalcamento não é suficiente. 
Freud insiste no fato de que “essa irrupção nasce no ponto em que a fixação 
teve lugar e implica uma regressão da libido até esse ponto exato”.7

Existem, é claro, tantos pontos de fixação possíveis (e tantos “fiascos” 
da evolução libidinal) quantas são as fases ou estágios distintos que essa 
evolução comporta. Podemos imaginar que as modalidades do 
recalcamento, assim como as do retorno do recalcado, terão seu caráter 
próprio conforme o ponto de fixação implicado e a regressão



correspondente. Observe-se aqui que Freud, sem o dizer, traçou o piano 
de uma diversificação sistemática das “afecções mentais", sem que, no 
entanto, a execução desse plano tenha sido plenamente realizada desde 
então. E ele acrescenta, mas sem fornecer maiores explicações, que seria 
sem dúvida quimérico esperar que se pudesse dar conta de todas as 
particularidades de um dado quadro clínico através, unicamente, da 
evidenãação da evolução sofrida pela libido em tal caso. Isso não constitui 
uma saída para escapar a uma dificuldade, mas sim a constatação, primeiro, 
de que nenhuma investigação psicanalítica, por mais longe que seja levada, 
pode ser exaustiva, e segundo, de que existem efeitos secundários da doença 
que já não têm uma dependência direta das origens desta, mas são induzidos 
pelos efeitos primários ou por outros fatores, como, por exemplo, a 
personalidade pré-mórbida.

A aplicação das noções que acabamos de expor ao caso Schreber 
permitiu a Freud estabelecer novos pontos an sua interpretação da psicose. 
Freud observou, tanto com base em relatos médicos quanto nas memórias 
do próprio Schreber, que, na fase aguda inicial da doença, este teve a sensação 
de estar assistindo ao fim do mundo. Os seres vivos, homens e animais, 
pareciam-lhe não passar de sombras, sendo ele próprio o único sobrevivente 
num mundo devastado e petrificado. Em outros momentos, porém, a 
transformação do real parecia dizer respeito principalmente a ele mesmo: 
também ele se sentia morto, com o corpo em decomposição; chegou até 
a ler num jornal a participação de seu falecimento. Depois, achou que o 
morto era seu duplo ou sua sombra, de que se havia separado. Mais tarde, 
todas essas idéias delirantes desapareceram, dando lugar a outras. Foi então 
que começou sua transformação progressiva em mulher, acompanhada 
pela perseguição e depois aliança divinas; a única ligação entre os dois grupos 
de delírios eram a má vontade e a perseguição de Flechsig, responsável 
tanto por catástrofes cósmicas quanto pelo assassinato da alma de Schreber 
e pelas perseguições divinas desencadeadas por sua instigação. Só no 
momento em que Schreber conseguiu inverter a perseguição divina numa 
aliança (em todos os sentidos da palavra) com Deus é que Flechsig finalmente 
encontrou um adversário a sua altura.

É comum constatar, numa ou noutra forma, na fase inicial aguda 
de uma esquizofrenia paranóide (Freud diz “paranóia"), uma 
Weltuntergangserlebnis [vivência de fim de mundo].8 Mas Freud fornece, 
pela primeira vez, uma explicação analítica. Esse desbotamento, esse 
desmoronamento, não passam da experiência, no real, da retratação dos 
investimentos libidinais objetais do enfermo, retração que é característica 
da “psicose narcísica”, e os investimentos retirados dos objetos são 
retransportados, além disso, para o próprio eu. Quanto à morte do doente 
e à decomposição de seu corpo, elas exprimem o profundo abalo
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ser de um morto. Esse desastre, que é sublinhado por uma multiplicidade 
de impressões hipocondríacas delirantes (que têm, aliás, mais outra 
significação de que falaremos adiante), pode ser prontamente superado, 
jáque,aoabandonarseusinvestimentosobjetais,osujeitoconcentrasua 
libido em si mesmo, o que em pouco tempo o leva a se superestimar, como 
é costumeiro superestimar-se todo ''objeto" de amor— Essa superestima 
de si apresenta-se em Schrebêr sob a aparência de uma aliança divina e 
de uma obra redentora em relação à humanidade.

Maisdifícil de vencer éo desmoronamento na extrema fragilidade 
dos homens e das coisas. A esse respeito, Freud acrescenta mais uma pedra 
à construção de seu edifício, uma nova dimensão à sua concepção do delírio. 
Se, de lato, o delírio pode e deve ser compreendido como uma manifestação 
do inconsciente do sujeito -  e que é tão menos disfarçada quanto mais se 
trata de uma psicose mais regressiva; se ele é também, como todo sintoma, 
um modo de realização dos desejos - nem que sejam masoquistas e de 
autopunição -, e de novo, tão menos dissimulado quanto mais arcaica é 
a fixação de que surge, ele possui ainda uma outra função que Freud nos 
revela em seu comentário sobre Schreber. É que o delírio é também, e 
essencialmente, uma tentativa de restauração do mundo, um esforço para 
reconstruir um cenário comum em que os outros e os objetos possam 
ressurgir e ser investidos. Assim, longede o delírio ser a marca da doença, 
ele já é 0 caminho para a cura e seu esboço. Essa maneira de ver só parecerá 
paradoxal a quem nunca tiver tido a oportunidade de comparar, no plano 
do estar-com-outrem e da coexistência, um hebefrênico grave, mas sem 
delírio, e um esquizofrênico paranóide, mesmo em fase aguda Mas citemos 
o próprio texto de Freud, ainda que nos desculpemos por sua extensão:

"O paranóico reconstrói o universo... O que tomamos por produção 
mórbida, a formação do delírio, é na realidade a tentativa de cura, a 
reconstrução. Seu sucesso, depois da catástrofe, é maior ou menor; nunca 
é total. Entrementes, o homem enfermo reconquista uma relação com as 
pessoas e as coisas deste mundo, e amiúde seus sentimentos são dos mais 
intensos, embora possam agora ser hostisonde antes eram simpáticos e 
afetuosos. Assim, podemos dizer que o processo próprio do recalcamento 
consiste no fato de que a libido se desliga das pessoas -  ou coisas - 
anteriormente amadas. Esse processo se realiza em silêncio: não sabemos 
que está ocorrendo, e somos fbrçados a inferi-lo dos processos que se seguem 
a ele. O que atrai flagrantemente nossa atenção é o processo de cura que 
suprime o recalcamento e restitui a libido às mesmas pessoas que ela havia 
abandonado. Ele se realiza, na paranóia, por intermédio da projeção. Não 
era certo dizer que o sentimento reprimido dentro fosse projetado para



fora: deveríamos, antes, dizer... que o que foi abolido dentro retoma de 
fora."9

A interpretação que acabamos de ler convida a formularmos uma 
pergunta essencial, à qual, em 1912, Freud ainda deu apenas uma resposta 
hesitante: em que medida a retirada dos investimentos objetais e seu retomo
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a paranóia, mas qualquer psicose, o que transformaria a expressão “psicose 
nardsica", de que Freud se valia de bom grado, numa tautologia? Além 
disso, admitindo-se essa extensão, restaria encontrar nessa base comum

que esses dois quadros não podiam ser confundidos. A resposta é que se 
há, num e noutro casos, nardsismo no sentido que acabamos de esclarecer, 
a esquizofrenia se caracteriza “por uma outra localização da fixação 
predisponente e por um outro mecanismo de retorno do recalcado".10

E quais são eles? Freud aborda primeiramente o segundo ponto e 
considera que, no esquizofrênico, o retorno do recalcado e a tentativa de 
restauração do mundo se fazem, certamente não mais pela projeção, porém 
pela “ agitação alucinatória". Os conteúdos desta seriam fornecidos pelos 
“resíduos, a que os doentes se aferram convulsivamente, dos investimentos 
objetais do passado".11 Retrucamos que está longe de ser certo que toda 
esquizofrenia comporte essa agitação alucinatória, ou mesmo que o inverso 
seja certo. Freud sem dúvida responderia, e com Justa razão, que os 
esquizofrênicos não alucinados ou não delirantes -  pois evidentemente 
podemos estender ao delírio a interpretação que Freud fornece da agitação 
alucinatória -  são justamente aqueles para quem o prognóstico é mais 
sombrio, e de fato o é porque a ausência de delírio prova que a retração 
nardsica não é combatida por coisa alguma, que o “recalcamento" em que 
ela consiste reina maciçamente, visto que não se esboçã nenhuma tentativa 
de reinvestimento objetai, contudo, essa argumentação exigiria uma 
<Mscrimina$ío mais explicitados papéis e funções do sintoma. Não podemos, 
evidentemente, reduzir todos os delírios a uma maneira de o sujeito se 
agarrar a restos de realidades outrora investidas com visfasa combater 
o "recalcamento" autista. O que também aparece nos delírios, e 
preferencialmente, é uma realização fictícia de desejos inconscientes lio 
estado normal, os quais, longe de poderem restaurar um vínculo qualquer 
com a realidade, são, ao contrário, essencialmente “reaütâtswidrig* [avessos 
à realidade]. Pensemos na jovem que se censura por ter destruído o 
casamento dos pais e porter impelido o pai ao massacre de suas irmãs e 
irmãos. Estamos aqui em pleno equívoco. Sem dúvida, esse delírio 
restabelece um certo “real": “meu pai me ama mais do que ama minha 
mãe, e me ama a ponto de eliminar todos aqueles de quem tenho ciúme”.



Mas esse “real” é justamente o que a realidade impõe que seja ferrenhamente 
recalcado. Onde está, nesse caso, o compromisso próprio do sintoma? Este 
aparecia nitidamente em Schreber. A perseguição que Flechsig exercia 
sobre sua pessoa restabeleceu um certo “real" e, ao mesmo tempo, deu 
ao antigo amor uma satisfação, se bem que dissimulada, já que esse amor 
se invertera em ódio contra o perseguidor. Não há nada dessa ordem, ao 
que parece, no caso de Marie-Thérèse, ao qual acabamos de fazer alusão. 
Seu delírio exprime sem o menor disfarce a irrupção, na consciência, de 
desejos e fantasias normalmente inconscientes, a ponto de sua consciência 
ser totalmente inundada e devastada por eles. Como identificar alguma 
restauração do “real” onde há apenas uma explosão pulsional? Acrescento 
que, poucos dias depois da conversa em que Marie-Thérèse nos enunciou 
esse discurso, ela mergulhou num acesso de catatonia estuporosa que, em 
outras épocas, teria posto sua vida em perigo. Schreber se defendeu, pelo 
retorno a um real delirante, de um recalcamento autista que, por sua vez, 
tinha que defendê-lo - diz-nos Freud - de uma súbita irrupção de pulsões 
homossexuais. O Presidente conquistou assim uma posição de relativo 
equilíbrio: superou o autismo (sem sucesso completo, é verdade, mas isso 
tem pouca importância), criando para si, no “real”, uma satisfação disfarçada 
e aceitável de seus desejos homossexuais. E, podemos dizê-lo - num sentido 
ao mesmo tempo muito amplo e muito relativo a caminho da “cura”. 
Aliás, Freud o afirma. Não há nenhum vestígio dessa posição intermediária 
em Marie-Thérèse, que passa sem transição de um eu totalmente subjugado 
para um eu totalmente vazio. Descreveríamos seu caso com bastante 
exatidão dizendo, com Minkowski e outros, que ele manifesta a 
transformação de um autismo rico num autismo pobre. O que manifesta 
muito mais uma defesa contra o delírio do que o delírio como defesa.

Cabe assim concluir que, nesse ponto do pensamento de Freud, a 
discriminação e a distinção das diversas fiinções do delírio (ou da alucinação) 
continuam bastante incertas e obscuras.

Passemos agora à outra questão, que ficou em suspenso, concernente 
ao ponto de fixação da psicose esquizofrênica. Freud o aborda observando
- o que não é contestado desde Kraepelin - que o prognóstico dessa psicose 
é muito menos favorável que o da paranóia Em regra geral, o recalcamento 
sai finalmente (senão totalmente ) vitorioso, o autismo não é superado 
e a regressão vai além do narcisismo especular, onde se origina, na opinião 
dos psicanalistas, a paranóia. O que indica que a falha onde se fixa a 
predisposição para o tornar-se esquizofrênico situa-se num ponto ainda 
mais recuado do que o narcisismo especular, “em algum lugar do início 
da evolução primitiva que vai do auto-erotismo ao amor objetal”.12O que 
permite compreender que, tanto na ida de sua regressão quanto durante 
seu eventual retrocesso, o füturo ou antigo esquizofrênico passa por uma
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fase paranóica ou constitui um quadro em que se encontram traços de ambas 
as afecções. É isso o que se apresenta em Schreber, efetivamente, e que 
justifica as hesitações de diagnóstico a que me referi.13

Parece-nos preferível, antes de passarmos ao estudo de Lacan sobre o livro 
de Schreber e seu comentário freudiano - estudo que esclarecerá de maneira 
decisiva alguns problemas não resolvidos por Freud determo-nos nos 
textos que Freud, posteriormente a seu estudo sobre Schreber, dedicou 
à exposição da teoria psicanalítica da psicose. A esse respeito, já dissemos 
que o artigo sobre o narcisismo (1914) merece um lugar privilegiado.

Em primeiro ponto chama imediatamente a atenção: o narcisismo 
específico da psicose, ou seja, a retração dos investimentos objetais para 
o eu, deve ser “concebido como um estado secundário, construído com 
base num narcisismo primário que foi obscuretído por múltiplas 
influências".14 Isso significa muito claramente que o narcisismo originário 
nunca é inteiramente abolido e que os investimentos objetais só 
representam, de qualquer maneira, uma parte, variável conforme as 
circunstâncias, da quantidade global de libido a ser investida. 
“Fundamentalmente, o investimento do eu persiste."15 Dito de outra 
maneira, a psicose, ao menos de certo modo, pode ser descrita não tanto 
como um acidente, mas como o restabelecimento intensivo ou mesmo 
exclusivo de um regime que nunca deixou por completo de vigorar. Existem, 
pois, pulsões do eu voltadas para ele mesmo, que dele se desviam em algum 
momento, mas não inteiramente, e que podem retomar. Observam-se, 
aliás, alguns fenômenos não patológicos dessa retração dos investimentos 
objetais: o luto, o sonho e a doença orgânica são exemplos evidentes dela. 
O sujeito consternado, o adormecido e o doente concentram em si um 
interesse antes voltado para as coisas do mundo externo e que lhes é recusado 
por eles no presente, mesmo que seja apenas por algum tempo, caso o 
adormecido acorde, o doente se cure e o luto não seja patológico. Freud 
arrisca inclusive um passo a mais. A evolução normal, que arranca o indivíduo 
do narcisismo originário para atirá-lo no amor objetai, teria por motor 
o fato de que a acumulação da libido no eu criaria para ele um estado doloroso 
de excesso de tensão - e sabemos que, para Freud, toda tensão é forçosamente 
dolorosa e acarreta, não menos forçosamente, um esforço para suprimi- 
la: estas são leis psíquicas gerais e absolutas -, um estado de tensão do qual 
o eu se livraria descarregando parte de sua libido no mundo externo, no 
objeto. Esse mesmo princípio leva a compreender que o refluxo maciço 
dos investimentos objetais abandonados para o eu dá margem à percepção 
constantemente dolorosa do corpo próprio que os psiquiatras chamam 
de hipocondria.16 Uma primeira tentativa de superar esta última seria o



delírio de grandeza -  e vimos ambos serem desencadeados na consciência 
de Schreber. Por último, o delírio tipicamente parafrênico ou paranóico 
seria um esforço mais bem-sucedido de cura, por expulsar do eu para pseudo- 
objetos fictícios e imaginários o excesso de libido nele estagnado, e que, 
sem essas medidas, tornar-se-ia intolerável.

Embora essas visões não sejam incompatíveis com as que Freud 
desenvolveu em seu comentário sobre Schreber, diferem delas de maneira 
bastante sensível, posto que o que ali fora representado como um meio 
de defesa e um modo de recalcamento aparece agora como uma situação 
não apenas original, mas permanente, quetodavia, em certos momentos, 
volta a se tomar predominante ou exclusiva Mas, quanto à razão que explica 
essa inversão das proporções entre a libido objetai e a libido estagnada 
no eu, seriamos novamente remetidos ao que foi dito no estudo sobre 
Schreber.

Mas, “freqüentemente - se não na maioria das vezes -, a libido, na 
parafrenia, só se desliga dos objetos parcialmente, o que nos permite 
distinguir no quadro dessa afecção três grupos de manifestações: 1) as que 
correspondem a uma conservação do estado normal ou da neurose,17 
(manifestações residuais); 2) as do processo mórbido (isto é, do 
desprendimento da libido dos objetos: delíro de grandeza, hipocondria, 
destruição dos afetos, todas as regressões) e 3) as que correspondem à 
restituição que fixa novamente a libido nos objetos, seja à maneira de uma 
histeria (demência precoce, parafrenia no sentido próprio), seja à de uma 
neurose obsessiva (paranóia). Esse investimento recente da libido provém 
de um outro nível e em condições diferentes das do investimento 
primário”.18

Um quadro concreto de psicose, portanto, apresenta comumente 
três dimensões. Primeiro, quando o autismo não é completo -  e não pode 
sê-lo em termos absolutos a manutenção de alguns investimentos 
anteriores. Schreber nos explica que, embora se estivesse transformando 
progressivamente em mulher19 e sendo submetido ao coito divino, conservou 
em relação a sua própria mulher os sentimentos que lhe votara no passado. 
Diz-nos ele também que, após sua saída da clínica, teve que tratar de questões 
judiciárias relativas a sua própria família e pôde resolvê-las com um 
conhecimento jurídico intacto. Em segundo lugar, as manifestações da 
fase aguda, algumas seqüelas das quais podem subsistir após seu 
desaparecimento. Ao redigir suas memórias, Schreber nos diz ter acreditado 
em sua própria morte e na de todos os outros homens. Já não pensa assim 
atualmente, mas nem por isso está menos convencido de que Flechsig 
“assassinou sua alma”, e também de que os homens de hoje já não são 
inteiramente como os do passado. Não estão mortos, como ele pensara 
erroneamente, mas, mesmo assim, reduzem-se a sombras de homens, a
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ßlchtig hingemachte Männer, a homens atamancados às pressas, segundo 
a tradução sugerida por Pichot.

Por último vêm os delírios restitutivos. Estes são, no caso de Schreber, 
suas convicções atuais: sua mudança progressiva de sexo, suas relações (em 
todos os sentidos do termo) com Deus e seu papel paia a humanidade futura 
Aqui aparece inclusive uma curiosa combinação de elementos do tipo 1 
e do tipo 3, e está reladonada com Flechsig Noprefädodeseu livro, Schreber 
faz uma distinção entre o eminente professor Flechsig, de quem se diz 
um padente reconheddo e a quem se desculpa por atacar, e, por outro 
lado, o monstro Flechsig, que quis atirá-lo à prostituição, que matou sua 
almae que obteve o concurso de Deus para seus planos satânicos -  sobre 
quem Schreber triunfou ao compreender que a ordem universal erigia que 
ele se convertesse na esposa de Deus.

Um último ponto nos retém ainda no texto anteriormente dtado. 
Freud faz uma distinção entre os mecanismos de ''restituição'' que seriam 
próprios da demênda precosc e da parafrenia, de um lado, e os que seriam 
característicos da paranóia, de outro. Os primeiros seriam aparentados 
com a histeria, e os últimos, coma neurose obsessiva. Esse parentesco 
não é explicado, mas se esclarece ao sabermos que a conversão somática 
e a identificação são típicas da histeria, assim como o deslocamento o é 
da neurose obsessiva. No primeiro caso surgiriam delírios marcados 
prindpalmente por conversões somáticas (e não é justamente essa a 
definição da hipocondria?) e por identificações (com Deus, com a Virgem, 
com Napoleão); é  no segundo surgiriam delírios marcados pelo 
deslocamento (para os comunistas, os judeus, os franco-mações, os jesuítas, 
os bruxelenses etc.), do qual a projeção é uma modalidade, mas não a única, 
como vimos nas permutações do sujeito, do verbo e do complemento 
expostas por Freud em seu estudo sobre Schreber. As três modalidades 
são encontradas em Schreber, o que explica mais uma vez o diagnóstico 
bastante instável (demênda precoce, esquizofrenia, parafrenia, paranóia) 
que Freud enuncia, sucessiva ou simultaneamente, a propósito dele. Isso 
pode ser condliado recorrendo-se a uma outra tese de Freud sobre as 
passagens possíveis da paranóia à esquizofrenia, na fase ascendente, eda 
esquizofrenia à paranóia, na fase descendente. Não parece haver dúvida, 
tanto pelos depoimentos dos médicos quanto pela descrição de suas próprias 
lembranças, de que Schreber era esquizofrênico na época de sua internação. 
Acrise que motivou esta última teve, de fato, todasas aparências de um 
Schub [surto] esquizofrênico. Ao contrário, na época em que redigiu seu 
livro e nos comunicou suas teorias e suas convicções, tal como foram 
elaboradas após a fase catastrófica, ele pareda mais estar manifestando 
um quadro paranóico. Na realidade, encontramos sintomas de ambas as 
psicoses. Não faltam nem as conversões somáticas delirantes (por exemplo,
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sua transformação em mulher, cujos progressos ele verifica in situ), nem 
as identificações (por exemplo, com a mulher de Deus), nem tampouco, 
por outro lado, as projeções (por exemplo, todos os sentimentos de e em 
relação a Flechsig).
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Posteriormente, os textos freudianos relativos à psicose trouxeram mais 
alguns complementos interessantes às idéias que acabamos de expor. Em 
seu artigo sobre o inconsciente, Freud observa explicitamente (G.W.,X, 
p. 295) que a incapacidade de transferência do esquizofrênico - e portanto, 
a impossibilidade de submetê-lo à análise - depõe a favor da tese do 
narcisismo e da destruição dos investimentos objetais. Isso, aliás, pode em 
geral aplicar-se a todos os traços característicos do autismo.

Freud também constata, sem a princípio fornecer uma explicação 
para isso, que vemos surgir nos enunciados conscientes e explícitos do 
esquizofrênico muitas fantasias e elementos que, no neurótico, permanecem 
inconscientes e só se mostram identificáveis no decorrer da análise. O que 
pode se afigurar como uma justificativa da fórmula tão freqüentemente 
utilizada: o neurótico recalcado inconsciente, o psicótico recalca o real. 
À primeira vista, isso parece mais difícil de relacionar com o investimento 
nardsico do eu. Entretanto, se é verdade que o recalcamento é efetuado 
sob a pressão do real e que o investimento narcísico se desvia deste, é 
compreensível que as barreiras que se opõem à irrupção do inconsciente 
na consciência venham a ceder. Mas não é menos importante observar que 
essas fantasias são transportadas para o real, de maneira mais estável e 
mais enraizada do que acontece do pseudo-real do sonho. Há uma diferença 
entre Schreber sonhando, pouco tempo antes de sua doença manifesta, 
que seria agradável ser mulher, e, na doença manifesta, a experiência dessa 
transformação, que ele julgava passível de ser constatada por outrem.

Freud se ateve também a algumas alterações da linguagem que são 
próprias da esquizofrenia e das quais já tratamos sob outra perspectiva. 
A construção das frases, observou ele, sofre uma desorganização que as 
toma absurdas. Trata-se, na verdade, do que descrevemos como confusão 
entre o significante e o significado.

A propósito disso, Freud citou como exemplo uma paciente levada 
para a clínica em seguida a uma viva discussão com o noivo. Ela se queixava 
de problemas oculares, afirmou estar com os olhos “virados” e pediu que 
eles fossem endireitados. É que, explicou, seu noivo era um grande 
conversador, um hipócrita que “virava os olhos” das pessoas.21

Existe aí uma evidente confusão entre o sentido de uma expressão 
e a imagem que o exprime, que serve para indicá-lo. Esses meios, os 
significantes, são tomados em si e recolocados no real. O noivo “virara”
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os olhos da doente assim como o notívago da história de Leclaire, depois 
de levar uns trompaços dos tiras-andorinhas, afirmou-se atacado por 
pássaros de verdade. Mas também reconhecemos aqui - pois a doente se 
queixou, além disso, de não conseguir mais enxergar direito, de ter olhos 
quejá não eram os seus, de estar vendo o mundo com outros olhos -  a fase 
hipocondríaca de uma esquizofrenia em surto. O mundo desinvestido tinha 
outras cores, mais esmaecidas e menos nítidas, e a carga de libido restituída 
ao eu traduziu sua acumulação por distúrbios ou lesões oculares delirantes.

Freud juntou a esse exemplo um comentário explicativo e 
“topológico” que, apesar de não estar isento de uma certa confusão, merece 
ser mencionado.

A tese que compreendia a esquizofrenia como um desinvestimento 
dos objetos e um reinvestimento do eu devia receber uma retificação. 
Deveríamos estabelecer uma distinção, no sistema consciente, entre a 
representação do objeto e a da palavra que designava esse objeto. Se o 
investimento da primeira desaparecia, o da segunda persistia. A doente 
já não compreendia a expressão simbólica “jogar poeira nos olhos”, mas 
se julgava cegada pela poeira Freud presumiu que, em regra geral, a repre
sentação consciente englobava a representação da coisa e mais a 
representação da palavra, ao passo que o inconsciente compreendia apenas 
a representação da coisa. O papel normal dopré-consciente, não havendo 
motivo para recalcamento, seria o de estabelecer a comunicação entre a 
representação do objeto e a de seu nome, transmitindo a este último o 
investimento afetivo do primeiro. O recalcamento neurótico consistiria 
em proibir essa transmissão, cortando a possibilidade de ligação. O objeto 
continuava investido no inconsciente, é claro, mas esse investimento não 
passava para sua representação verbal. O neurótico “sabia” perfeitamente 
todos os nomes dos objetos investidos e recalcados por ele, mas não “sabia” 
qual a carga libidinal que o objeto designado por esse nome tinha 
efetivamente em seu inconsciente.

Evidenciava-se pois, com muita clareza - e essa conclusão é de capital 
importância para nós -, que o que se chamava recalcamento, em matéria 
de psicose, devia ser um mecanismo absolutamente diferente, pois levava 
a retirar o investimento do objeto no próprio cerne do inconsciente, ao 
passo que subsistia ou aumentava o investimento da representação verbal. 
Isso preparou claramente as teses de Lacan sobre a “foraclusão” psicótica, 
teses estas aliás antecipadas pelas observações de Freud acerca da Verwerfung 
no caso do Homem dos Lobos.

Também era possível pensar, calculou Freud, sem que essa idéia fosse 
incompatível com o anterior, que se tratava, na psicose, de um 
superinvestimento da representação verbal, constituindo este a tentativa 
de cura própria da psicose e evidenciada, como vimos, pelo delírio. O



82 a psicose

significante era instalado no real e superinvestido, a partir do momento 
em que esse mesmo significante era excluído do inconsciente e a carga 
libidinal ligada a seu significado era retirada dele e reconduzida para o 
eu. Uma parte desta era então despendida em favor da palavra. O doente 
procurava reinvestir as coisas e, para chegar a isso, começava por investir 
as palavras, porém sem conseguir mais ir além delas em direção às coisas.

Um artigo curto, redigido por Freud entre 1920 e 1924, traz mais 
alguns esclarecimentos sobre outros pontos. Poderíamos apresentar a 
distinção entre a neurose e a psicose dizendo que, se o neurótico reprime 
o inconsciente ou o isso, sob a pressão da realidade e em benefício desta, 
o psicótico faz o contrário. Sob a injunção do isso, o psicótico retira seus 
investimentos da realidade para reconduzi-los a si mesmo, e portanto, de 
certa maneira, recalca a realidade.

Na aparência, essas fórmulas não coincidem exatamente com as que 
utilizamos a princípio. Não há entre elas, porém, nenhuma contradição. 
O que obriga o doente a fugir do real não é diretamente o poder do 
inconsciente, mas, como mostramos em Schreber, o perigo que esse real 
representa em razão dos investimentos irreprimíveis de que é dotado no 
inconsciente. A defesa consiste então em desinvestir esse real, restituindo 
ao eu as cargas libidinais ligadas a ele. Esse primeiro movimento é seguido 
por uma segunda providência: a que procura reencontrar e reinvestir o 
real, mas (já explicamos por qual mecanismo) de modo delirante ou 
alucinatório.

contudo, essa nova formulação pode dar margem a uma outra 
objeção. É que, afinal, ninguém duvida de que também o neurótico foge 
da realidade, se bem que à sua maneira, que não é a do psicótico; ninguém 
duvida de que ele se sente, nessa realidade, pouco à vontade, mesmo que 
se tenha tornado neurótico precisamente para fugir dela.

certo. Mas observemos, para começar, que fugir da realidade é bem 
diferente de negá-la. O neurótico se afasta do real quando não pode mais 
fazer face às exigências que esse real lhe impõe. Entretanto, ao se comportar 
dessa maneira, de fato reconhece a realidade.

Seo recalcamento foi empreendido, foi soba influência e a pressão 
do real; quando esse recalcamento consegue aquilo que almejava, isto é, 
confinar totalmente no inconsciente as pulsões e seus representantes 
psíquicos inaceitáveis, nenhuma neurose aparece. Quando, todavia, o 
recalcamento é mais ou menos malogrado, segue-se um retorno parcial 
e disfarçado do recalcado. O inconsciente se ressarce através do sintoma, 
que constitui uma formação apropriada para lhe dar alguma satisfação, 
embora velada e à maneira de um compromisso simultaneamente adequado 
para eludir as forças repressivas e respeitá-las. Isso não impede que, na 
maioria das vezes, imediatamente ou em pouco tempo, uma nova ação
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repressora se oponha ao sintoma, agravando o conflito entre as exigências 
reconhecidas da realidade e a incapacidade do sujeito de acolhê-las sem 
restrições. Donde um novo deslocamento do sintoma e um novo 
agravamento do conflito. Não resta então ao sujeito outro recurso senão 
o de se manter, tanto quanto possível, afastado do campo litigioso, tal como 
o pequeno Hans, que não sai mais da casa paterna para ter certeza de não 
mais encontrar nem cavalos, nem veículos. Essa fuga nada tem a ver com 
o desconhecimento ou a foraclusão próprios do delírio, tanto que o neurótico 
a sente, ao mesmo tempo, como uma proteção e como uma limitação 
insuportável de sua existência.

Isso levou Freud a constatar o que já dizíamos mais acima: se o delírio 
é uma tentativa de restaurar a realidade, não é apenas isso. A pseudo- 
realidade que ele instala e reinveste não se reduz a um esforço de superação 
do autismo, mas destina-se também a satisfazer o inconsciente; constatamos 
isso em Schreber, por exemplo, no fato de sua transformação em mulher 
ou de sua imortalidade. Contra essa dimensão do delírio, o que subsiste 
do eu se insurge e se defende por diversos mecanismos de defesa: 
camuflagem, inversão dos sentimentos, deformações diversas -  a trans
formação em mulher é desejada por Deus e só ficará concluída em séculos; 
o amor homossexual por Flechsig assume a aparência de um ódio atroz. 
Ou ainda, como nos pesadelos, a angústia e o terror que acompanham as 
alucinações e as fantasias: Marie-Thérèsese contorce em dores e horror 
ao contar que destruiu o casamento dos pais e "viu” (ou “ouviu”) o pai 
massacrar todos os seus irmãos e irmãs.

Estabelecemos, assim, os diversos elementos que compõem a doutrina 
freudiana da psicose. Por mais decisivos que eles Sejam para o entendimento 
dela, falta-lhes, no entanto, um elo essencial, de que Freud suspeitou sem 
chegar a forjá-lo, e graças ao qual o conjunto assumiria a forma de uma 
estrutura, seguramente a melhor que jamais nos foi proposta. É  à obra 
magistral de Lacan que devemos esse progresso decisivo. Tentaremos 
compreendê-la e interpretá-la referindo-nos a seu estudo sobre Schreber, 
que ele intitulou D 'Une Question Préliminaire à Tout TraitementPossible 
de la Psychose.72 Esse texto teve como origem um seminário realizado no 
Hospital Sainte-Anne em 1955-1956/

Não podemos, evidentemente, deixar de subscrever a afirmação do 
autor quando ele constata que, antes da psicanálise, não havia nenhuma 
compreensão do que é o fato psicótico, por mais admiráveis e requintadas

* Trata-se do seminário de J. Lacan sobre As psicoses, Jorge Zahar, Rio, 1985. (N.R.)



que fossem algumas de suas descrições clínicas (sobretudo francesas), e 
por mais claras e úteis que tivessem sido algumas tentativas (sobretudo 
alemãs) de isolar algumas de suas identidades diferenciáveis.

Arazão desse fracasso é epistemológica, e até, se ousamos escrevê- 
lo, filosófica. O século XlXjamais questionou - e nisso o empirismo mais 
desconfiado aliou-se ao idealismo mais francamente especulativo -  que 
a unidadedo objeto percebido fosse constituída pelo sujeito percebedor, 
quer essa unidade fosse elaborada por intermédio de associações 
(empirismo), quer fosse o fruto de alguma forma de Setzung (idealismo). 
Essa função continuou própria do percebedor, e imutável, quaisquer que 
fossem, além disso, as “alte ações de identidade’'23 por que esse sujeito 
percebedor pudesse ser afetaúo, e que eram, na psicose, tão graves quanto 
evidentes. Assim, daí decorreu fatalmente que, em se tratando de explicar 
as anomalias perceptivas do psicótico (alucinações, “vozes", falsos 
reconhecimentos etc.), estas só puderam ser imputadas a perturbações 
na matéria e nos conteúdos sensíveis. Por exemplo, a alucinação visual 
consistia em ver presente um objeto (estruturalmente semelhante a todos 
os objetos) quando as matérias sensíveis que o compunham de fato nâo 
estavam presentes. O essencial, portanto, escapou a todos: levantar a questão 
de saber se o perceptum patológico era oriundo ou elaborado a partir de 
um “percipiens” que funcionasse como opercipiens do chamado percepto 
normal e comum.2'' Que tal questão seja hoje levantada e inteligível não 
é estranho, sem dúvida -  embora Lacan silencie a esse respeito -, ao fato 
de que o modo de pensar fenomenológico nos familiarizou com aquilo 
a que ele chama correlatividade do noema e da noese. Outro tipo de objeto, 
outro tipo de apreensão desse objeto.

Em oposição à concepção comum que acabamos de questionar, já 
poderíamos alegar o fato, não patológico em si, de que “o ato de ouvir não 
é o mesmo, conforme vise à coerência da cadeia verbal, nominalmente a 
sua determinação a cada instante pelo só-depois de sua seqüência, como 
também à suspensão de seu valor a cada instante, no advento de um sentido 
sempre prestes à remissão",25 ou conforme, ao contrário, esse ato de ouvir 
se aplique às modulações e aos ritmos da voz ouvida - em suma, às qualidades 
sonoras e musicais da fala.

Mas quais seriam, então, as singularidades que afetam o percipiens 
de um perceptum patológico? Para começar, é na ordem das “vozes" que 
o sujeito não pode furtar-se à influência e ao poder de sugestão que 
necessariamente emanam delas. Ao contrário de qualquer outra, a voz 
alucinada é uma voz inelutável. E o sujeito só pode tentar escapar a seu 
fascínio transportando-a para outro lugar, sem que por isso seu caráter 
se modifique; ele dirá, por exemplo, que a “voz" pode não exprimir o 
pensamento ou a intenção daquele que a emite, mas que esteé inspirado

84 a psicose



interpretação psicanalídca da psicose 85

por um outro, ou ainda, que se essa voz parece só enunciar frases 
insignificantes ou anódinas, estas, na realidade, só são verbalizadas para 
lazer alusão, precisamente, às verdades mais assustadoras e grosseiras. Não 
menos surpreendente é a atitude dopercipiens perante si mesmo. Porque, 
quando lhe acontece produzir alguns arremedos de "movimentos 
fonatórios", o hylê* sensível assim murmurada à guisa de substrato do que 
será ouvido é, na veidade, indiferente à cadeia significante que supostamente 
elabora e que é logo identificada como uma “voz”, uma voz que se fez ouvir 
pelo tempo correspondente à duração que teria a emissão da mensagem 
real. Por fim, quando se trata de um diálogo de “vozes”, o pióprio percipiens 
se coloca como equívoco, já que lhe é preciso "situar ao mesmo tempo 
a voz que feia e a que escuta antes de responder”, numa alternância passível 
de repetição.

Que esse “sujeito” é equívoco, Lacan o mostra claramente através 
do exemplo que cita. Uma paciente se queixara de ter sido, na curva de 
um corredor do prédio em que morava, chamada de “porca” por um co- 
locatário, personagem sem importância em si para o sujeito. Ante a pergunta 
de Lacan que indagou o que poderia “ter-se proferido” nela no instante 
precedente ao encontro, ela reconheceu “ter murmurado, à visão do homem, 
estas palavras com as quais, presumidamente, não havia por que se afligir: 
'eu venho do salsicheiro”'.26

Mas a quem visavam essas palavras inofensivas, e que “eu” se exprimia 
nelas? Quanto ao primeiro ponto, a paciente não soube se explicar e admitiu 
isso. Mas havia um contexto. A  doente, filha de uma mãe com quem formava 
um par delirante, tinha, por instigação dessa mãe, que desejava viver com 
ela, abandonado o marido, rompendo com toda a sua família de parentes 
afins porque os membros desta se propunham “esquartejá-la", o que, 
evidentemente, justificava essa mãe por ter sempre reprovado o casamento 
e anunciado seus perigos.

Assim, a paciente chegou a reconhecer o caráter alusivo de suas 
próprias frases, mas sem que conseguisse decidir qual dos co-locatários, 
ou sua mãe ausente, era visado pela alusão. O que eqüivalia a reconhecer 
também uma tese lingüística fundamental cuja importância é impossível 
de superestimar em matéria de psicose, a saber, que o “eu”, na qualidade 
de sujeito de uma frase literal qualquer em consonância com sua função 
de shlfter - isto é, de indicador potencial sem conteúdo próprio -, só designa 
um portador concreto na medida em que são colocados todos os referenciais 
do discurso. Ora, não era esse o caso - e quase nunca o é, por razões que 
teremos de enunciar, na psicose -, já que a alusão continuou oscilante. 
Quem falava e do quê, ao pensar e murmurar “eu venho do salsicheiro"?

* Em grego no original. Termo que designa a matéria com que se faz uma coisa. (N.R.)



Pois bem, a questão éjustamente essa. "Não sou um besouro!"*, gritou- 
me um dia uma enferma repentinamente, enquanto me atirava na cabeça 
sua xícara de café, no exato momento em que conversávamos, da maneira 
mais pacífica e mais “racional” do mundo, sobre um amor comum pelos 
gatos. Está claro que a frase e o gesto só se dirigiam aparentemente a seu 
interlocutor material, e que o “eu" que a pronunciou não era o que o dossiê 
traduzia por “Monique J., nascida em Tirlemont em 19... e filha de..."

Mas na doente de Lacan, a incerteza quanto à alusão veio a se resolver 
quando, passada a pausa que se seguiu a seu murmúrio, apareceu à guisa 
de resposta, e no real, o vigoroso “porca", aposição brutal demais, “por 
demais carregada de injúria para seguir isocronicamente a oscilação alusiva”, 
suprimindo qualquer dúvida quanto ao “eu" que vociferara “e eu venho 
do salsicheiro". Era ela, e ela era uma porca. “Foi assim que o discurso 
vdo a realizar sua intenção de recusa na alucinação. No lugar ondeo objeto 
indizível é rejeitado no real, uma palavra se faz ouvir na que, vindo no lugar 
do que não tem nome, ela não pôde acompanhar a intenção do sujeito" 
senão desligando-se “dela [a paciente] através do travessão da réplica”.27 
A fantasia de esquartejamento que habitava e espreitava nela, e que ecoava, 
por sua vez, o sentimento secreto, indizível e inconsciente de ter que ser 
dilacerada e devorada pela mãe, concretizou-se e se relacionou com ela 
sob a forma de uma injúria aludnatoriamente realizada em seu significante 
''porca", tal como se havia materializado e objetivado, antes, na acusação 
delirante de um projeto de esquartejamento tramado contra ela pela família 
do marido, que não suportava aquela “mulherzinha da cidade que não presta 
para nada". Sem dúvida, embora Lacan não diga nada sobre isso, podemos 
suspeitar que a ameaça emanava mais precisamente da sogra da paciente, 
oportunamente colocada como substituta de sua própria mãe.

Como vemos, “a função de irrealização não está toda no símbolo".28 
Ou melhor - ficaríamos tentados a acrescentar -, essa função de realização 
não funciona como tal, na psicose, senão apenas quoad nos. Na verdade, 
em nossa doente, o significante “porca" - simbólico, para nós - desempenha 
um papel totalmente diverso de um papd puramente simbólico. Serve para 
rejeitar para o imaginário realizado de um pseudodiscurso do outro um 
significado indizível,queassimsevêejetadodeseu próprio inconsciente: 
a fantasia de devoração pela própria mãe, que serve, por sua vez, como 
significante da fantasia do corpo despedaçado. Não há símbolo para a 
paciente, mas uma transferência para o imaginário-reai comparemos nosso 
caso com o outro, tão freqüentemente citado, do menino que brinca de 
jogar e tomar a pegar um carretei de linha Desse modo, o menino expulsa
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para fora de si o pavor, igualmente indizível, ligado às alternâncias da 
presença e da ausência do corpo materno. O meio consiste em identificar 
esse corpo faltante com a realidade não-faltante - ou melhor, cujas faltas 
são produzidas para ser superadas - do carretei de linha. Desse modo, dir- 
se-á, à primeira vista, que a ameaça da violação materna, na doente, é 
transformada numa ameaça idêntica vinda de um outro externo a ela, e 
contra quem a defesa pode parecer mais fácil. Mas, entre um caso e outro, 
as diferenças são muito apreciáveis. Para o menino, se o carretei é um 
significante do corpo materno, nem por isso ele deixa de ser o que era: um 
carretei. O carretei significa o corpo da mãe mas não o é, simplesmente. 
Em vez disso, para a paciente, se seu despedaçamentó pelo co-locatário 
ou pela família do marido é o significante de um significado desconhecido 
por ela (a saber, sua violação pela mãe e o despedaçamentó de seu corpo 
próprio, ele é também, na qualidade de significante, um elemento do real 
que identifica, pura e simplesmente, a família por afinidade e o co-locatário 
com o que eles não são nem nunca foram: salsicheiros assassinos. O carretei 
não entra no real como corpo materno, mas como significante deste. Ele 
é e continua a ser um carretei de linha, ao qual se acrescenta uma dimensão 
que o constitui como significante de... Já os inimigos da doente não são 
significantes do assassinato, mas assassinos. Além disso, a segunda metáfora, 
a que vai do carretei para o Fort-Da e que inaugura a ordem propriamente 
simbólica, está ausente para a enferma. Nenhuma palavra diz o 
despedaçamentó como seu outro, ao passo que o Fort-Da diz a ausência 
e a presença do carretei como o outro deste.29

E é justamente essa ambigüidade do imaginário, engendrada pela 
defecção da ordem simbólica e ligada a ela, que depara com a adesão do 
próprio sujeito, dopercipiens “dúplice”, e dúplice na medida em que é, 
ao mesmo tempo, ora o famoso perceptor normal, definidor do real, ora 
o sujeito despedaçado arcaico, que só capta a si mesmo no outro, um outro 
representado, em nosso exemplo, pelo outrem dos esquartejadores 
imaginários.

Essas idéias viriam a se desenvolver e a receber toda a sua articulação 
numa retomada da apresentação freudiana do caso Schreber.

Essa retomada começou, como aprazia a Lacan, pelo exame da relação 
do sujeito com o significante.

Quem se detiver no exame das "vozes” de Schreber logo notará que 
elas englobam dois tipos distintos de fenômenos. Esses tipos correspondem 
ao que os lingüistas denominam defenomenosde mensagem efenômenos 
de código. Os primeiros fornecem conteúdos; os últimos enunciam regras 
relativas à organização lingüística dos primeiros. Ora, a língua divina e 
fundamental (iUrsprache), que difere do alemão dos seres humanos comuns,30 
só é utilizada nas mensagens de código, que "informam o sujeito das formas



88 a psicose

e usos que constituem o neo-código”.31 Reconhecemos aí as mensagens 
que os lingüistas chamam de “autônimas, na medida em que é o próprio 
significante (e não o que ele significa) que constitui o objeto da 
comunicação”.32 Ora, o curioso é que, por sua vez, essas mensagens são 
realizadas, reificadas e supostamente confundidas com os seres. Também 
aí, portanto, há uma rejeição do significante no real imaginário.

Quanto aos fenômenos de mensagem propriamente ditos, eles 
também têm suas particularidades, como que se detêm a meio caminho, 
uma vez que são feitos de frases incompletas ou inacabadas que o sujeito 
tem de completar. Essa é uma obrigação cuja negligência acarretaria de 
imediato o máximo prejuízo para esse sujeito, quem sabe até sua aniquilação. 
A provação não tem nada do enigma da Esfinge e sua verdadeira dificuldade 
está, não em descobrir a resposta, mas em resistir, continuando a jogar 
a partida, à inépcia e à vulgaridade propriamente ofensivas das semi- 
colocações divinas. Forneçamos três exemplos, cuja tradução retomamos 
de Lacan:

1. “Agora vou...” / render-me ao fato de que sou idiota.
2. “Quanto a você, você deve...” / ser exposto33 como negador de Deus 

e dado a uma libertinagem voluptuosa, sem falar no resto.
3. “Nisso eu vou realmente...”/pensar bem.
Podemos observar, sem surpresa, a analogia disso tudo com o exemplo 

anteriormente citado, exceto pelo fato de que o sujeito faz o desvio de se 
ver obrigado pelo outro a dizer, ele mesmo, o que, na realidade, tem que 
ser rejeitado no outro -  em vez de deixar que seja dito direta e pretensa- 
mente por esse outro (como a doente do Ste. Anne). Mas observamos 
também que o enunciado literalmente divino é interrompido “no ponto 
onde termina o grupo de palavras que poderíamos chamar de termos-índice, 
ou seja, aqueles que são designados por sua função no significante, conforme 
o termo empregado acima, como shifters, isto é, precisamente os termos 
que, no código, indicam a posição do sujeito a partir da própria mensagem”.34 
Inversamente, os conteúdos ficam entregues à adivinhação infalível do 
próprio Schreber.

É o que incita Lacan a sublinhar, com muita oportunidade, “a 
predominância da função do significante”, já que também as “vozes” 
propriamente ditas, as que se servem da “língua fundamental”, são feitas 
exclusivamente “de um código constituído de mensagens sobre o código, 
e de uma mensagem reduzida ao que, no código, indica a mensagem”.35

Sem dúvida. Mas que concluir disso? Primeiro, que não podemos 
nos contentar de maneira alguma - a exemplo, aliás, de Freud, mas nem 
sempre ele foi bem lido -, para explicar a psicose, e em particular a de 
Schreber, com mecanismos que supostamente projetam para fora, para
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se defender delas e acomodar-se a elas, certas pulsões inconscientes, tais 
como (continuando a nos ater a Schreber) a masturbação e o 
homossexualismo, não passando "a fantasmagoria alucinatória [de uma] 
cortina interposta pela operação do perdpims entre a tendência e seu 
estimulante real”.36 Tal operação seria duplamente insuficiente, e tal 
ambição duplamente estreita. Pois é verdade, de um lado, que a projeção, 
reduzida a ela mesma, não passa, no caso de Schreber, de uma palavra mal 
empregada. E é também verdade, por outro lado, que as pulsões em causa 
nesse caso, ou em qualquer outro, só devem ser compreendidas em seus 
efeitos como manifestações psicóticas nos e através dos remanejamentos 
que sofreram devido à alteração, no sujeito, dos momentos e complexos tidos 
por Freud como constitutivos de todo psiquismo humano: "a saber, a 
equivalência mantida por Freud entre a fimção imaginária do falo em ambos 
os sexos..., o complexo de castração visto como fase normativa da assunção 
do próprio sexo pelo sujeito, o mito do assassinato do pai, tomado necessário 
pela presença constituinte do complexo de Édipo em toda história pessoal 
e, last but not..., o efeito de desdobramento introduzido na vida amorosa 
pela própria instância repetitiva do objeto sempre reencontrado como 
único.”37 Ora, é justamente a natureza da alteração desses momentos 
estruturantes que gera problemas na psicose, e é essa alteração que explica 
a emergência, disfarçada ou não, em Schreber ou em qualquer outro, das 
tendências masturbatórias ou homossexuais, longe de essa emergência, 
ou mesmo os meios de se defender dela, poderem explicar a psicose.38

Nossa tarefa, se possível, consistirá pois em perscrutar e determinar 
esse outro palco (Ueine andere Schauplatz”, escreveu Freud), diferente da 
cena dopercipims e onde efetivamente se encena o drama da psicose. Já 
sabemos que esse Outro, esse Alhures, tem uma estrutura de discurso, que 
é, para retomarmos a frase de Lacan tão freqüentemente citada, “estruturado 
como uma linguagem”. E essa linguagem, acrescentamos, sempre na linha 
do mesmo autor, é aquela em que o sujeito, talvez sem que o saiba e ainda 
que o diga, vê-se questionado quanto a sua existência. E essa questão, 
apresentada como um "que sou eu aí”, diz respeito a "seu sexo e sua 
contingência no ser, isto é, que ele é homem ou mulher, de um lado, e de 
outro que poderia não sê-lo, os dois conjugando seu mistério e enredando- 
o nos símbolos da procriação e da morte”.39É “um questionamento que, 
a partir dele [o sujeito], estende-se para sua relação intramundana com 
os objetos e para a existência do mundo, na medida em que ela também 
pode ser questionada mais além de sua ordem”.40

“Para sustentar essa estrutura encontramos os três signiiicantes em 
que o Outro pode se identificar no complexo de Édipo. Eles bastam para 
simbolizar as significações da reprodução sexuada sob os significantes da 
relação amorosa e da procriação.”41



Entenda-se com isso que toda interrogação do sujeito sobre ele mesmo 
tende sempre, através de diversas vicissitudes possíveis, algumas das quais 
são geradoras de psicose (mais adiante compreenderemos porquê), a passar 
pelo desfile obrigatório de uma relação triádica e triangular em que têm 
de aparecer, primeiramente, um dado fruto da “reprodução sexuada", ou 
seja, esse existente cuja identidade está em causa, e depois, em relação a 
ele ou a ela, a mãe como significante da relação amorosa e o pai como 
significante da procriação.

Mas o movimento desses significantes aponta para um quarto termo, 
ausente do sistema literal que acabamos de descrever, e que não é outra 
coisa senão o sujeito tal como se irá dizer e ser ditopela relação dos significantes. 
Esse sujeito não é nem nunca será nada em si mesmo, como se diz da mesa 
que ela é redonda Em particular, não se confundirá, a despeito das tentações 
que terá em relação a isso, com seu próprio significante tal como aparece 
no triângulo. Ele é, perpetuamente e para sempre, o que foi significado 
e o que há por significar dele, a casa vazia na qualidade do que permite 
manobrar as canadas do “blefador", aquele que, como no bridge, só entra 
“à maneira do morto nojogo dos significantes, mas tornando-se o sujeito 
verdadeiro à medida que esse jogo dos significantes faz com que seja 
significado”.42 Esse ser vivo, o fruto, existe como oriundo de uma certa rela
ção com suas origens. A dialética das relações entre os significantes apodera- 
se “dessa criança”, filho ou filha de... e de..., para jogá-la na carreira de 
um tornar-se sujeito em que ela nunca deverá nem poderá, senão 
ilusoriamente e para grande prejuízo seu, igualar-se a um feixe qualquer 
de atributos, qualidades ou determinações que se prestem para localizá- 
lo exaustivamente. A criança que existe torna-se sujeito, que terá que ser, 
sem jamais sê-la, a identidade que dela se constitui pelas distâncias dos 
significantes.

É que estes não são inertes. Cada um deles, bem como sua constelação, 
é trabalhado “por toda a história (imaginária ou não) da ascendência dos 
outras reais” que esses significantes representam “na contemporaneidade 
do sujeito”.‘°Todavia, a colocação desses significantes nos vértices da figura 
e da dialética triangulares não se deixa isolar, no que é e virá a ser o sujeito, 
da manifestação de uma outra tríade cujos componentes se ligam aos 
significantes fundamentais que acabamos de nomear. Essa outra tríade 
reúne “as três instâncias - eu (ideal), realidade esupereu - cuja determinação 
será objeto da segunda tópica freudiana”.44

Expliquemos brevemente os três termos aqui introduzidos, 
compreenderemos mais ou menos sua importância desde que reconheçamos 
que o esquema edipiano, justamente no que inicia sua instalação, comporta 
o estabelecimento, ou, para sermos inteiramente exatos, a remodelação 
de um outro sistema de “instâncias” cujas origens mais antigas são anteriores
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a ele. com efeito, como chegaria o sujeito a se instalar no Édipo, a não 
ser situando-se ao mesmo tempo em relação a uma realidade, na medida 
em que éjustamente esta que cria obstáculos à satisfação edipiana? E como 
poderia o sujeito obrigar-se a acolher o real, se não fosse também na 
dependência das forças coercitivas e repressivas que a doutrina designa 
pelo título desupereu, e para as quais contribuem, transformando-as, os 
rigores paternos? Por fim, essas duas instâncias seriam tão inúteis quanto 
supérfluas se não tivessem por função e efeito conter e limitar - mas, por 
isso mesmo, determinar em certa medida - um eu ideal, resto e herdeiro 
da onipotência narcísica original e imaginária, momentaneamente 
transferida para o pai vitorioso, inimigo mas também modelo. Repitamos, 
já que seria gravíssimo omiti-lo: os primeiros esboços ou os primeiros 
“moldes” dessas instâncias são mais antigos do que o Édipo. Mas são 
modificados, reestruturados por ele -  sem que, não obstante, as versões 
arcaicas sejam fatalmente apagadas; e mais, estas são às vezes passíveis 
de reaparecer, mas não sem causar estragos. De qualquer modo, é fácil 
conceber que essas instâncias não podem deixar de intervir, por sua parte, 
que não é pequena, no jogo e na diferenciação recíproca dos significantes 
básicos.

Quanto ao sujeito, se ele continua fadado ao lugar do morto, por 
sua fragilidade de ser isto ou aquilo, nem por isso será menos levado, 
justamente por sua própria fragilidade, a assumir em sua existência real, 
e a sério, os papéis e imagens que o jogo dos significantes lhe propõe, por 
tê-los desenhado para ele. Para consegui-lo perante si mesmo e os outros, 
ele dispõe de alguns protótipos imaginários cujas reproduções encarnadas 
são, ao mesmo tempo, inúmeras e pouco variadas em relação à imagem- 
princeps, e que o sujeito distribui de maneira a “se superporem 
homologicamente ao temário simbólico".45

É nesse ponto que Lacan propõe um novo elemento, que se revelaria decisivo 
para o sentido, o curso e o sucesso de sua interpretação do caso Schreber 
e, através deste, também decisivo para a compreensão do que constitui 
o núcleo dessa psicose por excelência que é a esquizofrenia.

Na verdade, esse novo elemento nos é fornecido por nossa própria 
pré-história, onde se inscreve e se deixa localizar.

Lacan nos chamara a atenção para ele já na época em que redigiu, 
para a Encyclopédie Française, seu artigo sobre A Família. Ali mostrou 
como as diversas renúncias sucessivamente impostas ao ser humano - 
nascimento, desmame, alienação na imagem especular, intrusão, Édipo 
e castração - são, em cada oportunidade, reproduções e rememorações 
umas das outras, muito embora tenham, também em cada ocasião, que



se estruturar num nível de integração mais elevado, mais amplo e mais 
rico. Isso, todavia, sob a condição de que cada uma dessas crises seja 
corretamente resolvida. Essa liqüidação correta, por sua vez, torna-se a 
condição para que se coloquem com exatidão os termos da peripécia 
seguinte. Segundo essa perspectiva, a puisão de morte pode ser definida 
como a tentação onipresente de não enfrentar a prova, de se deixar levar, 
de como que deslizar para a morte e, se podemos ousar dizê-lo, renunciar 
assim à implacável necessidade da renúncia.

Segundo essas concepções, toma-se compreensível e obrigatório que 
cada constelação, e em particular a constelação edipiana (que as resume, 
enriquece e transforma a todas), tenha algum ponto ou raiz por onde 
mergulhe nas precedentes. No tocante ao Edipo, essa referência aponta 
muito particularmente, para a imagem especular, que é sua predecessora 
imediata. Mais precisamente, a linha básica sobre a qual se constrói e se 
assenta o triângulo edipiano, se é verdade que ele tem de ser portador da 
rede de relações simbólicas que lhe é própria, não é outra coisa senão a 
própria dualidade especular. Por sua vez, a polaridade que constitui esta 
última tem por homólogo antecipado e frustro a relação mãe-bebê. Ou, 
para retomarmos as coisas segundo uma ordem não mais regressiva, desta 
vez, porém progressiva: a relação mãe-bebê é transcendida ao se renovar 
na polaridade do eu (ideal) da imagem especular e do corpo despedaçado 
e cenestésico que, frente a ela, unifica-se nela e através dela. Mas essa 
transcendência em relação ao par humano original da lactanté e dolactente 
é também uma retomada deste. Por sua vez, a díade especular lança as bases 
sobre as quais se desdobrará - num desdobramento que incluíra a passagem 
do imaginário ao simbólico - o triângulo edipiano.

É o que dá a entender o estudo sobre Schreber, numa passagem 
bastante obscura que o comentário anterior talvez torne menos difícil. 
Assim, para que se ponha em movimento a dialética dos significantes, à 
qual o sujeito deve a imagem que dá a si mesmo, é preciso que a "relação 
polar pela qual a imagem especular se liga como unificadora ao conjunto 
de elementos imaginários ditos do corpo despedaçado [forneça] um par 
que não seja preparado apenas por uma conveniência natural de 
desenvolvimento e estrutura para servir de homólogo à relação simbólica 
Mãe-FIlho. O par imaginário do estádio do espelho... mostra-se apropriado 
para dar ao triângulo imaginário a base à qual a relação simbólica pode, 
de certo modo, superpor-se”.4*

Convém agora determinarmos que falha na construção desse edifício 
é responsável pelo resultado psicótico.

Em cada um dos estágios e peripécias que acabamos de recordar abre- 
se uma hiância que, de alguma forma, o sujeito se esforça por preencher. 
A primeira e mais original é o próprio nascimento, em razão das condições
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de prematuridade em que ele ocorre no homem. O “sujeito” começa por 
tentar superá-la no abraço materno, onde se constitui a união dual. As 
decepções que sofre necessariamente com este - por mais caloroso e solicito 
que tenha sido de fato - se reaprofundam e avivam no desmame sempre 
já começado. Esse começo e essa ameaça de desmame são parcialmente 
superados pelo sujeito na imagem especular. É que esta confere ao sujeito 
despedaçado e separado uma unidade imaginária em que ele triunfa sobre 
sua disjunção. Mas ao preço de cavar um novo abismo: o eu da imagem 
especular, apesar de ser o mesmo, é também um outro com quem qualquer 
coincidência é inacessível ou até mesmo mortífera, se o sujeito persistir 
em querer obtê-la. Finalmente, mostramos antes que a liqüidação do Édipo 
é geradora, pela imposição da lei, de uma nova renúncia e de uma nova 
distância, ainda mais penosas, se é que isso é possível, do que as precedentes, 
porém certamente mais fecundas, já que asseguram ao sujeito sua identidade 
verdadeira e íntegra. Essa identidade é correlata da instalação desse sujeito 
no que agora é lícito chamar de real, ao mesmo tempo que inaugura seu 
direito -  provisoriamente adiado -  de amar e procriar por sua vez, sob a 
sanção da lei da qual inicialmente recebeu a proibição.

Mas então, o que é que em cada ocasião, e até o momento em que 
tudo se inverte no Edipo, move o sujeito a preencher a qualquer preço 
os vazios queele atravessa sucessivamente e queo separam, seja da fusão 
com a mãe, seja, depois, da coincidência com sua imagem especular? É 
sua própria identificação com a “imagem fálica cujo desvelamento nessa 
função não é o menor dos escândalos da descoberta freudiana”.47Que quer 
dizer isso?

Que o sujeito possa não se abandonar ou ser tragado pela falta que 
ele é, eis o que lhe fica possibilitado desde que ele se coloque imaginariamente 
como sendo, ele próprio, aquilo que preenche qualquer falta, e singularmente 
o que falta à mãe, isto é, o falo. Ser o que anula a falta da mãe protege o 
sujeito de qualquer abandono, de qualquer separação dessa mãe, a ponto 
inclusive de tomá-los (imaginariamente) impossíveis. É para isso que aponta 
a linguagem analítica ao falar no bebê como o pênis da mãe.

Entretanto, é claríssimo que essa identificação, por mais vantajosa 
que seja a princípio, exige por sua vez ser superada, sob pena do mais radical 
fracasso, pois como é que o que preenche toda falta conseguiria reconhecer- 
se como sujeito da falta, falta esta que é o único acesso para a negatividade 
e o desejo? Ocorre que, enquanto permanece na posição que acabamos 
de enunciar, o sujeito não pode aceder nem a uma nem ao outro, já que 
o desejo é reconhecimento da falta e apelo ao outro para ser reconhecido 
por ele como sujeito dessa falta. A questão, por conseguinte, é saber onde 
essa mudança e essa inversão podem se efetuar, e como, quando e de que 
maneira o sujeito renuncia a ser o falo para se tornar sujeito do desejo.
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Aqui, mais uma vez, o Édipo se revela como o eixo fundamental, pois é 
nele que se consuma a reviravolta decisiva. A experiência do Édipo, de 
sua decepção, da lei que lhe é imposta, tudo isso revela ao sujeito que, em 
vez e no lugar da falta da mãe, existe, não ele próprio enquanto falo dessa 
mãe, mas o pai. Essa é a famosa “metáfora do nome do pai”, vindo este 
último substituir o sujeito, na medida em que este imagina que ele preenche 
essa falta.

Lacan nos apresenta aqui essa metáfora sob seu aspecto mais formal:

“Nome do Pai Desejo da mãe A
---------------------  — — — nome do Pai — —

Desejo da mãe Significado ao sujeito Falo” 48

comentemos brevemente essa fórmula meio enigmática. O desejo 
da mãe tem por significante, na verdade, o nome do pai como portador 
do falo. Mas é isso que, ao mesmo tempo, o sujeito ignora, e que lhe será 
significado quando ele tomar o desejo da mãe como significante de seu 
próprio “desejo”. Essa descoberta lhe significa que o falo está no Outro.

A conseqüência dessa metáfora, conseqüência que não nos deterá 
por ora, é pois que o sujeito, desalojado da posição que ocupava ao se 
identificar imaginariamente com o falo da mãe e forçado a se submeter 
à lei, poderá daí por diante ter ou receber um falo, em vez de sê-lo. Entenda- 
seque o sujeito, deixando de se confundir com o objeto do desejo que ele 
inspira imaginariamente, acede ele próprio ao desejo, segundo a ordem 
prescrita pela lei.

Mas a questão que se impõe neste ponto de nossa exposição é saber 
o que acontece quando a metáfora do nome do pai não se produz, fracassa 
(quaisquer que sejam, aliás, as razões desse fracasso, que sabemos poderem 
residirem cada um dos autores do drama isoladamente, ou, ao contrário, 
em vários deles ou em todos), quando, portanto, o Édipo não se instaura 
e o sujeito permanece bloqueado em sua posição primeira de falo materno 
imaginário. Nesse caso advém a psicose.

Como e por que? “Tentemos conceber agora uma circunstância da 
posição subjetiva em que ao apelo do Nome-do-Pai responde, não a ausência 
do pai real, porque essa ausência é mais do que compatível com a presença 
do significante, mas a carência do próprio significante.”49

Comumente, não é raro faltar ao sujeito um significante; é o que 
acontece quando esse significante é recalcado no inconsciente desse sujeito. 
Mas sabemos que, nesse caso, ele pode ser indireta ou negativamente 
descoberto no significado do sujeito sob a forma de sintoma, lapso, ato 
falho, através de um disfarce qualquer ou em algum produto, assim se 
oferecendo a ser localizado pela análise.
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Mas não é esse o caso aqui, e as coisas transcorrem de maneira diferente 
quando esse significante é, não recalcado, e portanto enterrado no 
inconsciente, mas foracluído e rejeitado para fora dele - o que corresponde 
ao verworfen da terminologia freudiana.50

“No ponto em que, veremos como, o Nome-do-Pai é invocado, pode 
então responder no Outro um puro e simples buraco, o qual, pela carência 
do efeito metafórico, provoca um buraco correspondente no lugar da 
significação fálica."51

Isso quer dizer, portanto, que a importância simbólica do falo e o 
feio na qualidade de símbolo ficam daí em diante riscados do inconsciente 
do sujeito, onde nada jamais poderá fazê-los reaparecerem.

No entanto - sabemos disso, e a definição dada por Laplanche e 
Pontalis, citada numa nota, no-lo traz à lembrança -, esse significante, 
inacessível ao sujeito, nem por isso é pura e simplesmente aniquilado. 
Reaparece no real, mas sob a forma alucinatória. Freud nos fornece o 
exemploprinceps disso em seu relato do caso do Homem dos Lobos. Este 
foracluiu a castração simbólica, mas o significante dela ressurge 
aludnatoriamente na realidade, num dia em que o menino, brincando com 
seu canivete na casca de uma árvore, “vê" que cortou inadvertidamente 
um dedo, que agora só está preso à falange por um pedacinho de pele. 
Apavorado, ele pára por um momento de ousar olhar para a mão. 
Retomando a coragem, constata que o dedo não traz o menor ferimento. 
Uma desdita análoga lhe ocorreria muitos anos depois, na época em que 
Freud havia confiado à Ruth McBrunswick o prosseguimento da análise: 
sofrendo de acne fecial, o paciente “vê” que esta corroeu seu nariz a ponto 
de esse nariz ter desaparecido, transformando-se num buraco aberto. Ele 
sabe estar mutilado para sempre. Desta vez, porém, o episódio dura várias 
semanas, durante as quais, abatido e delirante, ele se recusa a sair de seu 
apartamento.52

Tentemos compreender de que modo os mesmos mecanismos entram 
em ação na loucura de Schreber.

A hiância que se abre no campo do imaginário schreberiano para 
responder “à falta da metáfora simbólica”... “só podia encontrar meio de 
se resolver na consumação da Entmannung (emasculação)”.53Da mesma 
maneira, o Homem dos Lobos vê desaparecer, por mutilação, seu dedo 
ou seu nariz.

O não ter encontrado em seu lugar a metáfora paterna e o não ter 
podido, por conseguinte, aceitar a castração simbólica levaram o 
Senatspräsident a fazer o significante desta retornar no real alucinado, 
inclusive no lugar que lhe era mais adequado: “viu" seu corpo submetido 
a uma desvirilização progressiva. Sabemos como o horror dessa 
“constatação” evoluiu no decorrer da doença, de tal modo que, finalmente.
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ele se resignou à vontade de Deus, julgou essa vontade adequada a uma 
certa ordem do universo e consentiu na copulação divina, já que esta deveria 
garantir a redenção do mundo e do homem. Essa união, todavia, foi adiada 
para dali a vários séculos, ou para o fim dos tempos históricos, quando 
a transformação de Schreber em mulher tivesse conhecido seu acabamento 
final.

Essa apresentação do delírio centraliza-o no ressurgimento 
alucinatório do significante foracluído da castração; e ao mesmo tempo 
compreendemos porque Lacan - ao contrário de Freud, talvez, e certamente 
de outros autores -  se recusou a considerar primário o impulso libidinal 
homossexual, que, segundo eles, teria inundado Schreber, fazendo-o 
mergulhar na psicose.54

A bem da verdade, isso ainda não explica tudo. Em particular, a 
emasculação (Entmannung) não é idêntica à transformação em mulher 
(Verweiblichung) na qual se prolonga. Como compreender esta última, 
resguardando-se Lacan, como ficaríamos tentados a fazer, de imputá-la 
a um mecanismo de defesa, uma compensação da perda sofrida?

Teremos uma visão melhor desse encadeamento recuando um pouco. 
Sabemos, de fato, que antes de aceder ao Édipo, isto é, antes de conhecer 
a lei do pai e a castração simbólica imposta por ela, a criança permanece 
alheia ao desejo propriamente dito e se constitui, para se salvar de sua própria 
falta, como justamente aquilo que preenche a falta da mãe. E, visto que 
esta simboliza e significa essa falta na posse do falo do qual está privada, 
é justamente esse falo que a criança tem que ser e será imaginariamente. 
A partir do momento em que o significante da castração é foracluído, a 
única saída aparente para Schreber consiste em regredir ao nível dessa 
condição, que não é outro senão o da união dual.

O fato de essa regressão fracassar não acarreta para Schreber 
conseqüências menos catastróficas do que as que marcariam sua 
manutenção. De fato, ele é levado à dissolução da relação em que essa 
identificação se expiime, a saber, a que o eu ideal do sujeito, por intermédio 
de sua identidade com o falo, se relacione com a mãe como com sua imagem 
especular, transformada em alótropo do objeto primordial.

Que as coisas partiram daí é algo cuja prova encontramos nos próprios 
enunciados de Schreber, sem que ele desconfie, aliás, do sentido daquilo 
que narra. "Notavelmente”, observa Lacan, “é no apartamento da mãe, 
onde se refugiou, que o sujeito tem seu primeiro acesso de confusão ansiosa 
com rapto-suicídio."55

Resta a única solução possível de reserva; “Sem dúvida a adivinhação 
do inconsciente preveniu o sujeito muito cedo de que, na impossibilidade 
de ser o falo que faltava à mãe, restava-lhe a solução de ser a mulher que 
faltava aos homens."54



Esse projeto, infelizmente, não é mais víavel que o outro. A recusa 
da castração simbólica é universal, não se aplica menos aos outros do que 
a ele mesmo. Os homens “atamancados às pressas” em que se transformaram 
todos os machos, no decorrer da catástrofe cósmica de que temos 
conhecimento, são tão desprovidos quanto ele do significante primordial 
e, incapazes de se valer deste, não podem utilizá-lo em seu benefício!

Aproximamo-nos do ponto crucial. Ele se manifesta, pela leitura 
das memórias, dois anos depois do início da doença, quando o sujeito se 
vê recebendo a oferta da Versöhnung divina. O sentido corriqueiro dessa 
palavra alemã reúne as idéias de sacrifício, expiação e reconciliação, aos 
quais Deus o convida.

Pois bem, é essa Versöhnung que irá permitir a restauração da estrutura 
do imaginário, que não pôde ser feita - sabemos por que razões - nem na 
regressão para a união dual nem na feminilização do paciente em relação 
aos outros homens e para uso deles. Daí em diante, no entanto, graças ao 
elo estabelecido entre a feminilização do paciente e a promessa do casamento 
divino, descobre-se um meio de restabelecer e fazer com que se comuniquem 
entre si uma certa reestruturação do plano imaginário e uma certa 
reestruturação do plano simbólico.

Quanto à primeira, schreber se esforça por coincidir e se identificar 
com sua imagem especular. Essa imagem especular mostra-lhe um schreber 
que se vai transformando em mulher. A visão dessa imagem no espelho 
ihe proporciona, segundo suas próprias palavras, um gozo pleno e total. 
Todavia, essa coincidência só será adquirida em termos absolutos uma vez 
totalmente concluída a metamorfose (que se limita, na ocasião em que 
ele redige seu livro, apenas ao busto). Essa conclusão dará também o sinal 
da união com a divindade. Mas está, com a conseqüência ligada a isso, adiada 
por vários séculos ou até o fim dos tempos. Isso tem a vantagem de conciliar 
o resgate do que resta do eu atual57 do sujeito (sua masculinidade) com 
a manutenção do gozo erótico que eleexperimenta, contemplando-se no 
espelho, ao se sentir ser e transformar-se numa mulher.

Daí se abre também um caminho para uma certa restauração da 
estrutura simbólica. Normalmente, esta se constitui, no Édipo, por uma 
constelação triangular cujos vértices são ocupados pelo ideal de eu (a), 
pelo objeto primordial ou a mãe (b) e, finalmente, pelo pai (c), cujo nome 
se instaura em substituição ao lugar outrora ocupado pelo falodosujeito 
quando este era o garante e o mediador da união dual, quando era justamente 
o que preenchia a fálta da mãe. Para schreber, em razão de sua recusa da 
castração simbólica, o pai e o nome do pai estão foracluídos, de modo que, 
no vértice que lhes está reservado, escava-se uma hiíncia em que o triângulo 
se rompe, contudo, essa hiância tende a ser pref nchida pelo retorno, no 
real alucinatório, do significànte foracluído do inconsciente, de acordo
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com o mecanismo anteriormente descrito. Ele surge aqui sob a aparência 
do Deus schreberiano, em quem, aliás, não é difícil reconhecer uma 
caricatura irônica dopaterfamílias tal como é visto aos quatro anos. No 
que concerne ao ideal de eu, ele se afirma na fala onipotente pela qual o 
infeliz schreber, “pensando” continuamente, dia e noite, sem trégua nem 
repouso, consegue manter Deus em xeque e salvar seu eu da aniquilação.58 
Finalmente, o objeto primordial, que é normalmente a mãe, é aqui 
simbolizado pela criatura que Deus “deixa cair”, abandona O que Schreber 
ama e quer salvar é a criatura perseguida, fadada à vergonha e à inexistência, 
que ele mantém viva por sua própria fala, na medida em que esta não pára 
de responder ao desafio divino. De fato, o ideal de eu e o objeto primordial 
também tendem a coincidir, a se achatar um no outro: é que, estando o 
triângulo mutilado, os dois lados subsistentes procuram confimdir-se numa 
linha única e finalmente num ponto, uma vez que esses lados já não são 
separados senão pelo vazio. Na medida em que é capaz de pronunciar a 
cada instante a fala que, opondo-se a Deus, o mantém no ser, Schreber 
recupera em termos absolutos a criatura abandonada que ele foi, e que 
é também seu único objeto de amor.

Mas, conservando o mesmo esquema pseudo-triangular, também 
podemos lê-lo num outro registro. Schreber, ao se unificar com o objeto 
primordial, identifica-se com a mãe para se tornar a esposa do pai, 
simbolizado pelo Deus alucinatório e delirante a quem um dia ele se unirá... 
mas no fim dos tempos, já que a consumação dessa união também significará 
para Schreber a perda do que resta de seu eu atual, conclamado a desaparecer 
na feminilidade de uma esposa divina.

Resumamos pela última vez os traços principais dessa interpretação, 
essencial para nós.

É na “foraclusão do Nome-do-Pai no lugar do Outro, e no malogro 
da metáfora paterna, que designamos a falha que confere à psicose sua 
condição essencial, com a estrutura quea separa da neurose”.59Ou ainda: 
“Para que se desencadeie a psicose, é preciso que o Nome-do-Pai, 
'verworfenforacluído, ou seja, nunca advindo no lugar do Outro, seja 
chamado ali em oposição simbólica ao sujeito.”60

Entendamos que, se a foraclusão do significante paterno, rejeitado 
do inconsciente, é o que possibilita a psicose e a constitui virtualmente, 
essa psicose, no entanto, só se torna manifesta e ativa no dia em que esse 
significante reaparece alucinatoriamente no real. Lembremo-nos da fábula 
de Leclaire: o esquecimento foraclusivo da surra levada dos “tiras"- 
andorinhas só passa a ser um delírio psicótico, para as vítimas, no momento 
em que uma delas se diz atacada pelos pássaros; ao contrário, o companheiro



de noitada permanece como um psicótico virtual, à espera, se isso vier a 
acontecer, de encontrar por sua vez, no real, algum significante alucinado 
do conteúdo verworfen.

Mas de onde suigirá esse significante, confundido com seu significado, 
e como se dará seu surgimento precisamente ali onde ele deveria estar e 
onde nunca esteve, ou seja, no lugar do pai no triângulo simbólico? “Através 
de nada menos do que um pai, não forçosamente, em absoluto, o pai do 
sujeito, mas através de Um-Pai.”61 Esse Um-Pai surge no real no momento 
em que algum personagem de figura paterna se impõe “na posição 
terceira”62no campo de alguma das relações erotizadas entre o sujeito e 
seu objeto, ou ainda entre o ideal e a realidade. Que ele “se apresenta, para 
a mulher que acaba de dar à luz, na figura do marido, para a penitente que 
confessa seu erro, na pessoa do confessor, e para a moça enamorada, no 
encontro com o ‘pai do rapaz’,descobrimo[-lo] sempre, e [o] descobrimos 
com mais facilidade, ao nos guiarmos pelas ‘situações’ no sentido romanesco 
do termo”.«Nesse momento se desencadeia “a cascata dos remanejamentos 
(delirantes) do significante de onde provém o desastre crescente do 
imaginário, até se atingir o nível em que significante e significado se 
estabilizam na metáfora delirante”.64 Não há dúvida, de fato, e já o 
mostramos, que a cosmo-teologia schreberiana, de “remanejamento” em 
“remanejamento”, acaba levando a uma posição de equilíbrio que resguarda, 
se ousamos dizê-lo, todos os interesses em questão, a ponto de Lacan falar 
a seu respeito, como matemático, numa “solução harmoniosa”.®

Conseguiremos detectar no que conhecemos da biografia de Schreber 
os pontos de basta correspondentes aos termos estabelecidos acima? Não 
é tão difícil. Qual é, pois, o “Um-Pai” responsável por gerar o Deus 
schreberiano nesse ateu convicto, como o próprio Schreber se denomina? 
Trata-se, evidentemente, da posição ocupada no real pelo professor Flechsig 
Sua ciência, da qual depende há muito tempo o destino de Schreber,^na 
avaliação deste, bem como seu prestígio intelectual, seu devotamento, a 
antiga e afetuosa amizade que seu cliente lhe dedica, tudo isso o instala 
de direito nesse papel. Mas, então, o que faz descambar na catástrofe uma 
situação antiga e estável, e em que campo erotizadovem instalar-se como 
terceiro o psiquiatra universitário? Também isso sabemos quase com 
certeza; na época imediatamente anterior à eclosão do surto delirante do 
marido, a Sra. Schreber havia entrado numa idade da vida que, para Schreber, 
destruía definitivamente qualquer esperança de um dia vir a ser pai. Essa, 
confidencia-nos ele, foi a mais dura prova de sua vida. No momento em 
que se abre uma brecha entre o sujeito real e o sujeito ideal que Schreber 
desejaria ter sido, “Um-Pai” vem vedá-la: Flechsig.

Nesse instante. Flechsig já não pode senão tornar manifesta a 
foraclusão, feita no passado, do pai de Schreber. O próprio delírio nos trai
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muito claramente as modalidades dessa foraclusão. Se o pai de Schreber 
nunca foi para seu filho o pai simbólico que instaura e é guardião da lei, 
é que esse pai, como o do Homem dos Lobos, confundiu-se para esse filho 
com o objeto primordial, para sempre perdido, da união dual. Também 
isso nos é dito por Schreber com toda a clareza desejável, embora 
inconsciente, quando ele explica que Deus “deixou cair” liegen lassen) 
sua criatura. O pai, foracluído de sua paternidade, toma o lugar de objeto 
original, reencontrado na promessa das bodas divinas.

É tudo isso que Flechsig, “Um-Pai”, faz ressurgir aludnatoriamente 
no real imaginário. O restante - o ódio e as acusações contra o professor, 
a cosmo-teologia, a redenção da humanidade pela copulação divina - não 
passa le "remodelações” do significante destinadas a tornar aceitável o 
que náo poderia sê-lo aos olhos de um presidente de tribunal ateu e rigorista, 
a saber, que Schreber não se colocou como rival do pai, mas o elegeu como 
objeto de amor, o que equivaleu a foracluí-lo de sua paternidade. O médico, 
ao substituir esse pai -  que nunca foi o pai -, trazia o risco de fazer esse 
desejo aparecer no real. Daí a inversão do amor em ódio, mas também a 
substituição de Flechsig por Deus e a metamorfose de Schreber em esposa 
divina.

Em seu belo livro sobre Hölderlin e a Questão do Pai, Laplanche, 
valendo-se de numerosas referências aos textos de Lacan aqui comentados, 
descreve-nos um processo semelhante na evolução patológica do ilustre 
poeta. Sabemos que o poeta perdeu seu pai aos dois anos de idade e que 
sua mãe, recasada em pouco tempo, tornou a enviuvar quando o jovem 
Hölderlin chegou aos nove anos. Também em Hölderlin o nome do pai 
foi foracluído, porque, nunca tendo realmente aceito o padrasto, ele foi 
excluído pela mãe de qualquer acesso ao pai verdadeiro. A mãe lhe recusou 
qualquer mediação que pudesse conduzi-lo ao pai morto. O "Um-Pai” 
manifestou-se então, bem mais tarde, na pessoa de Schiller.67 Este fora 
improvisado como protetor, guia e conselheiro do jovem poeta, por quem 
era apaixonadamente admirado. Mas Schiller também vinha a ser parente 
e o amigo mais íntimo de uma família em que Hölderlin era preceptor, 
e também amante da mãe e da governanta de seu aluno. Assim, Schiller 
acrescentou perante Hölderlin a posição de juiz a todas as que já ocupava. 
Essa conjunção desencadeou no poeta uma série de atitudes delirantes 
em relação a Schiller, que assinalaram o início da evolução esquizofrênica.

Essas seriam, sem dúvida, as contribuições essenciais trazidas pela teoria 
psicanalítica para nossa compreensão da psicose esquizofrênica. Não há 
nenhuma necessidade de lhes sublinhar a importância, que se impõe por 
si mesma Gostaríamos apenas de insistir no fato de que essa interpretação
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não contradiz em nada o que, em nossa primeira parte, havíamos afirmado 
acerca do papel que pode ser desempenhado pela mãe, na fase da união 
dual, na eclosão de uma esquizofrenia.

Dizíamos naquele momento que a criança só pode ser levada a 
renunciar a ser o falo da mãe, só pode reconhecer-se como falta, se lhe 
for oferecido e proposto algum “alhures" de sua cenestesia, algum 
significante de si a partir do qual ela se tome capaz de apontar para si mesma 
dali onde não está. Referindo-nos aos trabalhos de P. Aulagnier, explicamos 
que esse “alhures" se constitui pela inserção da criança numa cadeia 
significante elaborada pelo discurso interparental e pelo discurso da mãe, 
na qual, desde antes do nascimento, a criança encontra um lugar, e segundo 
a qual, uma vez nascida, ela é interpelada; e também desde a qual, chegado 
o momento, pode interpelar a si mesma, nem que seja para contestar esse 
lugar. É ainda em função dessa cadeia que a mãe dota o filho de um ''corpo 
imaginado" que o distingue, a partir do próprio momento da concepção, 
do embrião humano que ele é na realidade. Assim ele se coloca ab initio 
como o Outro da mãe, e também como o Outro de sua realidade fisiológica: 
um ser por si mesmo, sempre já distinto da mãe, e não o produto fortuito 
da cópula desta, que logo terá que separar-se dele mais ou menos 
completamente.

Basta esse processo de imaginação e investimento libidinal deixar 
de se consumar para que o caminho do futuro ser corra o risco de ficar 
definitivamente barrado. Não dispondo, nesse caso, de nenhum significante 
de si mesmo que difira de sua imanência caótica, qualquer identificação 
de si consigo mesmo lhe fica interditada, a começar pela de sua imagem 
especular. Ele fica imobilizado, sem esperança de ultrapassá-lo, em seu 
papel de anexo feliz ou infeliz do corpo materno.

É o que acontece quando a mãe, como já explicamos, é para si sua 
própria lei. “No tocante aos sujeitos de que estou falando, as mães dos 
psicóticos, as coisas são de uma ordem totalmente diversa: as regras do 
jogo nunca foram aceitas por elas, nem tampouco, o que é mais grave, 
compreendidas: poderíamos dizer que o único jogo que elas conhecem 
é o ‘sucesso’, um jógo sem parceiro e sem aposta, senão no nível de uma 
onipotência autística.”68 E, mais adiante: “Se, clinicamente, elas [as mães 
dos psicóticos] não são psicóticas, se as defesas que lhes são próprias lhes 
permitem uma espécie de adaptação aparente ao real, nem por isso é menos 
verdade que sua própria anistoricidade, sua inserção precária, se não sua 
exclusão da ordem da lei, são algo que sempre encontramos. De resto, é 
possível e provável que o filho seja, nesse caso, ao mesmo tempo o fator 
desencadeante de uma descompensação brusca no nível das defesas (o que 
explicaria porque é justamente nas relações com os fQhos que se concretiza 
o que é, nelas, da ordem de uma perversão no nível da lei), e, por outro
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lado, aquele que lhes permite colmatar essa mesma brecha, fazendo do 
corpo do filho a muralha que abarca e detém qualquer irrupção de um 
recalcado mal contido."'»

Certo. Mas essas teses, a que continuamos a aderir, não estarão em 
oposição mais ou menos direta às que acabam de ser desenvolvidas, seguindo 
Lacan, para sustentar que a foraclusão do nome do pai é o fator estrutural 
que se deve responsabilizar pela possibilidade da esquizofrênia? Ou, para 
levarmos a contradição a seu ponto mais nítido, não será lícito nos 
censurarmos por situara origem dessa psicose ora na relação da mãe com 
o filho, ora na relação do filho com o pai?

Parece-nos que a dificuldade é puramente aparente e que nossa 
colocação sairá, não enfraquecida, mas reforçada de sua discussão.

Está bastante claro, de fato, que nossas teses não traçam uma 
alternativa, mas se revelam mutuamente complementares.

Se a mãe não consegue renunciar a ser absoluta e exclusivamente 
preenchida por seu filho, como pode este aceder à lei do pai? Onde a união 
dual desenha um círculo total e definitivamente fechado, onde fica o lugar 
da metáfora do nome do pai? Nesse caso, o termo terceiro da relação mãe- 
filho é e continuará a ser o filho como falo da mãe, tanto para ele quanto 
para ela. Ou, para tomarmos emprestada por um instante a linguagem de 
Melanie Klein, como poderá o filho descobrir um dia o pênis paterno no 
corpo da mãe, se ele próprio é esse pênis? Se esse filho não.passa de um 
adorno ou de um alimento da onipotência nardsica da mãe, como chegará 
a se situar em relação ao pai?

Inversamente, se o pai é o personagem caricatural de que zomba a 
verve lacan ia na ao nos descrever Schreber-pai,TOcomo irá a mãe transformar 
em presença o inexistente, e como poderá esse inexistente impor-se como 
guardião e garante da lei? E como não levaria essa inodstênda a estimular 
o narcisismo do par mãe-filho?

Certamente, nada é fatal nesses assuntos, de modo que nada tampouco 
é absolutamente previsível. Nenhum concurso de circunstâncias jamais 
acarreta forçosamente o estabelecimento de uma dada estrutura, que mais 
não seja porque as circunstâncias e a estrutura situam-se em planos 
diferentes, e porque as circunstâncias objetivamente detectáveis pesam 
muito pouco, tendo que passar pelo imaginário dos sujeitos em causa, que 
podeser o lugar de sua metáfora e que de fato sempre o é mais ou menos. 
Mas se, num certo sentido, tudo talvez continue possível, isso está longe 
de significar que tudo seja também igualmente prováveL Ora, probabilidade, 
nas conjunturas descritas, é que as falhas em cada um dos termos da 
constelação se induzam ese reforcem. Por que iria uma mulher alheia à 
lei juntar-se a um homem que pudesse encarná-la? Por que um homem 
que não consegue ser plenamente sujeito de seu próprio desejo se aliaria



a uma mulher que desejasse ser plenamente o objeto desse desejo? Assim, 
está aberto o caminho...

Mais uma observação, O que foi dito sobre a mãe estranha à lei ainda 
contínua ambíguo, pelo menos num ponto, É que essa “alienação” comporta 
uma possibilidade dupla, É possível, de fato, que o filho seja incluído no 
narcisismo materno a ponto de ser tudo para este, como é também possível 
que o filho lhe seja totalmente indiferente, que para esse narcisismo, 
portanto, esteja identificado com o nada Por mais concretamente diferentes 
que sejam essas hipóteses em muitos aspectos, elas se revelam, do ponto 
devista que nos ocupa, equivalentes. Em nenhum dos dois casos aparece 
para o sujeito a oferta de um "alhures" de seu corpo real, oferta esta que 
mostramos ser a única que pode abrir um caminho para a dialética do 
reconhecimento.
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NOTAS

1. Como dissemos há pouco, Freud usa diversos termos para caracterizar a psicose de 
Schreber, dentre eles, paranóia é o que volta com mais freqüência em sua pena. Na 
verdade, não nos parece que esse termo convenha em absoluto. Em nossa opinião, 
Schreber, como veremos no comentário de Lacan, é, antes, um esquizofrênico 
paranóide. Além disso, parece-nos necessário distinguir entre o Schreber descrito nas 
memóriase o Schreber escritor dessas memórias. O primeiroapresenta-se diante de nós 
como um esquizofrênico típico. Mas o segundo, que procura convencer os juizes e o 
público de sua integridade mental, embora reconhecendo ter sido o doente que 
descreve e cujo antigo delírio ele corrige parcialmente - muito parcialmente -, parece 
mais ser um paranóico. Retomaremos essa questão que tivermos trazido os elementos 
de solução fornecidos por Freud.

2. J. Lacan, “D’Une Question Préliminaireà Tout Traitement Possible de la Psychose”, 
Écrits, pp. 531-584. A rigor, Lacan contesta (op.ek, p. 567) a primazia original dos 
desejos homossexuais na evolução da paranóia de Schreber. Como veremos adiante, 
provavelmente o faz por muito boas razões. Mas essa inversão só pode ser 
compreendida em função de uma teoria geral da psicose da qual Freud ainda não 
dispunha no momento em que empreendeu a redação de seu comentário sobre 
Schreber. Além disso, os elementos que justificam decisivamente essa reviravolta só 
foram fornecidos pelo próprio Lacan, e só podem ser suspeitados em Freud.

3. Le Président Schreber, trad. in Cinq Psychanafyses, p. 306.
4. Op.cit., p. 308. É evidente que a situação se apresenta de maneira idêntica quando o 

sujeito é uma mulher. A proposição a contradizer enuncia-se então como “eu” (uma 
mulher) a amo (a ela, uma mulher)”.

5. Op. cit., p. 310.
6. Encontramos outro índice de homossexualismo no fato de que o indivíduo pretensa- 

mente amado, com muita freqüência, é (principalmente nas mulheres, mais 
especialmente sujeitas à forma erotomaníaca da paranóia) um personagem de quem, de 
fato, não há porque temer uma exigência propriamente sexual: padre, médico,



celebridade quase inacessível: o príncipe de Gales, no caso da doente que Lacan estuda 
emsuatese.Ver a propósito o estudo de F.Perrier, “L’Erotomanie”, no volume coletivo 
intitulado Lc Désir et la Perversion, p. 132. Extraímos desse mesmo estudo um 
outro comentário: "Em nossa opinião, a erotomania pura é um estado passional da 
mulher. No homem, parece-nos que em geral ela só figura como uma síndrome parcial 
num quadro clínico em quea paranoidia, a debilidadeou o desequilíbrio psicopáticos&ó 
mais discutíveis do que o tema erotomaníaco que eclode nesses terrenos, com maior ou 
menor consistência.” Op.cit, p. 131

7. Freud, Op.cit, p. 312.
8. Por exemplo: "As coisas perderam todo o brilho.” "A luz solar está se enfraquecendo 

dia a dia, e em pouco tempo serão a noite e o frio eternos. “ "Não há mais trabalho para 
ninguém, o desemprego é universal, só resta à humanidade inteira refugiar-se nos asilos 
etc. etc.

9. Freud, Op.cit., p. 315. O texto nos diz, portanto, que o recalcamento, em matéria de 
psicose, consiste em retirar os investimentos libidinais dos objetos ou do mundo em que 
possam ser descarregadas as pulsões parciais ou proibidas nas quais o sujeito se fixou, 
e para as quais se efetuou o movimento de regressão sob a ação do evento provocador. 
Num segundo movimento, o único diretamente perceptível, o sujeito tenta reinvestir 
um mundo ou objetos fictícios delirantes que possam salvá-lo, ao mesmo tempo, seja do 
autismo, seja dos perigos ligados à satisfação real das pulsões proibidas. Segundo essa 
primeira interpretação - que seria consideravelmente modificada em seguida -, os 
sentimentos homossexuais inconscientes de Schreber por Flechsig, bruscamente 
estimulados no inconsciente pela certeza desde então absoluta, e obtida pouco antes da 
crise, de que o casal Schreber nunca teria filhos, é que teriam desencadeado todo o 
processo.

10. Freud, op.cit, p. 319.
11. Op.cit, p. 319. É perfeitamente claro que essa explicação também toma impossível 

considerar Schreber como um paranóico puro, já que, incontestavelmente, essa
, "agitação alucinatória” existiu nele. Veremos mais adiante como Freud superou essa 

dificuldade.
12. Freud, op.cit, p. 320.
13. Cabe portanto concluir que, segundo Freud, alguns esquizofrênicos podem atravessar 

(na ida ou na vinda da regressão) uma fase paranóica, mas, inversamente, o paranóico 
em quem a falha originária se encontra situada no estágio narcísico (e portanto, aquém 
da chamada fase auto-erótica) não manifestará sintomas propriamente esquizo
frênicos, salvo, evidentemente, pela retirada dos investimentos objetais, comum, 
segundo Freud, a ambas as psicoses.

14. Utilizamos a tradução de Jean Laplanche, comunicada pro manuscrípto aos membros 
da Sociedade Francesa de Psicanálise, p. 4.

15. J. Laplanche, tradução citada, p. 5.
16. Poderíamos encontrar uma confirmação da tese freudiana no fato de que quase nunca 

se observa um acesso psicótico agudo sem sintomas hipocondríacos, na maioria das 
vezes maciços.

17. Freud se refere aos casos em que uma neurose precede a eclosão da psicose ou serve de 
anteparo a esta antes do surto agudo.

18. Laplanche, tradução citada, pp. 20-21.
19.0  fato de a conclusão dessa metamorfose só se situar depois de vários séculos pode 

afigurar-se como um apego ao antigo "real”. Vale notar também que as memórias de 
Schreber foram escritas com vistas a conseguir sua liberação e visavam a convencer os 
juizes, se não de sua perfeita saúde mental, pelo menos da inutilidade de sua internação.
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20. Trata-se aqui de um tipo de recalcamento diferente do que estava em questão a 
propósito do próprio narcisismo, quando Freud descreveu a retirada dos investimentos 
objetais como um modo de recalcamento.

21. “Ein Augenverdreher” - literalmente, “um virador de olhos”. A expressão designa um 
indivíduo hábil em se fazer ver de maneira diferente da que é, porque consegue desviar 
os olhos das pessoas daquilo a que elas deveriam estar atentas, nele, a fim de conhecê- 
lo bem. Uma doente diria, em francês, que teve os olhos cegados pela poeira, por se dar 
com alguém que atira poeira nos olhos.

22.Écrits,pp. 537-583.
23. Écrits, p. 532.
24. Essa idéia dominou o pensamento lacaniano desde a origem. Já em 1932, de fato, o autor 

escreveu, usando um vocabulário um pouco diferente: "Porque ... a estrutura das 
representações mórbidas não seria, nas psicoses, simplesmente diferente do que é na 
normal. Blondel... valorizou bastante este fato: a consciência mórbida aparece como 
sendo de estrutura radicalmente diferente da consciência n o r m a l De la Paranoia 
dansses Rapports avec la Personnalité, Paris, 1932, p. 294 [Da Psicose Paranóica em suas 
Relações com a Personalidade, Forense-Universitária, Rio, 1987].

25. Écrits, pp. 532-533.
26. Écrits, p. 534.
27. Écrits, p. 535.
28. Écrits, p. 535.
29. A apóstrofe imaginária “porca” não desliga a enferma da situação. Ao contrário, 

concretiza-a e identifica a doente com ela. Essa apóstrofe, extraída da linguagem 
aprendida da paciente, é de fato equivalente ao grito que a paciente solta quando a broca 
do dentista toca-lhe num nervo.

30. Schreber, como sabemos, compara-a a um alemão arcaico e vigoroso.
31. Écrits, p. 537.
32. Écrits, pp. 537-538.
33. Exposto é um termo da língua fundamental cujo sentido exato é fácil de adivinhar.
34. Écrits, p. 540.
35. Écrits, p. 540.
36. Écrits, p. 542.
37. Écrits, p. 543.
38. “O homossexualismo, suposto determinante da psicose paranóica, é propriamente um 

sintoma articulado em seu processo.” Écrits, p. 544.
39. Écrits, p. 549.
40. Écrits, p. 550.
41. Écrits, p. 551.
42. Écrits, p. 551.
43. Écrits, p. 551. As palavras entre parênteses são nossas.
44. Écrits, p. 551.
45. Écrits, p. 552.
46. Écrits, p. 552.
47. Écrits, p. 552.
48. Écrits, p. 557.
49. Écrits, p. 557.
50. Vejamos como Laplanche e Pontalis definem a foraclusão: “Termo introduzido por 

Jacques Lacan: mecanismo específico que estaria na origem do fato psicótico; 
consistiria numa rejeição primordial de um ‘significante’ fundamental (por exemplo, o 
falo como significante do complexo de castração) para fora do universo simbólico do 
sujeito. A foraclusão se diferenciaria do recalcamento em dois sentidos: 1) os
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significantes foracluídos não são integrados no inconsciente do sujeito; 2) não retomam 
do interior, mas noseio do real, singularmente no fenômeno alucinatório.” Vocabulário 
da Psicanálise, p. 571. Deixamos de lado a questão de saber se a noção de verworfen tem 
em Freud exatamente o mesmo sentido da foraclusão lacaniana, e se verworfen não terá 
para Freud uma significação plurfvoca. A propósito dessas questões, cf. a tese de Ewens, 
já citada.

51 .Écrits, p. 558. A palavra em grifo foi grifada por nós. Lembremo-nos de que o Outro, que 
está em causa nesse texto, designa para Lacan o inconsciente.

52. Podemos ler um exemplo análogo desse retomo alucinatório do significante foracluído 
na fábula de Leclaire que citamos anteriormente.

53. Écrits, p. 564»
54. A existência desse impulso, no entanto, como mostram claramente as relações 

ambivalentes com Flechsig, é incontestável.
55. Écrits, p. 566.
56. Écrits, p. 566.
57. Ao longo de toda a sua doença, o "eu atual” de Schreber não deixa, por exemplo, de ser 

ode um marido afetuoso, cortês e emocionado até as lágrimas a cada visita que lhe é feita 
pela Sra. Schreber.

58. Aniquilação em que Deus se empenha, desde que Flechsig o conquistou para seus 
desígnios sombrios. A armadilha consiste, como vimos, em que as “vozes” divinas 
venham a proferir injúrias tão assombrosas que Schreber, extenuado, deixe por um só 
instante de responder a elas, o que acarretaria sua destruição imediata.

59. Écrits, p. 575.
60. Écrits, p. 577.
61. Écrits, p. $77.
62. Écrits, p. 577.
63. Écrits, p. 578.
64. Écrits, p. 577.
65. Écrits, p. 572.
66. Sabemos que Flechsig havia tratado e “curado” Schreber em crises anteriores. Schreber 

lhe ficara muito grato por isso e o considerava seu salvador.
67. Cf., nas pp. 50 e 57 do livro citado, duas cartas de Hölderlin e Schiller que não deixam 

nenhuma dúvida a esse respeito.
68. P. Aulagnier, artigo citado, p. 52.
69. P. Aulagnier, artigo citado, p. 52-53.
70. Écrits, p. 582.



capítulo 5

REFLEXÕES CONCLUSIVAS SOBRE O 
PROBLEMA DAS PSICOSES. 

CRITÉRIOS ANALÍTICOS E EXISTENCIAIS 
DA PSICOSE

Após essa revisão, simultaneamente sucinta e detalhada, das principais 
teorias e interpretações que a psiquiatria e a psicanálise propõem para 
o fenômeno psicótico, talvez seja possível, sem cair num ecletismo 
inaceitável, tentar uma breve montagem que nos permita coligir e formular 
o que é importante para uma perspectiva antropológica como a nossa.

A esquizofrenia é, sem dúvida alguma, a psicose cujo ponto de origem 
se situa nas camadas mais arcaicas da constituição da personalidade. É 
também por isso que constitui, aos olhos da maioria, a psicose típica. Isso 
não impede que o emprego do termo seja amiúde muito vago, como nos 
Estados Unidos, por exemplo, onde ele tende cada vez mais a se tornar 
um simples sinônimo de psicose, nem tampouco que sejam muito variáveis 
as dimensões em que são escolhidos tanto os critérios de discriminação 
quanto os conceitos explicativos. A simples referência aos nomes de 
Kraepelin, Bleuler e Freud-Lacan é suficiente para ilustrar essa afirmação. 
Todavia, parece-nos que a noção de esquizofrenia pode se esclarecer através 
de uma série de traços que delimitam sua própria natureza. Vamos enumerá- 
los, empenhando-nos em explicar como se evocam e se articulam entre 
si, de maneira a compor juntos um modo (patológico) de existência.

A ordem de menção em que esses traços serão apresentados é 
basicamente indiferente, já que cadà um deles está referido a todos os demais, 
os quais, de certa maneira, cada um transpõe para uma nova dimensão. 
Vamos chamá-los, portanto, de gleichursprünglich, não num sentido 
temporal, mas no sentido em que Heidegger emprega esse adjetivo para 
designar a origem comum dos elementos cuja imbricação define uma 
estrutura.

Parece-nos possível, assim, no que concerne à estrutura da 
esquizofrenia, reter os cinco seguintes traços:

1) A imagem do corpo próprio a que o doente se refere, consciente 
ou inconscientemente, sempre parece ser, de certa maneira, a de um corpo 
despedaçado. Essedespedaçamento muitas vezes se manifesta com toda
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clareza. Embora possa dissimular-se, revela-se então, sem que haja 
necessidade de investigações muito prolongadas, nas produções 
inconscientes do sujeito.

2) O sujeito dá mostras, em algum momento decisivo de suas frases, 
de uma confusão entre o significante e o significado; muitos “neologismos", 
tão comumente destacados na literatura psiquiátrica sobre a esquizofrenia, 
daí extraem sua origem. É nessa confusão que se inscreve o não-acesso 
do sujeito à ordem simbólica.

3) O triângulo edipiano acha-se fundamentalmente perturbado. O 
sujeito, que só imaginariamente ocupa o lugar de Ego na ponta inferior 
do triângulo, situa-se, de fato, num dos ângulos do lado superior, de onde 
exclui o pai, mesmo que às vezes tenha que substituí-ló imaginariamente 
por algum personagem ilustre ou fantástico. Tende a se fundir e a se 
confundir com o outro genitor, a mãe, que em princípio ocupa o ângulo 
oposto do mesmo lado, abolindo a linha e fazendo suas duas extremidades 
caírem num único ponto. O desejo de ser pai de si mesmo com a própria 
mãe corresponde a esse esquema. Trata-se pois, na verdade, de um pseudo- 
triângulo, que chamaremos também e com igual conveniência de pseudo- 
edipiano, já que a mãe visada aí não é a mãe edipiana, que é um Outro; 
é também isso o que se verifica no caso da menina, para quem o esquema 
é semelhante e que nunca tem a mãe como objeto edipiano (salvo no caso 
de um Édipo invertido, o que já é outro problema).

4) O sujeito manifesta uma bissexualidade ao menos virtual. Em 
termos mais exatos, não consegue situar-se em função da diferença dos 
sexos. Sem querermos antecipar as elaborações que virão a seguir, é fácil 
observar que isso decorre diretamente do que foi mostrado no item anterior.

5) O sujeito identifica o nascimento com a morte. Fala do nascimento 
como de uma morte e da morte como de um nascimento. “Ainda não nasci" 
ou “estou morto há milhares de anos" são, segundo esse ponto de vista, 
frases estritamente equivalentes.1 Podemos compreender da mesma maneira 
o hábito de Hölderlin de datar suas cartas e seus escritos, a partir de uma 
certa época de sua doença, subtraindo uma unidade, a cada primeiro de 
janeiro, do número que havia usado para designar o ano anterior, e 
começando essa subtração a partir de um certo ano do século XVII em 
que se situou.

Sublinhamos, para começar, que nada disso se opõe ou é incompatível com 
o mecanismo descrito por Lacan sob a categoria de “foraclusão do nome 
do pai", que estudamos longamente no capítulo anterior. Na verdade, nossas 
afirmações só fazem patenteare articular o que acontece para o observador 
quatuio houve a foraclusão do nome do pai-, esta, jíor boas razões, nunca



se manifesta diretamente. A  foraclusão é o fundamento e o sentido último 
dos fenômenos anteriormente descritos como constitutivos da estrutura 
esquizofrênica quando ela se inscreve na experiência do sujeito, tal como 
esta última se nos oferece.

Vamos agora expor a imbricação desses diversos aspectos, 
assinalando, de passagem - mas sem nos demorarmos nisso, já que a coisa 
é facilmente verificável por qualquer um -, que todos esses aspectos figuram, 
sem nenhuma exceção e com toda a relevância desejável, no relato exemplar 
que nos deixou o Presidente Schrebersobre sua própria doença. Isso não 
deixa deter importância para a plausibilidadede nossa colocação,já que 
o texto em causa também está na origem de algumas das tentativas mais 
originais e profundas que se fizeram para nos fornecer a chave do fenômeno 
esquizofrênico.2

A foraclusão do nome do pai promove a substituição do triângulo 
propriamente edipiano por uma relação bipolar que tende, por outro lado, 
a se auto-anular. Ela consagra a falta de acesso e a inacessibilidade do sujeito 
à ordem simbólica, já que o pai é o garante dessa ordem. A mediação, a 
negatividade e a distância, idêntica e conseqüentemente, ficam alheias a 
esse sujeito. Estritamente falando, caberia inclusive récusar-lhe qualquer 
emprego correto da linguagem, já que esta as pressupõe. De fato, os autores 
são unânimes em apontar no esquizofrênico distúrbios muito graves da 
linguagem. Descrevem-nos de maneiras diferentes, porque os abordam 
em função de concepções relativas à natureza, às finalidades e aos 
mecanismos da linguagem, que por sua vez divergem quase completamente, 
contudo, através dessas variações da descrição, identificamos sem muita 
dificuldade um núcleo central e idêntico. Este corresponde ao que 
designamos sob o título de confusão entre o significante e o significado. 
Essa confusão assinala, na verdade, o fracasso radical da metáfora 
lingüística.3 A isso se acrescentam, em alguns casos, o aparecimento ou 
o retorno desse significante no real delirante do doente, retorno cujo 
mecanismo já tentamos compreender. Écomo o caso do doente apresen
tado por Lacan no Ste. Anne, que, perseguido por uma vizinha de andar 
que estava sempre a lhe roubar os pensamentos, teve de admitir, no entanto, 
que não a conhecia - fazia muito pouco tempo que ela morava no prédio, 
e o paciente, que trabalhava à noite numa gráfica de jornal, descansava 
durante o dia; ele só sabia uma coisa: que ela se chamava Sra. Maire.* A 
extensão desse fenômeno ultrapassa o comportamento lingüístico em 
sentido estrito. Pois quando uma doente, não sem ambivalência, acusa seu 
médico de lhe dar ou lhe fazer “brúlures” [queimaduras/remédios] no rosto
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Sobrenome foneticamente idêntico, na língua francesa, ao substantivo mire (mäe). (N.T.)



durante a noite, estamos diante da mesma confusão - aliás implicitamente 
reconhecida quando, indagada sobre as cicatrizes que teria constatado no 
espelho, ela responde: "realmente, só faltava isso.” O mesmo acontece 
ainda quando ela explica que sua doença data da época em que o pai a mandou 
operar "injustamente" de apendicite, acrescentando que, desde então, 
sempre teve a sensação de que 'lhe faltava alguma coisa”. Mas ela emprega 
essa expressão no sentido às vezes utilizado na Bélgica, e que é um 
neerlandismo, para exprimir que não se está bem de saúde, que alguma 
coisa vai mal É ainda essa mesma doente que, numa outra ocasião, estabelece 
um vínculo entre o começo de sua doença e a instalação, em sua cidade, 
de um campo de mini-golfe, que aliás, segundo afirma, ela gostava de 
freqüentar. A descrição que fornece desse jogo mostra claramente o sentido 
que lhe está ligado: a instalação, no lugar onde ela vivia e quando contava 
quatorze anos, de um significante da sexualidade em seu próprio corpo, 
inconscientemente vivido como a origem de sua doença.

Assim, o problema para nós já não está em compreender essa confusão 
entre o significante e o significado, nem de onde ela provém. A dificuldade' 
estaria, antes, em delimitar seus prejuízos e compreender porque ela não 
invade nem contamina forçosamente toda a utilização da linguagem pelo 
esquizofrênico. É que parece, de fato, que em muitas circunstâncias, ao 
menos alguns esquizofrênicos parecem manejá-la corretamente e valer- 
se dela para comunicar uma verdade objetiva. Podemos dar a isso uma 
resposta dupla. Primeiro, não há dúvida de que essa linguagem adequada 
é, com freqüência, mais aparente do que real, e que, na maioria das vezes, 
trata-se do que chamaríamos, à guisa de comparação, de uma espécie de 
“discurso decorado”, e não de uma fala realmente compreendida segundo 
seu sentido adequado. Este é o momento de lembrarmos uma observação 
de Henri Ey: o delirante sempre delira bem mais do que supomos. Algumas 
banalidades ou fórmulas feitas da linguagem corrente, apesar de enunciadas 
corretamente e com discernimento, revelam, quando as olhamos mais de 
perto, um sentido simplesmente aberrante. A doente de quem falei acima 
nunca deixava de começar uma conversa por alguns comentários, geralmente 
pertinentes, sobre o tempo que estava fazendo. Todas as vezes que tantamos 
nos informar mais sobre eles, evidenciou-se que esses comentários meteoro
lógicos ocultavam como que um código delirante. Por exemplo, “está quente 
hoje" significava: "o calor do sol está muito forte hoje para que eu me 
aproxime do senhor e aperte sua mão”. E, de fato, enquanto proferia seu 
"hoje está muito quente", ela ficava como que imobilizada na soleira da 
porta, mas sem dar explicações sobre sua atitude, a não ser mais tarde e 
em resposta a minhas perguntas. “O céu está cinzento esta manhã” queria 
dizer: o sol nunca mais brilhará como antes e o fim do mundo se aproxima.

Seriamos pois de opiniáo que, na medida (certamente reduzida, mas
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talvez não inexistente) em que se mantém uma linguagem realmente 
adequada e correta, cabe ver nisso a prova, como nos convence facilmente 
o exemplo da criança pequena, de que é possível usar coerentemente uma 
linguagem que não se entende, e de que, tanto em relação à linguagem 
como a outros comportamentos ditos socializados, é possível manejar com 
aparente correção “montagens’' que sobreviveram à catástrofre, mas cujo 
emprego já não corresponde a nada para a pessoa em causa, ou, pelo menos, 
corresponde a algo totalmente diverso do que elas designam e significam 
para a pessoa normal.

Que todo isso acarreta ou tem como correlato alguma imagem despedaçada 
do corpo próprio, consciente ou não, mais ou menos prontamente 
identificável no discurso ou nas produções inconscientes do sujeito (sonhos, 
desenhos, modelagens etc), torna-se evidente para nós, e de várias maneiras. 
Em primeiro lugar, admitimos que a falta de acesso ao simbólico 
propriamente dito e, antes dele, à imagem especular, bloqueia o sujeito 
num momento de seu devir em que, como vimos no capítulo II, não pode 
haver uma imagem unitária do corpo. Lacan nos fornece a demonstração 
disso tanto em seu célebre artigo sobre o estádio do espelho quanto em 
seu estudo da Encyclopédie Française sobre a família.

Mas também podemos escolher outra abordagem para explicar o 
que a clínica nos ensina nesse ponto. A constituição da imagem do corpo 
como uma Gestalt pressupõe o estabelecimento e o emprego de um sistema 
de referências muito particular Para e por essa Gestalt, de fato, cada parte 
do corpo está constantemente presente e representada em todas as outras. 
Quando, no entanto, essa identidade é como que tomada ao pé da letra 
pela imaginação ou pela percepção imaginária do sujeito, quando não é 
retida por ele como puramente imaginária, isto é,quando não se trata, 
para o sujeito, de uma identidade não simplesmente idêntica, de uma 
identidade de elementos não-idênticos, o sujeito passa a ter uma imagem 
incoerente e fragmentada do corpo, já que algumas partes diversificadas 
desse corpo são apresentadas como pura e simplesmente confundidas entre 
si (por exemplo, todos os orifícios corporais), ao passo que, numa deturpação 
diferente, algumas outras partes podem ver-se excluídas ou projetadas para 
o exterior (como no caso da doente que via seus olhos diante dela e só vià 
a eles).4 Na verdade, qualquer elaboração de uma imagem unitária do corpo 
sem acesso ao nível do simbólico, ao nívd da metáfora (entendida no sentido 
mais amplo, e não no sentido restrito em que Lacan a opõe à metonímia), 
é impossível, quer dizer, sem acesso à ordem em que aquilo que deve ser 
tido como o mesmo não é, no entanto, simplesmente o mesmo. O carretei 
de linha certamente é para o menino o corpo materno, mas também - e
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isso não é menos essencial -  não o é. Quando, para ele, os dois são 
simplesmente idênticos, ele delira. A fortiori o mesmo se aplica ao segundo 
nível, caso ele confunda as palavras/ort e da com o que elas designam: o 
objeto enquanto realmente presente ou realmente ausente, o corpo materno 
visado por intermédio do carretei. Onde não funciona a negação da 
identidade pura, caímos na confusão entre o significante e o significado, 
isto é, retomando outro de nossos exemplos, caímos na perseguição 
praticada pela Sra. Maire, inconscientemente identificada, pela mate
rialidade concreta de seu sobrenome, com a mãe do sujeito.

como vemos, o acesso ao simbólico, a constituição correta do 
triângulo edipiano e a elaboração da imagem unitária do corpo são partes 
ou faces solidárias de um mesmo conjunto, momentos articulados de uma 
mesma estrutura.

Nossos dois últimos itens não nos causarão maiores preocupações. 
A bissexualidade, exercida ou não, é de certa maneira evidente, já que só 
o estabelecimento correto da relação edipiana situa o sujeito irrevo- 
gavelmente em relação à diferença sexual. Sem dúvida, conhecendo-a, pode 
acontecer-lhe renegá-la (na perversão), mas ela já se constituiu e o sujeito 
não pode mais deixar de se situar em relação a ela, mesmo que aparentemente 
a conteste numa conduta homossexual. Mas as coisas são diferentes no 
caso em exame. Antes da instauração do Édipo, essa maneira de se situar 
não é absoluta, mas contingente ou variável, quer dizer, fica submetida 
às vicissitudes de investimentos libidinais que não são determi nados pelo 
sexo do objeto ou do sujeito, indiferentes a ele. De fato, além disso, 
constatamos sem dificuldade que nenhum investimento pré-edipiano se 
despoja realmente de seu caráter narcísico. Incide sobre um objeto, sobre 
um corpo cujo estatuto não ultrapassa o de um outro-que-é-também-o- 
mesmo, e que, portanto, ainda não está especificado como um corpo que 
é outropor ser do sexo oposto. Assim, o sujeito continua a se manter na 
indiferença em relação ao sexo. Por conseguinte, apenas quoad nos é que 
seu comportamento deve ser descrito, ora como homossexual, se ele for 
atraído por um parceiro objetivamente do mesmo sexo, ora como 
heterossexual, se o parceiro for objetivamente do sexo oposto. Mas essa 
distinção não tem nunhum alcance quoad se, e por isso optamos por designá- 
la como bissexual.

Vamos então ao último ponto, que não nos reserva maiores 
dificuldades. A identidade entre o nascimento e a morte, que está no centro 
de tantos mitos e lendas e cujo enraizamento no cerne do inconsciente 
é atestado por tantas fantasias, tem uma ligação quase evidente com a 
estrutura da psicose esquizofrênica, pelo menos tal como nos esforçamos 
por descrevê-la e compreendê-la aqui. O estado de separação, de cisão, 
que inaugura o nascimento biológico é justamente aquilo em que o



esquizofrênico não pode consentir jamais, a preço algum. É que a cisão 
condena aquilo que supostamente preenche e apaga a falta da mãe à condição 
de objeto parcial, isto é, a um estado que por sua vez é de falta, mas sem 
possibilidade de se reconhecer como Jalta O ingresso nesse estado, portanto, 
é realmente a morte, a única morte verdadeira. Inversamente, porém, a 
marcha para o que chamamos morte biológica é fantasisticamente imaginada 
como o retorno à não-cisão com o corpo materno, ou seja, rumo ao 
nascimento de um mais-além da morte, dessa morte em que o sujeito estagna 
ou se debate no momento.

É possível que esse traço nem sempre seja muito manifesto ou muito 
explícito. Quanto a seu sentido, porém, acreditamos que seja fácil e 
freqüentemente identificável. Exprime-se para Schreber sob a forma de 
sua ressurreição depois da morte que sofreu e ainda, ou principalmente, 
em sua crença na imortalidade terrestre. Esse é, aliás, um traço que 
encontramos em muitos delírios, e não há nenhum paradoxo em invocá- 
lo em benefício de nossa tese. É que essa pretensa perenidade não é outra 
coisa - como vemos claramente no mesmo Schreber -  senão a isençãò do 
tempo próprio da vida (o que eqüivale à morte, segundo nossa perspectiva), 
a manutenção delirante e contínua da fusão pré-nataljãmais rompida. O 
ódio à morte que ganha corpo no desejo de imortalidade terrestre é, na 
verdade, um ódio ao nascimento, assim como o desejo do nascimento 
perpetuado revela ser, na verdade, um desejo de morte.
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Totalmente diversos são o fenômeno e o mundo da paranóia. Esta se situa 
e se estrutura no nível do estádio do espelho, isto é, num sujeito para quem 
a unidade e a identidade do corpo, bem como a existência de um outrem, 
ou de um outrem enraizado num mundo comum, já adquire algum sentido 
e alguma importância: os que tentamos definir como próprios do estádio 
do espelho. O esquizofrênico, como dissemos, não dispõe de uma percepção 
verdadeira de sua imagem especular, e portanto, não acede - ou só o faz 
de maneira truncada - às experiências que lhe são correlatas.

É a propósito das questões relativas ao papel do Próximo e do Teiceiro- 
testemunha que começaremos a examinar nosso problema e tentaremos 
delimitar a essência da posição paranóica, buscando também diferenciá- 
la tanto da posição esquizofrênica quanto da do não-psicótico.

Já o repetimos com bastante freqüência: toda fala inclui um apelo 
ao Outro. Mesmo quando, a sós comigo mesmo, esforço-me por interpretar 
um sonho e, retomando o célebre exemplo de que Freud se vale a propósito 
da denegação, digo a mim mesmo que ignoro o que aquela mtilher 
representa, mas que certamente não é minha mãe, estou-me opondo a um 
outro que pudesse dizer, ou talvez tenha dito, que realmente se tratava



dela. Minha denegação inclui, todavia, o mesmo apelo: só posso ter razão 
se o Outro ratificar que, efetivamente, tal personagem não representa minha 
mãe. Uma verdade que eu seja por princípio o único a perceber e a dizer 
constitui a própria definição do erro.

Esse apelo ao Outro não é forçosamente um apelo a este ou aquele 
outro, É que, se meu dito não basta para constituir a verdade, Pierre, Jacques 
ou Jean não têm maior gozo desse privilégio. Qualquer um deles, como 
eu, desde o momento em que seja o único a vcto que vê, está, porisso mesmo, 
no erro.5 Qualquer deles, como eu, está submetido ao Outro.

“Esse Próximo-transcendente, evidentemente, nunca é objetivamente 
dado, mas o discurso é um apelo a... essa Transcendêntia-testemunho.'* 
cabe, portanto, se estou procurando dizer qualquer verdade, que eu tente 
me identificar com esse terceiro-testemunha, assim superando qualquer 
identificação com meu interlocutor contingente. Nem mesmo a mentira 
é uma exceção a essa regra; chega até a aplicá-la duplamente. Só tenho 
a certeza de estar mentindo se falar contra o que o terceiro-testemunha 
ratificaria, e, inversamente, é a adequação suposta ou comprovada de meu 
dito à ratificação do terceiro-testemunha que responde pela eficácia de 
minha mentira.

contudo, já que a verdade é uma busca, não posso pretender instalar- 
me permanentemente na posição do terceiro, de modo que não disporei 
do saber absoluto. Sei disso e é verdade: a coincidência com a posição do 
terceiro só pode ser parcial, momentânea e precária.

É nesse ponto que se marca o traço mais fundamental da posição 
paranóica. Enquanto o esquizofrênico é indiferente -  na medida mesmo 
de sua esquizofienia - à ratificação do terceiro-testemunha, já que só sustenta 
um pseudo-discurso, isto é, um discurso em que os “shifters"Jos embre- 
adores, não são colocados, ou só são colocados na aparência, ou se 
embaralham, o paranóico, muito pelo contrário, revela-se particularmente 
sensível à posição do terceiro. Éjustamente por isso que ele não sustenta 
discursos que possam passar a seus próprios olhos por indiferentes, como 
quando, para entabular uma conversa, fàlamos do tempo que está fazendo, 
ou quando, cumprimentando alguém, perguntamos por sua saúde, 
dirigindo-lhe o ritualístico “Bom dia, como vai?". O paranóico, porém, 
só pode discorrer, em qualquer ocasião e quase que explicitamente, em 
nome da verdade. Espera de nós, irrestritamente, que a reconheçamos: se 
necessário, intimar-nos-á a fazê-lo. Escutando-o, porém, esse discurso nos 
surpreende. O paranóico não busca a verdade, ele a possui. Não se esforça 
por unir-se à posição do terceiro: ocupa-a de direito, como um trono, 
coindde constantemente e por privilégio com ela. E desse privilégio, não 
compreende nem admite que possamos duvidar. Lembremo-nos da 
paranóica que, acusando o marido de infidelidade, alegava que este fingia
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todos os dias sair para tomar o trem às 6 horas, mas, na realidade, só saía 
às 7, e passava na casa da cúmplice, uma vizinha, a hora assim conseguida. 
Interrogada sobre as provas de que dispunha - pois ela confessou nunca 
ter visto a manobra, propriamente falando ela respondeu que um dia, 
espiando a vizinha pela janela da cozinha, vira uma roupa íntima desta 
última que, às dez horas, “ainda estava jogada” na mesa. Ponderamos que 
isso não provava que a roupa já tivesse estado ali às 6 horas, e menos ainda 
que tal mulher tivesse um amante e que esse amante fosse o marido da 
paciente. E ela respondeu, num tom de certeza e desprezo: “Bem se vê 
que o senhor não conhece as mulheres.” Para o paranóico, seu discurso 
é “verídico como este tecido é vermelho e aquele, verde. Ao mesmo tempo, 
ele deixa de considerar esses discursos como ‘signos’ que remetem a uma 
verdade que os transcende: faz desses ‘discursos’ coisas dotadas de 
propriedades ‘em si’ ”.8

Mas por que isso acontece e o que significa essa posição perante o 
discurso? Observamos, primeiramente, seguindo o autor que acabamos 
de citar, que o imaginário é sempre, por natureza, uma coisa, um acabado. 
Podemos verificá-lo nos sonhos, onde esses discursos são igualmente 
“tratados como imagens, e não como signos”.9 Acima de tudo, a posição 
do sujeito em relação ao imaginário difere totalmente do que é com respeito 
ao percebido. Se, neste último caso, é preciso estudar e explorar o objeto 
mediante toques sucessivos, meãianteAbschattungen, o objeto imaginário 
é “visto” em termos absolutos, por todos os lados e em tudo o que é. Não 
é difícil encontíar o protótipo de sua captação: é justamente o objeto 
especular. Sei tuljio o que ele contém e ele contém tudo o que sei dele. Isso 
nos leva a dar um passo a mais. O mundo do paranóico é um mundo visto 
como imagem, nó qual o sujeito vê a si mesmo como um objeto imaginário. 
O sujeito não organiza seu discurso para se exprimir e para expressar a 
si mesmo através do que diz. Ele traduz, reflete e fotografa para nosso uso, 
de nós, os cegos, o mundo acabado e fechado que lhe é próprio, tal como 
se oferece a seu olhar, imutavelmente. Seu mundo é desprovido de 
transcendência, sem mistério, um mundo onde todo o sentido está dito, 
onde não há mais nenhum sentido por advir. O que também faz dele, no 
tocante a sua verdade, um mundo sem riscos. Igualmente expulsa dele está 
a transcendência do próximo, já que o próximo imaginário não tem 
profundidade, não tem inacessibilidade, não tem consistência própria Esse 
próximo não passa do outro-perseguidor, do duplo homólogo e semelhante 
da relação especular, tal como a compreendeu nossa descrição do estádio 
do espelho. Mas vamos mais adiante. A rigor, aquele que pronuncia o 
discurso paranóico não pode realmente identificar-se, ao dizer “eu”, com 
o sujeito de que se trata em seu discurso, porquanto esse sujeito não passa, 
como acabamos de dizer, de um objeto, e ainda por cima um objeto



imaginário. Ademais, esse discurso não se dirige realmente a nenhuma 
pessoa real; não interpela nenhum terceiro que possa ser sua testemunha, 
no sentido de um testemunho que vise a colaborar no esforço comum de 
instaurara verdade. Visto por essa concepção, o testemunho seria, nesse 
caso, perfeitamente inútil,já que não teria a opacidade do próximo e que 
este não teria, portanto, outro papel ou função senão o de ser autorizado 
a repetir a visão e o dito do que deve imaginariamente ser visto, e cujo sentido 
acabado e infalível o paranóico acaba de enunciar exaustivamente: esse 
sentido, com efeito, é-lhe oferecido de uma vez por todas na imagem que 
ele diz.

E no entanto, aparentemente, alguém feia e pelo menos finge dirigir- 
se a um outro, assim como finge convidar esse outro a constituir a verdade 
com ele, mesmo que, num plano mais profundo, tudo isso seja ilusório 
e não constitua senão um pseudo-discurso proveniente de um pseudo-sujeito 
e destinado a um pseudo-outro. Porque, afinal de contas, a queixa judicial 
apresentada pela Sra. T. contra seu marido e a vizinha é perfeitamente 
real, assim como é perfeitamente real que ela nos pede para afiançar junto 
ao comissário de polida os “argumentos" e “provas” que forneceu, sendo 
nossas objeções, evidentemente, consideradas inexistentes e nulas. 
Recoloca-se a questão: quem é o autor dessa ação e desse discurso? A 
resposta, mais uma vez, é a mesma É o eu especular, aquele que contempla 
sua imagem no espelho, o proto ou pré-sujeito que descobriu para si, como 
reflexo e no outro, uma unidade até então ausente de sua experiência Essa 
hipótese talvez nos permita compreender um pouco melhor a paranóia. 
A interpretação dos enunciados e dos atos da Sra. T. passa a se afigurar 
coerente a partir do momento em que ad»" I ti mos que, para essa paciente, 
o sujeito, o próximo e o mundo situam-se no nível de sentido e de estatuto 
correspondente à imagem especular. Enquanto, no esquizofrênico, a 
regressão e a fixação se fazem aquém do estádio especular, ali onde aquele 
que faz as vezes.de “sujeito" é o falo da mãe (e pouco importa que seja 
aceito ou rejeitado como tal), e portanto, está fedado a ser apenas um objeto 
pardal, essa regressão e essa fixação são aqui menos arcaicas, já que o sujeito 
teve acesso a uma unidade ideal e a uma identificação consigo mesmo 
correspondente a essa unidade. Mas esse sujeito, esse próximo, esse mundo, 
nem põr isso deixam de ser mutilados e truncados, se avaliados, por exemplo, 
no nível da experiênda do Édipo. Não se trata de um sujeito que tem que 
ser, elesimplesmente é, e é como imagem. Não há um próximo diferente, 
no sentido pleno da diferença; sua alteridade ainda é a do mesmo, projeção 
do sujeito, que sabemos quanta ambivalência suporta e porquê. Não se 
tráta de um mundo transcendente, indefinidamente por explorar sob um 
horizonte inesgotável; mas de uma fotografia sem espessura nem mistério, 
cuja “realidade" se limita a traçar um palco para as agressões do sujeito
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contra a encarnação de seu duplo, agressões que de depois inverte na forma 
de uma perseguição sofrida, não sendo esta outra coisa senão uma defesa 
contra o "eu a amo" original, tal como o explicam os esquemas propostos 
por Freud em seu estudo sobre Schreber.

De tudo isso, o exemplo proposto fornece uma excelente ilustração. 
De conformidade com as concepções psicanalíticas, o personagem principal 
do drama vivido pela Sra. T. não é o marido, mas a rival, a vizinha. O pri
meiro é descrito pela paciente como um indivíduo apagado, pouco pro
penso a despertar paixões, mas também, como sói acontecer, pouco 
propenso a resistir a elas quando porventura aparentam, no outro, elegê- 
lo como objeto. Assim, na verdade, foi por pura perversidade, sem nenhum 
sentimento a não ser o ódio inextinguível e gratuito que sente pela Sra. 
T., que a vizinha seduziu-lhe o marido. Ela só tem em mente roubá-lo da 
proprietária legítima, como se furta um objeto, e não para desfrutar dele, 
mas para privar a outra de tê-lo. Aliás, a Sra. T. reconhece de muito bom 
grado que nunca teve nenhuma razão para se queixar do marido - que, 
no real, ela o tiraniza abundantemente e o tem na conta de um traste 
absolutamente desprezível -, mas tudo se modificou desde a intromissão, 
essa é a palavra, da vizinha fetal. Esta, além disso, não limita sua perseguição 
à conquista do marido. Perturba incessantemente e de todas as maneiras 
a vida da Sra, T., especialmente jogando lixo em seu jardim e o colocando 
diante de sua porta (o que obrigou a Sra. T. a "revides à altura" que aliás 
acarretaram sua internação). Assim, a paciente precisa estar continuamente 
em guarda para prevenir as investidas de sua inimiga. Embora seu desejo 
mais caro fosse o de cuidar apenas de sua própria vida e viver em paz com 
os vizinhos (“ah, se só dependesse de mim..."), ela é assim forçada a espiar 
ininterruptamente a rival, a “vigiá-la", observando-a pela janela da cozinha 
Foi isso, aliás, que lhe permitiu, como dissemos, surpreender a referida 
vizinha quando, terminado seu encontro, ela procedia a sua toalete íntima, 
e permitiu ainda por cima colher a “prova" do adultério.

Não há necessidade de comentar nem interpretar essa história 
exemplar. Ela acumula num quadro (é o caso de dizê-lo), o conjunto de 
todos os traços clínicos da paranóia. Mas também podemos ver o quanto 
eles se esclarecem quando os lemos à luz do complexo de intrusão, tal como 
Lacan o descreve, em seu artigo da Encyclopédie Française, como correlato 
perturbador e prova do estádio do espelho. A agressividade concerne a 
um outro que é o mesmo, o duplo especular. Podemos descrevê-la como 
uma manifestação tanto de sadismo quanto de masoquismo. Se a Sra. T., 
para se vingar, “responde" através de maus-tratos, ela também inflige a 
si mesma (e ao marido, por lucro secundário) uma vida insuportável: a 
obrigação de vigilância é contínua e não se interrompe nem de dia, nem 
de noite; o marido fica exasperado; os vizinhos - pois avizinha tem um
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marido que nunca entra em questão, a não ser como personagem "a ser 
informado" *■ são impelidos a agir em represália e finalmente solicitam 
e conseguem sua internação. Como decidir se ela atinge o outro ou se atinge 
a si mesma, se atinge o outro nela própria ou atinge a si mesma no outro? 
Melhor: entre atingir e ser atingida, o transitivismo é imediato. Entre a 
padentee seu duplo, portador degenerado do falo a que a doente aspira, 
há como terceiro o objeto marital, móbil mais simbólico do que real e que 
só está ali para garantir a "seriedade" da luta. Não menos clara é a 
ambivalência da agressão e a camuflagem do amor em ódio. O desejo 
homessexual do narcisismo é de uma evidênda perfeita, mesmo que a 
interessada, como sói acontecer, não tenha a menor consciência dele. Mas 
não menos significativo é o horizonte existencial do drama, se pudermos 
aceitar esta última expressão. Nada é duvidoso; tudo é certo, comprovado, 
sabido. O sentido de qualquer acontecimento está ali, acabado e dado, não 
esperando mais nada de qualquer futuro que possa esclarecê-lo, atenuá- 
lo, apagá-k) ou agravá-lo; é exaustivamente dedfrável por qualquer pessoa 
de boa fé. E no entanto, nenhum dos protagonistas do drama, tal como 
a paciente os apresenta e a despeito de sua paixão desenfreada, tem existência 
real; todos encarnam imagens, boas ou más, como as de Épinal. Não têm 
outra consistênda senão a que extraem do sentido que o relato lhes confere. 
Não podem ter outras intenções senão as que têm que manifestar em virtude 
desse sentido. Nenhum mistério, nenhuma opacidade, nenhuma sombra 
De fora não se deve esperar nenhum testemunho que possa verificar, 
corroborar e, & fortiori, modificar, completar ou contestar o que quer que 
seja “Pois se eu já lhe disse tudo..." E que seja possível dizer tudo não entra 
em questão. Quanto a nós, nosso único papel é pôr termo imediatamente 
à conspiração urdida pelos dois amantes, que mandaram enoerrar sua vítima 
num lugar onde procuram fazê-la passar por louca. Esse é nosso dever de 
homem de bem, além do de empregar nossa credibilidade e nosso “poder” 
para convencer o comissário de polícia, cegado pelos encantos “e certamente 
pelo dinheiro" da rival.10
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Talvez admitamos que essa descrição e sua interpretação sugerem uma 
distinção estrutural válida entre a esquizofrenia e a paranóia. É que, por 
mais inconstestavelmente psicótico que se afigure o quadro que acabamos 
de ler, nenhum dos dnco elementos, com apenas uma exceção, que nos 
convinha gravar como constitutivos da esquizofrenia parece identificável 
aí. Isso não impede que o quadro em questão adquira também uma estrutura 
inteligível, desde que o aproximemos do estádio do espelho, no qual a 
padente ficou bloqueada ou para o qual regrediu contudo, talvez fiquemos 
tentados a fazer uma ressalva a propósito de um dos pontos citados como
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típicos da esquizofrenia: a bissexualidade, que parece presente nesse caso. 
Essa exceção nada tem de surpreendente. Para começar, sabemos que o 
homossexualismo, segundo a concepção psicanalítica da paranóia, é um 
elemento essencial desta. Como já explicamos, esse homossexualismo, ou, 
mais exatamente, essa bissexualidade, relaciona-se com o sentido do estádio 
do espelho. De fato, está claro que não se trata aqui de uma 
homossexualidade efetiva e perversa. Quando Lacan se ergue contra a 
tendência de certos comentaristas (precedidos, em certos aspectos, pelo 
próprio Freud) de explicar e compreender a psicose de Schreber, pelo menos 
parcialmente, como uma defesa contra um impulso homossexual, é 
precisamente pela razão que nos importa aqui. Tudo demonstra - e não 
é pequena a contribuição do comentário de Lacan para isso - que Schreber 
não se situa em relação à diferença sexual, que se considera simultaneamente 
homem e mulher. Seguindo Lacan, fizemos uma tentativa de explicitar 
o sentido possívd dessa afirmação (implícita) em Schreber. Ora, se o acesso 
ao Édipo é a condição sine qua non para que o sujeito se situe em relação 
à diferença sexual, é evidente que uma fixação ou um retorno ao estádio 
do espelho excluem essa posição, de vez que ele é anterior ao estabelecimento 
da constelação edipiana.

Resta-nos, para concluir, uma dificuldade fundamental. O conceito 
de foraclusão, esse conceito-chave de qualquer interpretação da 
esquizofrenia, é ou não aplicável à paranóia? Apergunta nos parece mais 
fácil de abordar através do que foi dito sobre o problema do terceiro- 
testemunha. Formulada a propósito do esquizofrênico, essa pergunta se 
liquida por si só: nele, a inexistência de um terceiro-testemunha que seja 
garantia da verdade decorre diretamente da própria natureza da doença. 
Por princípio, toda referência a esse terceiro tem que estar banida de sua 
experiência. Mas, pelo menos na aparência, como vimos, o mesmo não 
Se dá, em absoluto, no tocante ao paranóico. Nele, a referência está presente, 
mas está também irremediavelmente falseada, truncada. O próximo não 
é convidado a colaborar na busca e no estabelecimento da verdade, mas 
é convidado a ter que constata-la tal como ela lhe é comunicada pelo enfermo, 
que confunde de direito sua própria posição com a do terceiro-garante. 
Mas se admitirmos, por outro lado, que essa função normativa do terceiro 
instaurador da verdade tem por correspondente original e prototípico o 
pai, na qualidade de legislador da proibição edipiana, nossa dificuldade 
se esclarecerá. É que dessa aproximação resultará, ao mesmo tempo, que 
essa função não pode ter nenhum sentido para o esquizofrênico - o que 
só faz confirmar uma tese já considerada aceita -, e também que essa mesma 
função só pode receber sua importância plena e total através do drama 
edipiano/Que estatuto intermediário atribuir-lhe, portanto, na paranóia? 
O da testemunha, tal como se manifesta especificamente no nível da relação



especular. Uma testemunha sem alteridade verdadeira, sem transcendência, 
que não pode encarnar a lei do outro por não ser de um outro verdadeiro 
que ela emana, por surgir de um outro que é o mesmo, que rejeita qualquer 
opacidade: o próprio "sujeito".
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O termo parafrenia, embora nenhum autor renuncie a ele e seja possível 
encontrá-lo quase com tanta freqüência quanto esses de que acabamos 
de tratar, é de significação ainda menos garantida. Cabe-nos, porém, tentar 
encontrar para ele um sentido válido e útil. Um aspecto orientará nosso 
esforço. Por mais diversas que sejam as acepções em que o tomamos, surge 
firmemente nesse uso uma constante. Ninguém se serve dele para qualificar 
uma psicose de origem recente. Falar em parafrenia é sempre reconhecer 
ou afirmar que o doente a quem o termo é aplicado não é um psicótico 
de data recente, mesmo que as circunstâncias da internação não permitam, 
provisoriamente ou não, ter a prova biográfica disso, concluímos daí que 
a antigüidade de uma psicose deve ser situável - o que é fato - e que ela 
desempenha um papel na definição dos traços específicos da parafrenia. 
como e por que? Passemos por cima do (aparentemente) conhecido 
conceito de deterioração, que costuma ter grande peso na determinação 
dessa antigüidade. E que, justamente, os parafrênicos são, dentre os 
psicóticos de longa data, aqueles cuja deterioração é relativamente mais 
reduzida. De fato, o que orienta decisivamente o diagnóstico são, de um 
lado, a aparência pouco vivaz do delírio, a relativa indiferença do doente 
em relação a ele e seu enquistamento mais ou menos total, bem como, por 
outro lado, sua acentuada coerência, que chega até à sistematização, sua 
riqueza de elementos e, por último, a dipbpia que o acompanha: o doente 
se identifica plenamente com o personagem de seu delírio, mas essa 
identificação não o impede de estar também em outro lugar, ou seja, 
exatamente ali ònde o vemos.

A Sra. Van R , no alvorecer dos tempos, precipitou do céu, após uma 
luta terrível, que levou vários séculos para ser decidida, Deus Pai, a “chamada 
Maria", sua esposa, e o filho de ambos, Jesus. Foi com a mulher, a quem 
se qualifica falsamente de “santa Virgem", que ela conheceu as piores 
dificuldades, a ponto de quase sucumbir. Desde sua vitória, ela possui o 
céu e governa o mundo “em nome do céu”. É uma tarefa opressiva, terrível, 
que nunca lhe dá repouso nem trégua, principalmente em razão da teimosia 
obstinada dos “grándes homens”, que pretendem se emancipar de seu 
governo e só fazer o que lhes der na telha. O mais cansativo é forçar à 
submissão o General de Gaulle, com quem ela teme, um dia desses, ter 
que empregar “os grandes meios”. A Sra. Van R. gerou a si mesma 
aproximando duas folhas de uma árvore, cujo nome não pode fornecer
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por se tratar de um segredo atômico, conservadas no congelador. Utilizou 
o mesmo processo para gerar seu único filho. Esses são os dois únicos seres 
assim procriados. Ela revelou o segredo a esse filho para que ele o utilizasse 
em beneficio de sua filha, neta da paciente. Mas o filho se rebelou e 
desobedeceu, preferindo servir-se de sua mulher, “para fazer como todo 
o mundo". Ela teve de punir esse insulto contra o céu e usar os “grandes 
meios". Assim, "mandou que seu filho fosse morto" e o enterrou no 
cemitério de Schaerbeek, na “parcela nova” (s/c),na expectativa de que 
ele se digne consentir na procriação pelas folhas, da qual será o único 
beneficiário, caso ele se submeta, ela o ressuscitará - coisa de que ele não 
tem nenhuma necessidade, já que está em perfeita saúde. Os judeus 
constituem outra grande preocupação. Ela tem que evitar que eles tirem 
vantagens abusivas das reações de simpatia despertadas pelos excessos do 
anti-semitismo, excessos que eles mesmos provocaram para esse fim. De 
fato, o marido da doenteéjudeu e, ao que parece, o casamento não trouxe 
para ela nenhuma satisfação.

Esse relato extravagante, aqui extremamente abreviado, teve um fim 
mais prosaico, porém não menos surpreendente No momento de encerrar 
a conversa, o médico a ouviu dizer-lhe; “Doutor, eu lhe peço, me ajude. 
Se ao menos eu conseguisse dormir! Meu reumatismo me faz sofrer 
atrozmente, dia e noite. Parece-me que, em minha última crise, o salicüato 
tinha me aliviado.” Algum tempo depois, a doente foi informada de que 
seu marido, atingido por um câncer, estava à beira da morte. Mostrou- 
se muito abalada e pediu para ir visitá-lo e passar alguns dias em casa, embora 
esse marido, pelo menos no delírio, sempre tivesse sido apresentado sob 
a aparência de uma figura detestável e detestada. A Sra. Van R. demonstrou- 
lhe muita ternura e ficou vivamente entristecida com sua morte Nos últimos 
dias dele, não fez nenhuma alusão ao governo celeste. Passados os funerais, 
tudo ressurgiu como antes e foi preciso reinterná-la prontamente no 
hospital.

Essa pessoa, dotada de um longo passado psiquiátrico, era 
unanimemente considerada parafrênica, e não é difícil imaginar que todos 
os que aceitam essa denominação efetivamente concordem em aplicá-lo 
à Sra. Van R  Mas, por outro lado, talvez nos dêem crédito se acrescentarmos 
que ela também correspondia perfeitamente aos critérios há pouco descritos 
da esquizofrenia; o que relatamos a seu respeito sem dúvida já basta para 
tornar essa afirmação muito verossímil. E no entanto, não consideramos 
esses dois termos simplesmente sinônimos, constituindo o primeiro um 
grupo diferencial do segundo. Mas então, por que e como?

Observe-se inicialmente que as colocações da doente se oferecem 
sob a forma de um relato organizado e, se nos é lícito dizer, coerente. Percebo 
que, nele, as ações ou os fetos mais fantásticos e mais absurdos são motivados.
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concatenados, explicados e justificados. Por outro lado, qualquer referência 
visível ao surgimento súbito de algum “momento fecundo” fundador está 
ausente, e talvez fosse muito difícil - não tivemos a oportunidade de tentar
- encontrar algum vestígio dela. O relato, salvo por algumas variações, 
é estável Assemelha-se mais a um conto fantástico, mais ou menos decorado, 
do que à expressão de um delírio em plena eflorescência. A “participação” 
afetiva da doente em seu discurso é relativamente pequena, mas não 
inexistente.11 Ela fica mais emocionada com o relato de suas dores reumáticas 
do que com a evocação da luta multi-secular que teve de travar, num combate 
que por muito tempo foi incerto, para esvaziar o céu de seus primeiros 
ocupantes. Sua mímica é mais a de um autor ingênuo e popular que 
representasse uma cena do que o comportamento do autor direto, relatando 
um acontecimento grave e ainda não reduzido ou elevado ao nível da lenda. 
O melhor exemplo disso seria o de uma canção de gesta muito popular 
e bastante estereotipada, repleta de frases feitas e empréstimos extraídos 
do jargão esportivo ou mi iitar, pitoresca até em sua vulgaridade. Há inserções 
freqüentes de elementos reais: a “teimosia” do General de Gaulle e a 
proibição de fazer enterros no antigo cemitério de Schaerbeek são curiosos 
exemplos disso.

A apresentação do discurso, portanto, difere sensivelmente da que 
ofereceria um relato similar produzido por um doente em pleno surto 
esquizofrênico, ou que houvesse saído dele recentemente. Guardadas todas 
as proporções quanto ao nível intelectual da paciente, sua “situação” 
patológica parece bastante próxima da que Schreber conheceu na época 
da redação de seu livro, situação que já não foi a do momento em que seu 
delírio tinha sido gerado. Mas, se ocorre a Schreber corrigir aqui e ali uma 
de suas antigas convicções - por exemplo, ele já não tem certeza absoluta 
de ter sido morto e acha, antes, que Seus perseguidores lhe inspiraram a 
idéia de que ele estava morto sem que realmente estivesse -, não pudemos 
constatar nada semelhante na Sra. Van R.

Tudo se passa, na realidade, como se o parafrênico tentasse - e 
conseguisse, numa medida variável -enquistar seu delírio, sem no entanto 
renegá-lo, e é isso que lhe dá essa diplopia perante as coisas e as pessoas, 
com a qual, por isso mesmo, não há porque nos surpreender-mos. É que 
não faz sentido nos perguntar-mos como é que a dona do céu e do universo 
pode sofrer de reumatismo, ou como é que ela, que pode matar e ressuscitar 
seu próprio filho para lhe ensinar a obediência, é obrigada, ainda assim, 
a observar um regulamento municipal sobre os sepultamentos. Tampouco 
haveria motivo para surpresa no fato de um ex-presidente de tribunal, que 
se acredita - e o proclama num livro - conclamado a regenerar o universo, 
dando à luz, por obra de Deus, uma nova raça de homens, mostrar-se à
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mesa um interlocutor agradável e resolver perfeitamente as questões 
jurídicas ocorridas em sua família.

certamenteo delírio persiste, econserva a dupla função quedesde 
Freud passamos a reconhecer nele: restabelecer, por intermédio da ficção, 
um certo investimento da realidade, e garantir a satisfação narcísica do 
sujeito. Mas, por outro lado, a aplacação da angústia permitiu, numa certa 
medida (medida bem maior em Schreber do que na Sra. Van R.), o 
restabelecimento daquilo que chamamos discurso aprendido, em contraste 
com o discurso compreendido, do discurso aprendido que provém de um 
mundo onde se cuida do reumatismo e onde se lê no jornal que o General 
de Gaulle é uma pessoa intratável. E o doènte aplica até mesmo a seu delírio 
as regras formais desse discurso aprendido, assim como a elaboração 
secundária do sonho tem por finalidade torná-lo tão coerente quanto 
possível. Mas estaríamos enganados em pensar que se trata, no que tange 
a esse discurso aprendido, do mundo comum em que estamos. Acontece 
que, para o doente, não existe eu, nem outrem, nem mundo, nem realidade 
no sentido próprio. Simplesmente, retomando uma imagem de F. Dolto, 
o esquizofrênico fala do real como um cego fala das cores. Isso não pressupõe 
forçosamente que o que ele diz seja falso, mas, de qualquer maneira, ele 
não conhece sua verdade - porque, para ele, foi a verdade que desapareceu. 
Assim, ele não percebe nenhuma antinomia entre o conjunto do ou dos 
discursos aprendidos que enuncia e a inaplicabilidade das regras desse 
discurso ao “discurso” delirante. A doente “sabe", por exemplo, que todo 
discurso deve ser submetido à regra do terceiro-testemunha, isto é, que 
deve apresentar-se como suscetível, em princípio, de verificação. Ela “sabe” 
que, se alguém diz que está chovendo, todos os demais são igualmente 
obrigados a dizer que está chovendo. Mas, como a doente está totalmente 
situada fora da dimensão do testemunho, o fato de fingir que se submete 
a ele quer dizer apenas que ela acredita que os outros aderem a suas 
afirmações, que as repetem ou devem repeti-las do modo que ela as enuncia, 
sem que, aliás, ela tenha com isso a menor preocupação do mundo. A 
dialética do terceiro que é testemunha da verdade e garante da fala não 
funciona, em absoluto, e a eventual referência a ela decorre do discurso 
aprendido.

O leitor julgará se as páginas precedentes trazem algum esclarecimento 
útil para o emprego sistemático e estruturante dos termos esquizofrenia, 
paranóia e parafrenia.

Este seria o momento de passarmos ao estudo do que constitui, sem 
dúvida, um outro tipo das chamadas psicoses não-orgânicas: a psicose 
maníaco-depressiva. Não o faremos, reservando o assunto para um outro



trabalho eventual. Nossa abstenção é determinada por uma incerteza Não 
temos a sensação de poder justificar convenientemente, nos dias atuais, 
uma idéia que gostaríamos de defender, qual seja, que a psicose em questão 
se situa numa linha de reflexão sensivelmente diferente da que vimos 
tentando seguir. Enquanto a ou as psicoses de que já tratamos questionam, 
e da maneira mais radical, o ser-no-mundo do homem, talvez nãõ aconteça 
o mesmo no tocante à psicose maníaco-depressiva. certamente, para 
compreendê-la, Freud também recorreu às fases pré-edipianas do 
desenvolvimento do sujeito. Mas ela não parece concernir aos referenciais 
últimos e decisivos da constituição desse sujeito. A interrogação que o 
melancólico ou o maníaco nos coloca parece desenrolar-se no interior do 
mundo que nos é comum com ele. A falha radical que acreditamos detectar 
no psicótico no primeiro sentido - quer diga respeito ao fracasso do 
recalcamento primário, à falta de acesso ao simbólico, à foraclusão do nome 
do pai, à exclusão ou à deformação do terceiro-testemunha (que são 
abordagens diversas de uma única e mesma falha) - sem dúvida não está 
presente no maníaco-depressivo. Tenderíamos mais a ver essa afecção como 
sendo, antes de mais nada, uma alteração da Befindlichkeit* e de algumas 
modalidades de temporalização. Ela questiona o thumos, que é mais do 
que a timia no sentido estrito, mas talvez seja menos do que o ser-sujeito 
como tal, pelo menos em se tratando dos componentes absolutamente 
últimos desse ser-sujeito. A esse respeito, é possível que Binswanger tenha 
revelado os determinantes essenciais.

Abordemos agora a última parte de nossa tarefa; ela consistirá em 
refletir sobre a contribuição eventual de tudo o que vimos anteriormente 
para uma antropologia filosófica.
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NOTAS

1. É evidente que uma frase como “estou morto há milhares de anos” pode receber 
conjuntamente a interpretação que lhe dão Freud e Lacan ao comentarem uma 
passagem do livro de Schreber em que este narra sua morte e seus funerais de outrora.

2. Sabemos que, ao falar de Schreber, Freud utiliza quase indiferentemente em relação a 
ele os termos esquizofrênico, parafrênico ou paranóico. Já abordamos esse ponto e 
voltaremos a ele quando estiverem em pauta estes dois últimos conceitos.

3. Empregamos aqui a palavra metáfora num sentido mais genérico do que o de Lacan ou 
dos lingüistas. Entendemos por ela a transferência (metaferein) própria de qualquer 
instauração do comportamento ligüístico, de acordo com a descrição que dela fornece 
Freud em seu exemplo do menino com o carretei.

* Em alemão, termo que designa a situacionalidade. (N.R.)
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4. Gisela Pankow, cujos trabalhos notáveis sobre a terapia de psicóticos são bem 
conhecidos, trabalhos estes que utilizam amplamente as noções de corpo despedaçado 
e de corpo dissociado, escreveu a propósito da imagem do corpo: "A dissociação da 
imagem do corpo pode aparecer sob aspectos diferentes; ou uma parte assume o lugar 
da totalidade do corpo, de tal maneira que ele ainda possa ser reconhecido e vivenciado 
como um corpo limitado, ou se produz a confusão, específica da psicose, entre o dentro 
e o fora. Assim, os fragmentos da imagem do corpo reaparecem no mundo externo sob 
a forma de vozes ou alucinações visuais. Pelo terrno dissociação, portanto, defino a 
destruição da imagem do corpo de tal modo que suas partes perdem o vínculo com o todo 
e reaparecem no mundo externo.

Essa ausência de ligação entre o dentro e o fora caracteriza a esquizofrenia; não há 
cadeias associativas que permitam reencontrar o elo entre os fragmentos desses 
mundos destruídos. Os métodos que permitem explicar a um neurótico, por exemplo, 
os conflitos que ele como que projetou em seu meio não podem ser aplicados a um 
esquizofrênico. Isso porque, antes de captar um conflito interno em sua projeção para 
o mundo externo, o esquizofrênico teria de ser capaz de saber quem ele é, ou seja, saber 
que ele precisa encontrar um corpo limitado e captado como uma unidade. LHomme 
et sa Psychose, pp. 121 -122.

5. Entenda-se que não se trata de negar que, de fato, eu possa ser o único a conhecer uma 
certa verdade. Inversamente, é impensável que essa verdade, por princípio, seja 
inacessível a qualquer outro.

6. P. Demoulin, Névrose et Psychose, p. 125.
7. Já explicamos anteriormente em que sentido os lingüistas usam essa palavra.
8. Demoulin, op.cit., p. 126.
9. Ibid., p. 121.

i 0. A exposição do caso que se segue traz outra ilustração exemplar para nossas afirmações 
relativas à paranóia. O paciente é um rapaz de 22 anos, empregado numa firma de 
construções imobiliárias. Comparece à consulta de bom grado, porque espera dos 
medicamentos que lhe receitaremos o apoio psíquico que deverá permitir-lhe enfrentar 
as perseguições de que vem sendo alvo e às quais está a ponto de sucumbir. Acrescenta 
que, se não o ajudarmos, preferirá matar seu perseguidor a renunciar à luta. Tudo 
começou há cerca de um ano e meio. Nosso homem, naquela época, era cantor do coral 
paroquial. A certa altura, o cargo de organista veio a ficar vago. É evidente que o 
paciente postulou sua candidatura, porque, segundo disse, "[tinha] o direito de tocar o 
órgão do padre”. O padre não o nomeou, pela razão aparentemente válida de que o 
interessado não sabia tocar esse instrumento, nem nenhum outro, aliás. Ficamos 
surpresos com sua pretensão. “Eu estava”, disse ele, “inteiramente disposto a aprender 
a tocar, e como tenho o direito de tocar o órgão do padre...” Não há outro fundamento 
para esse direito senão o próprio direito! Em suma, furioso por não ser “nomeado”, T. 
abandonou o coral. Foi mau negócio, porque, ao cabo de algumas semanas, ele 
percebeu, pelo jeito “esquisito” das pessoas, que o padre começava a desacreditá-lo e 
caluniá-lo. Principalmente (pois estava então prestando serviço militar); percebeu no 
rosto de seu comandante que o padre telefonava para este várias vezes por dia, com o 
intuito de destruir sua reputação militar. Ninguém lhe disse nada e ele nunca 
surpreendeu nenhuma afirmação explícita na boca de quem quer que fosse, mâs era 
claro, certo, evidente: o padre “metia o pau nele” por toda a parte, e com sucesso. 
Passado algum tempo desse suplício estritamente mudo, ele decidiu voltar ao coral, 
esperando assim desarmar a impertinência do padre. Com o mesmo objetivo, gastava 
400 francos todos os sábados em "rondas” pelo círculo paroquial. De nada adiantou e 
ele teve, se me posso permitira expressão, que baixara crista. O padre passou a persegui- 
lo cada vez mais, a ponto de, dia e noite, toda a paróquia falar dele nos termos mais 
ofensivos. Não havia outro tema de conversa senão ele. Nesse ponto do relato, T. se
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interrompeu bruscamente e se dirigiu a mim: “Professor, vou-lhe resumir tudo. O cerne 
do negócio (de kam van dezaak) é o seguinte: o padre está brincando com meu c. (de 
pastoorspeeltmetmijn kL..)” Comentei que isso efetivamente resumia tudo, mas que 
ele é quem tinha o direito de tocar o órgão do padre. T. não reagiu a meu comentário. 
Tentei então, pela enésima vez, saber o que o padre poderia realmente contar a seu 
respeito. Ele alegou ferrenhamente ignorá-lo, mas não sei se foi sincero ou se a calúnia 
era tão vergonhosa que nãoousou repeti-la para mim. Perguntei se não se trataria, quem 
sabe, de sua conduta perante alguma paroquiana. Respondeu-me, com ar superior, que 
ainda não estava pensando em se casar. Evidentemente, e eu já esperava por isso, não 
havia nada a procurar por esse lado. Como eu insistisse, ele disparou bruscamente: “O 
senhor parece mesmo achar que o padre pode tirar uma coisa diferente da cachola todos 
os dias” ([de pastoor kan toch alle dagen iets anders uitzijn duirn zuigen [literalmente, “o 
padre pode chupar uma coisa diferente do polegar todos os dias”]).

11. Quando alguém comentou que, não tendo filhos, propunha-se recorrer ao processo das 
duas folhas, ela reagiu muito vivamente e acrescentou: “sinto muito, porque você parece 
ser uma boa pessoa, mas acaba de assinar sua condenação eterna por sacrilégio.”



capítulo 6

ELUCIDAÇÃO EXISTENCIAL DO 
INCONSCIENTE E DA PSICOSE

A) INTRODUÇÃO

Quando ocorre ao filósofo afirmar que o homem está no mundo como 
um imperador em seu império, esse desejo devotado só foz exprimir a mais 
tenaz ilusão do espírito e da tradição racionalistas, retomando em outro 
nível uma ilusão mais arcaica. Essa onipotência, se existisse, só poderia 
resultar de uma primazia absoluta da razão. Se essa mesma primazia é uma 
ilusão, nada jamais poderá tornar o homem onipotente. Eis, então, a filosofia 
confrontada com o problema do estatuto da razão.

Por muito tempo se derramou mais obscuridade do que luz sobre 
esse problema. Pois talvez não seja inteiramente exato dizer que a filosofia 
moderna tem sido dominada pela noção de consciência, noção tida como 
unívoca Na maioria dos autores clássicos, até Kant, a idéia de consciência 
abrangeu mais ou menos precariamente o dualismo entre a sensibilidade, 
de um lado, e o entendimento ou o pensamento, de outro. Essa dicotomia 
camuflada, através das confusões e do jogo duplo permitido por essa 
camuflagem, favoreceu o imperialismo em questão. É que a sensibilidade, 
no duplo sentido da palavra, formaria, se assim nos podemos expressar, 
as vazantes da consciência, pouco apropriadas para uma navegação 
majestosa e conquistadora, ao passo que o pensamento confere o império 
dos mares. Sem dúvida, diz-se que “nihil est in intellectu quod nonpriusfuerit 
in sensu”, mas o filósofo moderno se apressa em acrescentar, caso aceite 
o provérbio; “praeter intellectum ipsum”. Já vemos aí que nada estimula 
melhor a ilusão do que o desprezo obstinado pelas origens. Assim, não 
surpreende que a corrente historicamente mais forte dentre todas as que 
provieram do kantismo tenha assumido como tarefa reduzir ao máximo 
possível a divisão da consciência, que Kant havia tornado manifesta e 
inelutável.

É notável que, em certo sentido, a primeira tentativa visando a
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recuperar a origem tenha tido Hegel como autor. Ele a explicou claramente 
na Fenomenologia do Espírito, ao mostrar que consciência, espírito e saber 
só teriam uma unidade verdadeira quando qualquer dicotomia entre a 
sensibilidade e o conceito, no nível da totalidade, fosse implacavelmente 
recusada.

Assim, foi Hegel quem fundou e legitimou realmente, na filosofia 
moderna, a primazia da consciência. Mas o fez, sem que se esgotassem ainda 
as conseqüências disso, aproximando explicitamente a consciência e o 
discurso, o que levou a identificar a ontologia com a dialética. Essa 
aproximação traz vantagens inestimáveis, mas é também repleta de perigos. 
O benefício está em consagrar a ruína definitiva do dualismo entre 
sensibilidade e pensamento. O discurso, de fato, no sentido mais estrito, 
é o jogo entre ambos, a remissão infinita de um ao outro. O benefício é 
também (mas isso só apareceria depois de Hegel) o de atribuir à consciência 
uma dimensão essencial de ambigüidade, já que esse discurso, não tendo 
acedido ao saber absoluto, poderá e até deverá nunca ser absolutamente 
transparente para aquele que o sustenta O perigo está em que a identificação 
do homem com a consciência (conclamada a se tornar consciência de si, 
e depois espírito) e a identificação desta com o discurso leva a dissolver 
qualquer "exterior" desse discurso e conduz fatalmente à promulgação 
do Saber absoluto. Isso, dentro da perspectiva hegeliana, certamente não 
é um risco, mas uma evidência celebrada; assim, se falamos em risco é porque, 
hoje em dia, muitos autores cuja referência a Hegel é admitida, e que 
retomaram num sentido diferente do de Hegel, que nos caberá discutir, 
a identificação do homem com o discurso, poderiam ter muita dificuldade 
em não transformar esse discurso numa nova versão do saber absoluto, 
coisa na qual, no entanto, em razão de sua postura antropológica, eles 
gostariam muito de se resguardar.

Mas o desaparecimento, embora momentâneo, da estrela hegeliana 
no firmamento filosófico, a partir de 1840, não acarretou o de um certo 
primado da consciência, apesar de este ter-se tornado suspeito pelas 
evidentes ambigüidades da epistemologia que era cara a essa época E que 
esse primado só existe em prol de uma subjetividade aliás intensamente 
desvalorizada e "duplicada", em toda a extensão de sua experiência, pelo 
mundo da ciência, o único realmente em si e o único plenamente real.

Do ponto de vista que nos ocupa, o surgimento da fenomenologia 
marcou uma mudança nova e essencial. Já em sua forma husserliana ela 
confirmou, embora em bases muito diferentes das de Hegel, a eliminação 
do dualismo de que falamos, pois essa confirmação se fez mediante uma 
reformulação radical da noção de percepção, não obstante ela ser uma das 
mais antigas na reflexão filosófica. Ela foi inteiramente “despsicologizada" 
por Husseri, separada da distinção entre o sensível e o intelectual e provida
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de uma função axial na relação do sujeito consciente com a realidade, 
podemos até dizer que, num certo sentido, ela é essa própria relação e a 
define. Não tem que ser “controlada" por alguma função mais eminente 
do real; ao contrário, estabelece as normas de todo os controles possíveis 
a que teriam que ser submetidos outros modos de nossa relação com a 
realidade.

Temos base, portanto, para sustentar que essa ampliação preparou 
a distância a introdução da noção tipicamente heideggeriana de ser-no- 
mundo. Não menos importante, tanto por ela mesma quanto por suas 
conseqüências, foi a mudança imposta à idéia do tempo ou da temporalidade. 
Dela reteremos essencialmente dois elementos. Em primeiro lugar, a 
temporalidade deixou de ser concebida como externa a aquilo-que-é- 
temporal - apenas Hegel e Bergson, antes de Husserl, tinham dado alguns 
passos desiguais nesse caminho -, tornando-se a própria manifestação 
daquilo que se temporaliza: coisa, percepção, imagem, projeto ou mundo. 
O correlato disso é que há tantos modos de temporalização quantos são 
os tipos de ente ou de modos de ser que se temporalizam. Por fim, toda 
temporalização deriva de uma temporalização originária que é a do sujeito 
consciente, ou, em Heidegger, a do ser-aí. A idéia de tempo viu-se assim 
dotada de um papel que nenhuma filosofia anterior lhe havia atribuído 
e, em particular, deixou de ser o índice de toda distinção entre o ente total 
ou parcialmente “espiritual" e aquele que se qualifica de material. 
Inversamente, a fenomenologia husserliana marcou um relativo recuo da 
noção de discurso, pelo menos na medida em que o discurso se diferencia 
do logos. Por último, a intencionalidade, bem como a primazia da percepção, 
conferiu ao que se continua /a a denominar de sujeito uma proximidade 
das coisas até então sem exemplos na filosofia.

contudo, persiste o fato de que, segundo Husserl, as mudanças de 
perspectiva a que acabamos de aludir concernem primordialmente à ordem 
do conhecer. Foi nesse ponto que se apoiou essencialmente a busca ulterior 
dessa reforma filosófica que foi a fenomenologia.

consideraremos a esse respeito apenas o Heidegger de Sein und Zeit 
e dos escritos que lhe foram mais ou menos contemporâneos, embora, 
seguindo uma outra linha de meditação, a obra subseqüente de Heidegger 
não deixe de ter importância para o estudo de nossos problemas. Por ora, 
abster-nos-emos de aprofundar esse filão, já que, de qualquer maneira, 
o Heidegger final foi pouco ou mal conhecido pelos autores que 
desempenharam um papel ativo nas confrontações sobre as quais nos 
propomos refletir.

Há pelo menos três teses deSein und Zeit que nos compete destacar 
aqui. Primeiro, há o eclipse ou o desaparecimento da noção de consciência. 
A reflexão do filósofo passou a centrar-se no ser aí, ou, como se exprimem
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alguns textos do Kantbuch, no ser-aí no homem. Quanto à consciência 
(iBewusstsein), palavra quase ausente do vocabulário do autor, Heidegger 
a substituiu pelo ser-aí enquanto abertura e revelação (Erschlossenheit) 
ou luz (lumen naturale). O que acarretou, ao mesmo tempo, a abolição 
explícita da primazia e dos privilégios do conhecimento propriamente dito.1 
Ao contrário, a identificação do ser-aí com o discurso foi vivamente 
sublinhada E, se esse discurso era essencialmente logos, já não se tratava, 
a não ser muito secundariamente, do logos conceituador e julgador que 
é caro a uma certa tradição aristotélica. Além disso, o discurso revelador, 
que é próprio do ente humano, comportava diversas modalidades de 
revelação, dentre as quais a verdade ou o verdadeiro no sentido dos clássicos, 
era apenas uma possibilidade entre outras. A não-transparência do discurso 
para o ser-aí que o sustenta foi novamente situada no primeiro plano. Por 
isso é que a constituição de uma hermenêutica do discurso era uma tarefa 
fundamental do filósofo. Dir-se-ia que o discurso revelador, em sendo 
preciso defini-lo em geral, situa-se aquém ou além de duas noções muito 
diferentes da verdade. De um lado, aquém dele, conviria remontar à áXijõeia 
como desvelamento originário que abre a possibilidade de todo e qualquer 
dizer. De outro, além dele, chega-se ao verdadeiro como adequação entre 
o julgamento e a coisa julgada que não passa de uma aplicação possibilitada 
pela primeira concepção da verdade, e cuja teoria, tal como foi 
compreendida, por exemplo, pela Idade Média, é passível de graves 
confusões. Por fim, citamos ainda o conhecido fato de que a inteiidonalidade 
husserliana metamorfoseou-se no cuidado (Sorgen) como ser e sentido 
último do ser-aí.

Essas conquistas foram mantidas e às vezes reforçadas na obra de 
Merleau-Ponty. Esse reforço marcou-se sobretudo na maneira como o autor 
da Fenomenologia da Percepção concebeu a idéia de comportamento, mesmo 
que esse termo, no clima da psicologia contemporânea, pudesse prestar- 
se a equívocos deploráveis. A noção de comportamento, segundo Merieau- 
Ponty, acentua ainda mais a identificação do homem com o discurso, bem 
como a não-transparência desse discurso para aquele que o enuncia. A 
idéia de que o sentido estabelecido por um discurso não é forçosamente
- e, de certa maneira, nem éjamais - o sentido que ele profere, essa idéia 
nos leva ao cerne da antropologia contemporânea. Mesmo que o 
fundamento metapsicológico dessa não-transparência possa ser com
preendido de maneira diferente, o fato já basta para destruir a suposta 
onipotência da consciência, cuja apologia é tão acremente censurada no 
filósofo.

contudo, o que Merleau-Ponty nos mostra do comportamento- 
discurso se afasta marcantemente do logos clássico e até do logos 
heideggeriano, pois trata-se de um discurso cuja natureza encarnada, no
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sentido em que esse autor fala da carne, é realmente essencial, não sendo 
essa encarnação apenas alegada.

portanto, se é próprio do ser-aí humano, sempre e haja o que houver, 
ser significante e significativo (entendendo-se que ele diz e dá a dizer), isso 
não eqüivale a pretender que esse mesmo ente esteja a par daquilo que 
expressa. Aí se anunciam as tarefas de uma dialética entre o sentido 
estabelecido e o sentido proferido, ou, segundo a linguagem habitual desde 
Freud, entre o sentido latente e o sentido manifesto. Sem dúvida, tomaremos 
o cuidado de não considerar esses dois pares de expressões simplesmente 
sinônimos. A distância entre seus membros, entre o estabelecido e o 
proferido, de um lado, e entre o latente e o manifesto, de outro, não é da 
mesma natureza. Há, no primeiro caso, a desigualdade - constitutiva de 
qualquer linguagem - do falar e da fala, bem como a desigualdade afim, 
embora diferente, do verbo e do conceito. Já no segundo, a distância se 
origina na necessidade de camuflar um inconsciente que é de um lado 
irreprimível, e de outro indizível. Resta o fato de que, a cada vez, o sentido 
pleno ou plenamente elaborado, cuja conquista só.pode ser concluída se 
puder continuar a ser buscada, será fruto de uma dialética e de uma 
complementaridade.

Ao que cabe acrescentar que a constituição do comportamento- 
discurso, tanto quanto sua interpretação, só pode ter lugar através da 
inserção do locutor numa linguagem que o domine bem mais do que seja 
dominada por ele. coloca-se então a questão do estatuto da subjetividade, 
do sujeito que fala. Pois bem, Merleau-Ponty, e com ele todos os filósofos 
de inspiração fenomenológica, recusaram-se a separar o exercício da 
linguagem de uma tensão entre a língua e o sujeito falante, precisamente 
onde aparece o discurso como discurso meu.

somos levados a crer que as teses filosóficas a que acabamos de fazer uma 
breve alusão -  de fato, elas são bastante conhecidas - podem constituir 
um ponto de partida válido para as reflexões que vamos empreender.

B) CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE O INCONSCIENTE, 
A LINGUAGEM E O REAL

Sabemos disto: o próprio Freud situou na descoberta do inconsciente e 
na afirmação de sua primazia a contribuição mais fundamental da 
psicanálise. A história subseqüente mostrou com muita largueza que essas



132 a psicose

teses são passíveis de diversas interpretações. Houve quem quisesse ver 
nelas a afirmação do caráter radicalmente ilusório da consciência. Mas 
como sustentar essa afirmação até o fim sem cair numa contradição que 
o próprio Freud sublinhou, na célebre imagem em que comparou a 
consciência ao palhaço de circo, que parece fazer tudo e só faz entreter 
a platéia, logo acrescentando que apenas os espectadores mais jovens e 
mais ingênuos se deixam enganar? A considerarmos a psicanálise como 
uma terapêutica, um método de investigação ou um corpo de doutrinas 
relativas à metapsicologia - e ela é tudo isso -, como admiti-lo, se é preciso 
admitir também que o inconsciente conserva sempre e em relação a tudo 
sua absoluta opacidade?

Inversamente, uma outra interpretação -  que teve com Politzer seu 
momento de celebridade - esforça-se por reduzir a letra ao sentido e 
volatilizar o inconsciente no conhecimento que extraímos dele. O 
inconsciente seria comparável ao funcionamento da gramática e da sintaxe 
no discurso corriqueiro. Em certo sentido, devemos reconhecer que são 
realmente as regras de ambas que orientam, constituem e dominam nossos 
enunciados, sem que ao falar, no entanto, tenhamos consciência de aplicá- 
las. Acreditamos dizer o que temos vontade de dizer. De fato, são os 
mecanismos da linguagem que nos fazem dizer o que dizemos. Mas esse 
inconsciente é apenas provisório e, de certo modo, operacional. Posso 
conhecer ou, pelo menos, é possível conhecer as regras da gramática e da 
sintaxe. O inconsciente é recuperado só-depoís e só representa um momento 
do discurso ou da conduta. Não é necessário acreditar na realidade desse 
inconsciente, fazer dele uma instância real do psiquismo.

Esse modo de entender as coisas arranja tudo, escamoteando o 
problema. Para começar, há um equívoco sobre a possibilidade de tomar 
consciência exaustiva do aparelho do discurso. A tese de Politzer supõe 
que esse aparelho seja uma sistema de regras fixas e ao menos 
provisoriamente acabado, cujo conhecimento nos asseguraria seu domínio 
e sua posse. Na verdade, não é bem assim, e esse conhecimento é apenas 
o do uso comum neste ou naquele momento, sem que ele se possa pronunciar 
sobre o caráter normativo dessas regras ou sua evolução futura. Não as 
compreendemos, portanto, em termos absolutos. Além disso, e sem prejuízo 
de objeções ainda mais graves, a concepção de Politzer baseia-se na cisão 
entre o pensamento (ou o discurso) e sua forma. Ora, não há conteúdo 
de discurso quejá não esteja integralmente capturado no funcionamento 
do aparelho gramatical e sintático da língua em que pensamos. Essa cisão 
é literalmente inconcebível: não há pensamento sem linguagem, e as regras 
do discurso são sempre já precedidas por elas mesmas.

É com base em exemplos igualmente suspeitos que Politzer nos 
convence de que o inconsciente - como lugar real do universo psíquico
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- “só representa na psicanálise amedlda de abstração que sobrevive dentro 
da psicologia concreta" 2

O inconsciente não passa, pois, de um pensamento atualmente 
indisponível para o sujeito. Mas, entendendo-o dessa maneira, perde-se 
a essência do freudismo. O inconsciente freudiano concerne a algo diferente 
da forma e não se confunde com nenhuma das modalidades do pré- 
consciente. Não é simplesmente redutível às dialéticas do sentido e às 
indisponibilidades relativas que esse jogo dialético comporta. Já o 
sublinhamos um bom número de vezes: para além (ou aquém) do sentido, 
eveiculando-o, existe a letra - como na linguagem -, e essa letra estipula 
exigências rigorosas, simplesmente indisponíveis. “Não haverá outra 
alternativa senão entre o mecanismo - desenrolando-se o processo no nível 
da coisa - e a primeira pessoa? Acaso o que Freud descobriu não é, 
precisamente, sob a designação de pensamentos do sonho, um discurso 
que pode se desenrolar ‘em pessoa’, sem no entanto estar na primeira pessoa, 
mas antes sob a forma alienada da segunda ou da terceira pessoas? O sujeito 
do discurso, por ser inicialmente apenas o sujeito gramatical, não é menos 
sujeito: quando ‘isso fala’ no inconsciente, de fato encontramos a unidade 
dramática que é cara a Politzer, sem que esse drama se desenrole 
necessariamente na ‘primeira pessoa’. Podemos indagar-nos se não será 
próprio das estruturas inconscientes incluir outras vozes que não a da 
‘primeira pessoa’.”3Existe, além da dialética do sentido, um movimento 
próprio do ou dos significantes - assim como, no discurso consciente, as 
palavras nos levam além do sentido que gostaríamos de nos restringir a 
confiar-lhes -, que impede que o sentido latente e o sentido manifesto passem 
perfeitamente de um para outro, tal como - e esse é outro exemplo de Politzer
- o tema de uma peça teatral para seu texto.

Recusar a interpretação proposta por Politzer, contudo, não implica 
que queiramos afastar qualquer dialética das relações entre o consciente 
e o inconsciente. Mas será preciso concebê-la de outra maneira.

Gostaríamos, para esse fim, e para intrbduzir as páginas subseqüentes, 
de fazer uma breve referência a duas teses muito conhecidas de Lacan, e 
que já tivemos a oportunidade de comentar a propósito de outros pontos: 
o inconsciente é estruturado como uma linguagem; o inconsciente é o 
discurso do Outro.

O consciente e o inconsciente dependem, ambos, da linguagem, mas 
no discurso que enuncio, e que aliás não é unicamente falado no sentido 
estrito dessa palavra, um discurso que tem por finalidade fazer com que 
eu seja reconhecido pelo Outro, “o inconsciente é a parte do discurso 
concreto, enquanto transindividual, que falta à disposição do sujeito para 
restabelecer a continuidade de seu discurso consciente”.4

O homem, sujeito falante, e que não é nada, no sentido em que se



diz que a mesa é redonda ou que o prato é quadrado, fala para expressar 
a si mesmo, mas não, quando fala verdadeiramente, para se dar a ser, para 
se conferir o ser por intermédio da fala. Assim, como o sujeito não acede, 
enquanto sujeito, a nenhuma qualidade ou determinação, toda significação 
que o discurso estabelece sobre mim exige, para que esse discurso seja 
verdadeiro, ser reconhecida pelo outro. Aqui começa, ao mesmo tempo 
que a preocupação com a verdade, a ameaça de uma cilada. Sabemos que 
o sujeito pode procurar usar seu discurso falaciosamente para construir 
de si mesmo, e transmiti-la, uma certa imagem de si que/az dele isto ou 
aquilo, assim como o céu é azul, e que ele espera que o outro autentique, 
devolvendo-a a ele tal como ele a imaginou. Assim, e finalmente, ele será 
aquele, “tal como nele a eternidade o modifica". Eis aí uma ilusão mortal, 
porque, “nesse trabalho que ele (o sujeito falante) faz de reconstruí-la (sua 
estátua)para um outro, ele encontra a alienação fundamental que o fez 
construí-la como uma outra e que a destinou a ser-lhe sempre roubada 

por um outro’’.5
Ao se identificar com a imagem que laz de si, o sujeito toma a si mesmo 

por outro, já que não somos nenhuma imagem para nós e somente o outro 
é a imagem para nós. Por fim, o sujeito, já alienado em sua própria imagem, 
prepara-se a certeza da alienação suplementar que consiste em se ligar 
antecipadamente à imagem que o outro lhe restitui. Do que ofereceria 
uma ilustração exemplar a fenomenologia da vedete ou da “star”.

Acontece que o silêncio do outro, recusando assim o selo da 
autenticação, obriga o sujeito a “exagerar" cada vez mais, a se extenuar 
na exibição de sua imagem própria e imprópria, para impor a qualquer 
preço o reconhecimento que, segundo espera, irá livrá-lo da dificuldade 
de existir. Mas com o efeito desastroso (que poderá ser salvador, no entanto, 
por seu próprio excesso) de que o falante também se enreda cada vez mais 
nas partes de seu discurso que rompem a continuidade de suas frases e a 
bela harmonia de sua imagem, que ele não compreende e das quais não 
dispõe, porque elas são nele o discurso do outro. Assim, o mentiroso é 
forçado a aumentar suas mentiras -  e também a incoerência destas -, pois 
esbarra cada vez mais nas verificações do real e nas exigências da verdade, 
que são para ele o discurso do outro, até o desmoronamento finaL “O sujeito 
não se empenha nisso, numa despossessão sempre maior do ser dele mesmo, 
com o que, à força de pinturas sinceras, que nem por isso deixam a idéia 
menos incoerente, de retificações que não chegam a destacar sua essência, 
de escoras e proteções que não impedem sua estátua de vacilar, de abraços 
narcísicos que se convertem num sopro para animá-lo, ele acaba por 
reconhecer que esse ser nunca foi senão sua obra no imaginário, e que essa 
obra ilude nele toda certeza.”*
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Essa seria uma maneira, mas dotada apenas de valor introdutório, 
de compreender que o inconsciente é o discurso do outro.

Ora, na verdade, esse discurso do outro, que está em nós, superpõe 
diversas camadas que convém tentar re-situar com exatidão.

O “outro” continua a ser, e já aludimos a isso, o “transindividual” 
do discurso, entendendo-se com isso que o sujeito só pode aceder a si mesmo 
através de um universal do qual jamais deterá nem o domínio, nem a livre 
disposição. Ou seja, mais precisamente, convém insistir no fato de que todo 
discuiso ou comportamento pelo qual o sujeito se expressa (o que eqüivale 
a dizer todo e qualquer discurso ou comportamento) só se constitui no 
elemento do universal e se fundamenta, assim, no desapossamento e na 
frustração. Designar-se por “eu” é adquirir o meio de se colocar como pólo 
de unificação ou identidade com o qual toda a experiência própria pode 
ser relacionada. Mas, ao dizer isso, identifico-me com o que há também 
de mais universal, já que todos usam esse mesmo pronome para se identificar.

Ou seja, mais uma vez e acima de tudo, entenda-se por esse 
transindividual a prevalência do significante sobreo significado, que leva 
meu discurso (com isso transformado em discurso do outro) mais além 
do que o pensamento consciente deseja confiar-lhe como sentido. “O 
significante prescinde de qualquer cogitação, até das menos reflexivas, para 
efetuar agrupamentos não duvidosos nas significações que subjugam o 
sujeito, e muito mais; para se manifestar nele através da intromissão 
alienante com que a noção de sintoma assume em análise um sentido 
emergente; o sentido do significante que conota a relação do sujeito com 
o significante.”7Essa primazia nos leva a admitir que o psicanalista deve 
se assegurar na evidência de que o homem está, desde antes do nascimento 
e mais além de sua morte, preso na cadeia, simbólica, que fundou a linhagem 
antes que nela se bordasse a história - acostumar-se à idéia de que é em 
seu ser mesmo, em sua personalidade total, como há quem se exprima 
comicamente, que ele é efetivamente apanhado como um todo, mas à 
maneira de um peão, no jogo do significante, e isso desde antes de as regras 
lhe serem transmitidas, mesmo que ele acabe por surpreendê-las -, devendo 
essa ordem de prioridades ser entendida como uma ordem lógica, ou seja, 
sempre atual.”8

Tudo isso ainda não esgota a verdade que relaciona o inconsciente 
com o discurso do outro. Esse “discurso do outro" é também o depósito, 
naquele que fala, das vicissitudes reais ou imaginárias (mas censuradas) 
de suas relações com um outrem constitutivo.

São essas vicissitudes que se marcam simbolicamente nos sintomas; 
nos monumentos; e este é meu corpo, ou seja, o núdeo histérico da neurose 

onde o sintoma histérico mostra a estrutura de uma linguagem e se decifra



como uma inscrição que, uma vez recolhida, pode ser destruída sem perda 
grave;

- também nos documentos de arquivo: e estes são as lembranças de 
minha infância, tão impenetráveis quanto elas, quando não lhes conheça 
a proveniência;

- na evolução semântica: e esta corresponde ao estoque e às acepç ies» 
do vocabulário que me é particular, bem como ao estilo de minha vida e 
a meu caráter;

-  também nas tradições ou nas lendas que, sob forma heroicizada, 
veiculam minha esperança;

- nos vestígios, enfim, que inevitavelmente conservam as distorções 
exigidas pela ligação do capítulo adulterado aos capítulos que o cercam, 
e cujo sentido minha exegese estabelecerá."9

Entre essas interpretações, sem dúvida não há como optar, e o estudo 
do inconsciente deve ficar atento a essas diversas dimensões.

Afirmar que o inconsciente se estrutura como uma linguagem não 
requer um esforço menor de exegese.

E para começar, serão a linguagem da consciência e a linguagem do 
inconsciente, sem maiores considerações, uma única e mesma linguagem? 
É certamente isso o que entende Lacan. Mas a primeira ediçãó de La 
Psychanafyse, onde Lacan defendeu os textos que acabamos de comentar, 
contém também um artigo de E. Benveniste que contesta essa identificação, 
ou pelo menos lhe opõe graves reservas.

Benveniste começa por rejeitar uma afirmação de Freud segundo 
a qual a ausência, na linguagem onírica, de qualquer contradição 
reconhecida, bem como o fato de qualquer elemento desse discurso podo 
significar tanto ele mesmo quanto seu contrário, reproduziriam uma 
característica das mais antigas línguas conhecidas.* Freud, para esse fim, 
apoiou-se na autoridade de um lingüista contemporâneo, Karl Abel. Ora, 
escreveu Benveniste sem ambigüidade: “A autoridade de Feud traz o risco 
de fazer com que essa demonstração passe por estabelecida, e pelo menos 
de dar crédito à idéia de que haveria ali uma sugestão de pesquisas fecundas. 
Ter-se-ia descoberto uma analogia entre o processo do sonho e a semântica 
das línguas ‘primitivas’, onde um mesmo termo enunciava tanto uma coisa 
quanto seu contrário. Pareceria aberto o caminho para uma investigação 
que buscasse as estruturas comuns à linguagem coletiva e ao psiquismo 
individual. Diante dessas perspectivas, não é inútil indicar que razões de 
feito retiram todo o crédito das especulações etimológicas de Karl Abel.”10 
Além do fato, porém, Benveniste explica sua razão. Ela consiste em que
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toda linguagem coletiva procura sistematizar uma certa configuração do 
inundo e, por conseguinte, a eliminação da contradição é para ela uma 
exigência constitutiva Nesse aspecto, o exemplo do latim altus não significa 
nada. É que; de certo ponto de vista, a altura e a profundidade não são 
contraditórias, mas idênticas.

"Supondo-se que exista uma língua em que 'grande’ e 'pequeno' se 
digam identicamente, tratar-se-á de uma língua em que a distinção entre 
‘grande’ e 'pequeno’ literalmente não tem sentido e em que a categoria 
da dimensão não existe, e não de uma língua que admita uma expressão 
contraditória da dimensão.”11

Todavia, isso não implica que se deva rejeitar qualquer analogia entre 
as duas linguagens. Benveniste não pensa assim, e estima que essa identidade 
relativa deve estar fundamentada, não na linguagem da comunicação, mas 
na do mito e da poesia (surrealista, em particular). Essas formas de expressão 
“podem se aparentar com o sonho e sugerir o mesmo modo de estruturação, 
introduzir nas formas normais da linguagem e suspensão de sentido que 
o sonho projeta em nossas atividades”.12

Persiste o fato, além disso, de que o que caracteriza toda linguagem, 
tanto consciente quanto inconsciente, são o simbolismo e, no sentido 
etimológico da palavra, a metáfora. Novamente, porém, esse simbolismo 
não é o mesmo na linguagem de comunicação e na linguagem onírica ou 
poética. A primeira, ao contrário da outra, é convencionada e aprendida; 
“é coextensiva à aquisição que o homem faz do mundo e do entendimento, 
com os quais acaba por se unificar”.13 Esse simbolismo foi submetido ao 
princípio de realidade e colocou-se a serviço dele. Seu uso está ligado às 
coisas, das quais deve ser um substituto tão direto quanto possível. Quanto 
menos distante for dessas coisas e da experiência que extraímos delas, melhor 
será. É feito para se “assenhorear [dessas coisas] à medida que as descobre 
como realidades”.14 Freud, nunca é demais sublinhar, não ficou desatento 
a esse aspecto, que destacou, entre outros traços decerto mais importantes, 
na interpretação que forneceu da linguagem a propósito do menino que 
atirava e tornava a apanhar seu carretei de linha. Não podemos desprezar, 
porque issoé impossível, o esforço de dominação que toda linguagem também 
constitui e implica Decorre daí que o simbolismo da linguagem consciente 
será infinitamente diversificado e que, praticamente, existirão tantos 
sistemas quantos forem os modos de apreensão do universo. Inversamente, 
e segundo Freud, o simbolismo inconsciente é universal e muito 
generalizadamente incompreendido, não reconhecido por aqueles que o 
produzem. Ademais, acrescenta Benveniste - e isso reclama nossas reservas 
-, “a relação entre esses símbolos e o que eles relatam pode ser definida 
pela riqueza dos significantes e pela unicidade do significado”.15 Por fim, 
e isso é apenas uma conseqüência do que precede, o encadeamento dos
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elementos do discurso simbólico "não obedece a nenhuma exigência 
lógica".14

Não julgamos que seja simplesmente falso afirmar que o discurso 
simbólico inconsciente tem apenas um significado único, mas, sob essa 
forma, tal afirmação só diz respeito a uma verdade muito genérica. É exato, 
sem dúvida, que esse significado único é o desejo do sujeito. Mas essa 
afirmação é do mesmo nível da que reconhece em todo sonho a realização 
de um desejo, que mais não seja o de salvaguardar a continuidade do sono. 
A verdadeira questão se refere, pois, à diversificação dos desejos e a sua 
articulação com os símbolos que os significam. Nesse momento, o 
simbolismo universal já não tem senão pouca ou nenhuma valia, e é então 
que funciona plenamente, se me é lícito dizê-lo, a primazia do significante 
sobre o significado, bem como o fato histórico e contingente (como se 
costuma dizer) de que tais ou quais significantes desempenham para este 
ou aquele inconsciente concreto o papel de significante-chave. Disso já 
fornecemos diversos exemplos (a propósito do Homem dos Lobos, 
principalmente) e logo veremos outros, a propósito do Homem dos Ratos.

Quanto a afastar do discurso inconsciente qualquer exigência lógica, 
essa é outra ambigüidade. Por certo, o discurso consciente que denominamos 
de informação ou conhecimento é sistemático, porquanto visa, em última 
análise, a tudo o que é. Assim, só pode ser dócil ante as exigências do que 
possibilita a expressão e a dominação desse conjunto como taL É justamente 
isso o que se entende por lógica. Visto desse ângulo, é absurdo e prejudicial 
pensar que o que está ali ao mesmo tempo não esteja ali. Mas, acaso isso 
implica que não haveria nenhuma lógica do desejo? De modo algum, e 
basta ler Freud para nos convencermos disso. Todavia, e isso é evidente, 
essa lógica determina a possibilidade de outras finalidades que não as do 
discurso do conhecimento. Nesse caso, a identidade entre o ódio e o amor, 
entre uma coisa e seu contrário, serve perfeitamente aos fins próprios dessa 
linguagem e até lhe dá uma coerência específica.

Antes de chegarmos ao objeto próprio deste capítulo, resta-nos evocar 
alguns problemas ainda mais difíceis, porém de grande importância para 
o que virá a seguir.

Para além da distinção entre o consciente e o inconsciente existe a 
que se dá entre a linguagem e a realidade. Mas o que é ser real e o que é 
dizer a realidade? certamente não podemos pretender que essa questão 
se apresente de maneira idêntica para o consciente e o inconsciente, pela 
razão peremptória de que, no inconsciente, o real e o irreal não se distinguem. 
Se, portanto, o problema só pode ser diretamente colocado a partir do 
real consciente, assim como as estruturas do mundo onírico só podem ser 
descritas e analisadas no universo da vigília, isso não impede que uma
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interpretação relacionada com o inconsciente deva ser verdadeira, válida 
e real se pode ser falsa, irreal e não válida Se existem desejos falsos, é apenas 
em relação a um desejo verdadeiro que eles camuflam. Uma tese geralmente 
aceita é que nada de "real" tem lugar no decorrer da análise. Não a 
contradiremos, e reconhecemos juntamente com todos que o amor 
transferenciai não é simplesmente um amor verdadeiro. Mas vem a se 
estabelecer para visar a um outro e repetir, por exemplo, um amor edipiano. 
Não se tem certeza, aliás, de que esse próprio àmor edipiano seja mais 
verdadeiro, ou, pelo menos, de que sempre o seja O certo, em contrapartida 
é que se esse amor edipiano, verdadeiro ou falso, não se inscrevesse de 
um modo ou de outro, por si mesmo ou por seus descendentes e seus 
sintomas, no que convém chamar ingenuamente de real, e se não o fizesse 
de maneira suficientemente incômoda para que o interessado julgasse bom 
e urgente refletir a seu respeito, nunca teria havido nem análise, nem analista, 
nem analisado. Retomaremos aqui o quedisse Merleau-Ponty, seguindo 
Husserl, sobre a certeza perceptiva: sempre podemos contestar cada um 
de seus elementos, mas só podemos fazê-lo em prol de algum outro elemento, 
de modo que a existência do mundo percebido, ou, no caso presente, do 
real, está aquém e além de qualquer contestação possível “Se cada percepção 
sempre pode ser ‘barrada’ e passar a figurar entre as ilusões, ela só desaparece 
para dar lugar a uma outra percepção que a corrige. Cada coisa pode 
efetivamente, só-depois, parecer incerta, mas ao menos é certo para nós 
que existem coisas, isto é, um mundo. Perguntar-nos se o mundo é real 
é não entender o que dizemos, já que o mundo é justamente, não uma soma 
de coisas que sempre podemos pôr em dúvida, mas o reservatório inesgotável 
de onde as coisas são tiradas. O percebido, tomado como um todo, com 
o horizonte mundial queanuncia ao mesmo tempo sua disjunçãopossível 
e sua eventual substituição por uma outra percepção, não nos engana em 
absoluto.”17

Repetimos - e estamos perfeitamente convencidos disso - que não 
há nenhum sentido em querer tratar em função do real os problemas do 
delírio. Assim, não imitaremos aquele velho mestre que interrompia seu 
paciente dizendo: “Vamos, meu amigo, voltemos ao real.” Mas, assim como 
o Sr. Teste -  bem como qualquer poeta que só escreva para si mesmo - 
nos seria perfeitamente desconhecido se Valéry não nos houyesse 
comunicado as frases que ele lhe cc eu, também um delirante capaz de 
sustentar todos os discursos que sustentamos, e somente estes, nunca se 
afiguraria um delirante. Repetimos: se as estruturas oníricas se elaboram 
no sonho, elas só são sabidas e discutidas na vigília.

cabe, pois, realmente e de todas as maneiras, falar da fala e até falar 
do real, mas sem simplesmente, nem em parte alguma, confundi-lo com 
a fala.
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Não nos deteremos numa objeção certamente séria, mas que, no final 
das contas, deixa as coisas como estão. Dizem: você só pode tocar e visar 
o real na e pela linguagem; não saímos da linguagem, portanto, se essa 
afirmação se restringira constatar que efetivamente o real não pode nos 
aparecer fora de alguma relação com o discurso, estar-se-á dizendo a mais 
incontestável das verdades, ainda que, por suas conseqüências equívocas, 
ela seja bem semelhante ao famoso “um além-do-pensamento é 
impensável". Mas acaso decorre daí que não existe, nem que sej a de certa 
maneira, no interior da linguagem, um Outro da linguagem ao qual a 
linguagem está ligada tal como a sombra se prende ao corpo, mas sem se 
confundir com ele? Já não atingimos Napoleão a não ser pelos discursos 
sobre Napoleão. Quer isso dizer que já não existem, no tocante a Napoleão, 
senão os discursos sobre Napoleão, e que, por exemplo, entre as afiimações 
do historiador e as do louco que se toma por Napoleão não haveria nenhuma 
diferença, salvo, eventualmente, pela coerência das primeiras e pela 
incoerência das últimas? Tal argumentação, voltada contra aquele que fala 
e não mais aplicada ao “objeto" de seu discurso, leva a contestar a própria 
existência do sujeito falante, já que a fala não está em ninguém e que o 
sujeito está por significar (já insistimos bastante nisso) além de todos os 
discursos que sustenta, mas através deles.

contudo, para exprimir tão claramente quanto possível o que 
entendemos, gostaríamos de nos referir por um instante a algumas das 
páginas introdutórias de O Ser e o Tempo, de Heidegger.

Não há, em nossa experiência, senão um único tipo de ser ou ente 
que questiona. E suas questões, embora não se refiram forçosamente a 
ele, acabam sempre, e às vezes começam, por colocá-lo, ele mesmo, em 
questão. Acrescentamos a isso que essequestionador único se apresenta 
como dotado deJemeinigkeü, isto é, segundo uma tradução que propusemos, 
apesar de não ser irrepreensível, de “minhice".

Isso nos leva exatamente, se bem que sob outros céus filosóficos, à 
problemática que vimos discutindo a propósito da linguagem. É verdade 
que o ser-aí, pois é assim que se denomina o questionador, é todo ele uma 
pergunta Não é verdade que não haja nenhuma distância entre sua pergunta 
e aquilo de que se trata Logo, é por intermédio da distância que haveremos 
de tentar abordar a distinção entre a linguagem e seu outro, seguramente, 
esse outro não conseguirá se exprimir sem uma linguagem; eis aí, justamente, 
o que havíamos constatado ao assinalar que um único ente tem o privilégio 
de questionar. Esse privilégio se confunde com o poder de romper a noite 
em que o ser e o não-ser ainda permaneceriam confimdidos. Mas esta última 
expressão é, a rigor, contraditória, porquanto visa a qualificar uma situação 
mais original do que toda e qualquer qualificação. É que a noite só é 
concebida através do dia, do qual é prelúdio. A expressão instala no ser;-
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o que a precede é o indizfveL Mas nada a precede e o indizível não é o indizível 
O ato expressivo, que se confunde com o próprio aparecimento do ser- 
aí, separa os céus, a terra e as águas.

Tentemos precisar, se possível, essa contribuição da expressão. Ela 
reúne as coisas na unidade do "mundo” reladonando-as entre si, fazendo- 
as surgir nessa relação. Dá-se assim que cada coisa, em última análise, abre 
e se abre para todas, e isso porque todas se colocam juntas na abertura 
do ser, correlata do surgimento do ser-aí.18 O "reunidor” - que é o 
questionador - traça então uma área que constitui (no sentido ativo) a 
totalidade do ente, onde tudo se mantém, e isso segundo o duplo sentido 
de “suster-se” e de "manter unido”. Ele se sustém nessa área de abertura 
e aí se revela tal como é. O questionador se esclarece ao esclarecer o outro 
e se esclarece como o outro daquilo que esclarece.

Deixemos de lado a questão de saber em que e onde esse 
esclarecimento começa a decorrer especificamente do que chamamos 
filosofia Mas sublinhemos muito explicitamente que o que vem a separar 
Heidegger de Hegel, sem compromisso possível, é que, para um, a Presença, 
elevada ao nível do Espírito absoluto, deve, no final das contas, coincidir 
radicalmente - sob a forma do saber absoluto -  com o que está presente, 
ao passo que, para Heidegger, essa coincidência está excluída para sempre 
e por princípio; a falha original é irrecuperável, porque é dela, da finitude 
que ela define (e apenas dela) que surge o Iumen naturale. Fosse a diferença 
realmente suprimida, isso eqüivaleria ao retorno do não-senso. A opção 
que nos é assim proposta - e sobre a qual é até supérfluo reconhecer que 
da é inseparável do discurso, já que só se apresenta no interior do discurso 
e em sua ordem - remete-nos diretamente a nosso debate sobre a linguagem.

Em que pode servir-lhe essa referência ao pensamento heideggeriano? 
Nossa esperança é que ela nos tenha permitido reformular tanto o problema 
da gênese e do devir de um sujeito falante quanto a da relação da linguagem 
com seu outro, e que ainda nos permita fazê-lo de uma maneira capaz de 
acolher as exigências de uma problemática do inconsciente.
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C) ENSAIO DE INTERPRETAÇÃO EXISTENCIAL 
DO INCONSCIENTE E DA PSICOSE

Não retomaremos mais uma vez um debate já freqüentemente suscitado 
a propósito de Freud, mas que a rigor se estende a toda a problemática 
de que trata nosso trabalho. O novo tipo de inteligibilidade inaugurado 
pela psicanálise - e no qual tanto a antropologia quanto a psiquiatria podem



ou devem se inspirar - instituiu-se a partir de um naturalismo biologista 
que o fundador nunca superou por completo, e menos ainda a maioria de 
seus discípulos imediatos. Ora, esse naturalismo, se o tomamos ao pé da 
letra, contradiz o projeto de inteligibilidade que se edificou sobre ele.

Essa situação não deixa de ter outro exemplo no desenvolvimento 
do pensamento científico. Todo corte epistemológico - pois é exatamente 
disso que se trata aqui - se inscreve num horizonte de pensamento que 
ele contesta e que o entrava, mesmo que esse horizonte seja também o 
único a torná-lo possível. Num segundo tempo,já agora chegado, a nova 
inteligibilidade se aprofunda, se reflete, volta-se para seu horizonte e o 
arruma conforme a própria linha de seus progressos.

Por mais incômodo que seja para os intérpretes contemporâneos 
de Freud o Projeto para uma Psicologia Científica, mesmo assim foi ele que 
deu impulso ao que deveria transformar-se numa revolução das ciências 
humanas, ainda que seja em nome destas que hoje se faz necessário voltar 
a questioná-lo. Poderíamos, a propósito da Gestalpsychologie ou de algum 
outro exemplo - ou mesmo a propósito de Kraepelín ou Bleuler -, fazer 
comentários semelhantes. Nosso propósito será, antes, tratar de 
compreender essa nova inteligibilidade e descobrir suas implicações, bem 
como seu sentido último.

H  MaMiney - num artigo que suscitará mais de uma vez nossa reflexão19
- tem razão em dizer que a passagem do homem como realidade da natureza 
à “antropogênese e ao advento do homem na primeira pessoa... se efetua 
pela dupla via, já indicada por Hegel, da negatividade e do desejo de desejo”.20 
Naverdade, essa passagem é também a de uma linguagem para outra. Ou 
seja, a passagem da linguagem objetivante sobre o homem-natureza para 
o discurso que tem por fim, secreto ou não, mas imutável, expressar o mundo 
e o si-mesmo, discurso este que só pode se manter “pela renovação perpétua 
de seus significantes”.21 Observe-se, porém, que em certo sentido a primeira 
linguagem não è mais nem menos mítica do que a outra, já que se propõe, 
como toda objetividade, a ambigüidade e o equívoco que consistem em 
fazer surgir o senso do não-senso. Ou, como escrevemos em outro texto, 
fornecer “uma teoria genética do psiquismo humano [que] visa a retraçar 
desde a natureza o nascimento e o devir do sujeito humano em geral, 
consciente ou inconsciente, sendo este derivado daquele. Tomada em termos 
absolutos (mas será que Freud a entenderia assim?), essa operação se revela 
contraditória aos olhos do fenomenologista, porquanto pretende postular 
a origem de todo sentido e de toda compreensão a partir de dados e hipóteses 
já por si significativos, e que só o são pelo poder de entendimento que 
supostamente geram. O que se pretende explicar (a gênese do sentido) 
só é explicado a partir daquilo que já explica (a na tureza compreendida). 
Dito deoutra maneira: para o homem, o problema de sua própria origem
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só pode surgirno interior de sua própria história. Não aponto - e ninguém 
o faz -  para meu nascimento senão além do “sempre-já-nascido" que é, 
não uma característica contingente, mas uma dimensão estrutural da 
existência humana. Minha origem e a da humanidade não se apresentam 
a mim como fatos concretos a serem explicados, mas como significantes 
cujo significado convém buscar através de outros significantes. Eles não 
são o significado ültimo. Quem poderia duvidar disso, tendo ouvido dez 
ou cem vezes os psicóticos se interrogarem sobre sua origem?”22

Há em Freud, portanto - e ninguém o contesta -, um problema do sentido. 
Para debatê-lo, retomemos por um momento a questão do sonho, à qual, 
de resto, já fizemos algumas alusões. O fato de o sonho ter um sentido não 
significa de modo algum que esse sentido figure em algum lugar a título 
de dado. Ou seja, que apareça na vivência do sonhador que conta seu sonho, 
ou mesmo que corresponda a um “conceito objetivo” discernível apenas 
pelo saber experimentado do intérprete, que o adivinhará mais ou menos 
depressa conforme a complexidade do caso, a extensão de sua experiência 
ou o grau de sua habilidade Na verdade, esse sentido se constitui na dialética 
entre o sentido latente e o sentido manifesto, que nunca é fechada, como 
o testemunha o conhecido lato de que podemos retrabalhar fecundamente 
um mesmo sonho em diversas épocas, e portanto, em diferentes níveis, 
de uma análise. Essa dialética, podemos condensá-la assinalando que ela 
exprime “o sentido de uma existência que se oculta e que se oculta em seu 
aparecer”,23 mas esse aparecer, por si só, é um problema. O sonho é 
comunicado num relato. Ora, esse relato não pertence, como tal, ao sentido 
manifesto do sonho sonhado. O que faz com que P. Demoulin afirme que 
todo sonho, a partir do momento em que é comunicado, coloca-se por isso 
mesmo no discurso indireto. Esse discurso ou relato é uma produção do 
sonhador de volta ao estado de vigãia. Do mesmo modo, as imagens do sonho, 
sua matéria hilética, são nele transformadas, pois não estava nem em sua 
natureza, nem em sua destinação incorporar-se à intendonalidade de uma 
narrativa. Em si mesmo, o sonho nem sequer ésignificante: desenrola-se, 
com efeito, no regime da confusão entre o significante e o significado. Isso 
é o que mostra luminosamente o exemplo de Silberer a que Freud retorna 
em diversas ocasiões. O escritor que, antes de adormecer, pensa que ainda 
terá que polir o estilo de seu ensaio vê-se, repentinamente, aplainando 
um pedaço de madeira.24 Uma vez ditas, porém, essas imagens ficam 
presentes e visadas como significantes de uma intencionalidade de sentido, 
de discurso. Não é que o relato seja, como se diz, “inventado”; é até 
perfeitamente pertinente ao sonho. Todavia, o estatuto do que é visto não 
pode deixar de ser modificado pela mudança do horizonte em que se
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apresenta. O espaço onírico e o universo do discurso vígil não coincidem 
de maneira alguma. O primeiro é um palco fechado, isento, por exemplo, 
de qualquer referência à motricidade efetiva do perceptor, motricidade 
esta que o sonho, ao menos em princípio, coloca fora de circuito. Também 
nesse aspecto, o mesmo não acontece com o relato: trata-se, a partir daí, 
de imagens que aparecem diante de uma consciência vígil, e que 
recuperaram, para o sonhador, o que haviam perdido no sonho: sua 
qualidade de ser-significante. Como, então, conceber a passagem de um 
ao outro, sem que isso implique a alternativa de uma opção igualmente 
perniciosa (ou impossível) entre imagens perdidas e inacessíveis na condição 
que tinham para aquele que as viu em sonho e, por outro lado, um discurso 
que expulsa a ordem onírica? “O procedimento freudiano de fracionamento 
do relato, arbitrário na aparência, leva, na realidade, a colocar cada sentido 
parcial numa relação direta com seu modo de expressão, ou seja, com as 
estruturas verbais e imagísticas que o significam.”25 É que o fracionamento 
tem como efeito que “o; >entido se instabilize... e [que] o significado volte 
a suas fontes no significante”.26 Essa mobilização do sentido é assegurada, 
de fato, pela partição do sonho. A partição salvaguarda ou estabelece o 
surgimento oposto das imagens, mantém ou gera o hiato de sentido entre 
os diversos fragmentos do discurso. Assim se preserva, não o sonho sonhado
- o que é simplesmente impossível -, mas uma certa analogia de funcio
namento.

Já se comentou muitas vezes a dificuldade que há em fixar as imagens 
do sonho. De fato, essa fixação é impossível. Porque suporia, justamente, 
que se instalasse nas imagens um sentido imanente, tal como se instala 
um sentido imanente nos discursos da vigília. O sonhador se debate entre 
a fluidez das imagens do sonho, sua passagem contínua de uma para outra, 
e, por outro lado, essa espécie de rigidez fascinante, “surrealista”, no dizer 
de Maldiney, de cada uma delas no momento isolado de sua aparição. É 
essa oposição, muito mais do que a pluralidade das imagens e a imprecisão 
de suas relações, que engendra para o sonhador um sentido sempre por 
refazer, sempre em "estado dé origem”. Logo, trata-se bem menos de uma 
série de significações superponíveis ou hierarquizadas do que de esboços 
de sentido que apontam todos numa mesma direção. Que seu desen
volvimento, o estabelecimento dos diferentes planos e a explicitação dos 
possíveis incluídos em cada um possam se realizar é algo que é favorecido 
pela técnica de fragmentação do relato, ao mesmo tempo impedindo que 
esse relato escoe para um sentido único e nele se solidifique, como é uma 
tendência própria do discurso vígil.

Assim, não devemos hipostasear - como se eles fossem comparáveis 
em seus respectivos estatutos -  o sentido latente e o sentido manifesto. 
Sua oposição não pode ser reduzida à de um texto original frente a sua



tradução, mesmo mutilada pela censura, para uma outra língua - como 
quando os alemães (para usar uma imagem freudiana espirituosa) 
traduziram, distorcendo-o, um comunicado de guerra britânico, com a única 
finalidade de provar, através dessa publicação, a objetividade do notidário 
germânico. Voltemos a citar Maldiney: "A elaboração do sentido latente 
é o desvelamento do próprio sentido manifesto - mas restituído à emergência 
de sua função de significante através de seu estatuto de significado. Sentido 
manifesto e sentido latente são os dois pólos de um mesmo sentido que 
em parte alguma é atualizado, e que só podemos apreender como a direção 
de sentido de uma história individual cuja dialética desveladora e constitutiva 
se realiza através das vicissitudes do tratamento analítico.”27
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Essa retomada de temas muito conheddos tem por obj etivo preparar um 
confronto entre a noção freudiana de sentido e a noção utilizada por uma 
filosofia de inspiração fenomenológica.

Que há de ambos os lados um reconhecimento da intencionalidade 
(entendendo-se essa palavra em sua acepção fenomenológica) do sujeito 
da experiência não parece duvidoso. Tanto de um lado quanto de outro, 
há um esforço de transcender o hilético (ou mesmo o noético) rumo a um 
outro que o signifique. Mas tampouco nos parece duvidoso que a concepção 
freudiana vai além da intencionalidade do fenomenologista. É que a 
interpretação, tal como praticada numa psicanálise de inspiração freudiana 
visa a desvelar “uma transcendência oblíqua em que a intencionalidade 
da consciência que visa seu objeto é continuamente deslocada pelo 
funcionamento das transcendências do Ego”?* Ou seja, nem o objeto visado, 
nem o “sujeito” que o visa se mantêm imutavelmente idênticos a eles mesmos 
no decurso da análise e da interpretação. É esse remanejamento constante 
de um e de outro e de um pelo outro que permite ao paciente, desde o 
momento em que entra em análise, superar a ilusão ingênua e alienante 
que, com muita freqüência, levou-o a iniciá-la: a saber, que ela o faria 
descobrir, finalmente, quem ele é, ou até mesmo o que é. Exprimamos isso 
de outra maneira, dizendo que, na análise freudiana, trata-se bem menos 
(ou não se trata) de uma fenomenologia da consciência do que de uma 
fenomenologia da presença Expliquemo-nos. Maldiney, que defende essa 
tese, ilustra-a referindo-se ao fenômeno da resistência. De fato, a resistência 
não busca tanto camuflar, deformar ou esquecer - ou, pelo menos, isso 
não é o essencial nela -, mas antes elaborar “um sistema de apoios e 
horizontes sucessivos’̂ que, à medida que o sujeito vai sendo desalojado 
de uma posição, tende a restabelecê-la em outras bases para proteger a 
ilusão de se definir como isto ou aquilo. Isso, com efeito, é o que se evidencia 
com igual clareza em Dora no Homem dos Ratos e no Homem dos Lobos.



se o “sujeito" e o “objeto" sofrem uma constante mutação de presença, 
nem por isso o paciente deixa de procurar recuperar a cada vez, pa ra além 
dessas modificações, “horizonte" e “apoio". Acoisa não é menos notável 
no exemplo que citamos inicialmente. Entrar em análise na esperança de 
ser gratificado com um retrato verídico de si mesmo é, incontestável mente, 
estabelecer-se num tipo de presença perante si mesmo e o outro que consagra 
a alienação e pretende, além disso, erigi-la como verdade por intermédio 
e pela mediação de outrem. O que a análise deve então exigir do paciente, 
provocar nele, não é a retificação deste ou daquele traço, ou até de todos 
(personalidade, caráter, temperamento etc.), operação que só faria 
confirmá-lo em sua alienação, mas o querer-se ou o se aceitar sem nenhum 
retrato, como existindo à maneira da presença de um ente histórico, ou, 
como dizia Merleau-Ponty, de um estilo. O fato de a análise denunciar 
ilusões, significações falsas e afetos igualmente falsós ou deslocados em 
relação a seu objeto real não tem por objetivo substituí-los por traços e 
objetos que, estes sim, sejam “verdadeiros", em vez de, como os primeiros, 
serem imaginários. Assim se substituiria um engodo por um engodo mais 
prestigioso, e portanto, pior. E é a isso que o sujeito “resiste" mais. Na 
verdade, essa denúncia pretende inscrever aquele que se nomeia sujeito 
num outro registro de existência, onde, por exemplo, ser e objetividade 
não mais sejam tomados como simplesmente sinônimos ou absolutamente 
complementares, e onde, mais uma vez, o sujeito renuncie a colocar uma 
certa imagem de si como a origem e o pólo de todos os seus atos.

Assim, portanto, há algo por conhecer “a identidade das estruturas 
significantes e existenciais".3̂ rata-se de um sentido que, ao contrário do 
sentido do pensamento fenomenológico, coincide em todos os graus, tanto 
para seu bem como para seu mal, tanto na ilusão como na verdade, com 
a existência daquele que o exprime. “A mesma transcendência que funda 
a existência como... Presença em... é constitutiva de sentido."31 Daí vêm 
as particularidades da problemática da interpretação próprias da psicanálise 
Um historiador ou um filólogo não se preocupa em verificar se é oportuno 
dizer ou calar a interpretação que propõe para um fato ou um texto; 
tampouco se pergunta como irá dizê-la, ou melhor, não se preocupa senão 
em formular seu pensamento com a maior clareza possível, depurando- 
o ao máximo de qualquer risco de equívoco. Com o psicanalista, a coisa 
é diferente; muitas vezes, ele tem o maior interesse em se calar, em arranjar 
um meio de que seu dito seja, num primeiro momento, mais vislumbrado 
pelo paciente do que realmente compreendido, a fim de que a compreensão 
acabada surja para esse paciente como vindo por modo próprio, em vez 
de assumir a forma de uma comunicação dirigida a ele; é também por isso 
que se pode revelar útil apresentar a interpretação num contexto que a 
aproxime de outros temas já elucidados, o que a carregará de uma certa

146 a psicose



elucidação existencial 147

equivocidade eventualmente benéfica. O arriscar, o se expor e o se mostrar 
são aí, naquele que fala, inseparáveis do enunciar. Não é isso o que acontece, 
ou não forçosamente, com a linguagem corriqueira ou com a linguagem 
científica. Em matéria de análise, a linguagem é sempre fala. "A 
compreensão não é acrescentada de fora, como uma propriedade adjacente. 
É uma forma constitucional da presença.”32

Donde também esta conseqüência sobre a qual (e isso não é freqüente) 
se estabelece a unanimidade dos autores e dos praticantes: é estreito o vínculo 
entre o restabelecimento do doente em sua presença no mundo e a aquisição, 
o retorno ou o progresso de alguma autocompreensão. O autista, por 
exemplo, que em última instância já não está presente no mundo, não reina 
na fortaleza separada e inacessível de seu "eu”. Assim como não sabe das 
coisas, não sabe de si, ignora o papel que desempenha, a figura que desenha. 
Ambas as dimensões remetem a um vazio idêntico. Recordemos com 
Maldiney a expressão popular "ele já não está nem aí”; cujo duplo sentido 
destaca exatamente o vínculo dialético que une a presença no mundo e 
em si, assim como une a compreensão de ambos.

Essa articulação da presença e da compreensão é também percebida 
tão logo refletimos sobre o que se passa precisamente por ocasião desse 
restabelecimento. Este, de fato, manifesta um paradoxo de toca no coração 
do mistério analítico. Porque, afinal, essa restauração não pode se realizar 
simplesmente de dentro, como se o sujeito, perserutando a si mesmo e 
exclusivamente pela força de sua introspecção, pudesse modificar-se no 
que quer que fosse! Como se dependesse dele eliminar a impotência da 
consciência perante ela própria, qual um novo Munchhausen que saísse 
do pântano puxando-se pelos cabelos! Mas a restauração tampouco é uma 
obra de fora, como se o ato do psicanalista pudesse comparar-se à ação 
de uma droga, que produz seu efeito sem que o paciente tenha outro papel 
a desempenhar senão o deabsorvê-la. O que, diga-se entre parênteses, já 
basta para mostrar a perfeita inutilidade, no plano de uma cura verdadeira, 
de todos os métodos que utilizam qualquer forma de sugestão: eles se 
reduzem simplesmente a querer, na fala, abolir a fala.

Mas, e então? Se não é nem uma coisa nem outra, o que é? A resposta 
é que o diálogo instaura o pacto da fala, que, como tal, não está à disposição 
pura e simples do sujeito ou do outro, e que os dimensiona mais do que 
é dimensionado por eles.

A rigor, a expressão coloquial que melhor exprimiria o sentido do “// n ’y estplus” do 
francês, que é o de “ele já não compreende” (Ou, literalmente, “ele não está mais aí”), seria
ele está por fora” Ou “não está mais sacando”, e outras similares. O “já não está nem aí”, 

cujo sentido é mais o de “já não se importa com...”, foi usado numa tentativa de preservar 
um pouco o duplo sentido do francês, perdido na tradução, que remete a “compreender = 
estar/ser aí”. (N.T.)



É justamente isso o que Freud pensa implicitamente, ao escrever 
a propósito do pequeno Hans: “No decorrer de uma psicanálise, o médico 
sempre dá ao doente, numa medida maior ou menor conforme o caso, as 
representações conscientes antecipadas com a ajuda das quais ele fica em 
condição de reconhecer e apreender o que é inconsciente. Os diferentes 
pacientes têm, respectivamente, maior ou menor necessidade dessa ajuda, 
mas ninguém pode prescindir inteiramente dela. Aquilo de que podemos 
assenhorear-nos sozinhos são distúrbios ligeiros, mas nunca de uma neurose, 
coisa que se opõe ao eu como um elemento estranho. Para prevalecer sobre 
ela faz-se necessário o socorro de outra pessoa, e a medida em que essa 
outra pessoa pode contribuir com sua ajuda é a medida exata em que a 
neurose é curável."33

Mas isso não consiste de maneira alguma em transmitir ao paciente 
uma comunicação, uma informação sobre o que se passa nele, informação 
mediante a qual ele venha a deter a qualificação verdadeira edefinittva de 
suas ações, assim como o médico organicista comunica seu diagnóstico 
e o tratamento que ele implica. Urge negar que o analista possua consigo 
tal saber, e menos ainda que tenha de transmiti-lo ao outro. Além disso, 
que utilidade teriam tanto essa ciência quanto essa mensagem? Imaginemos 
que Freud - para retomar um exemplo célebre -, ao ouvir seu paciente 
dizer-lhe que não conhecia a pessoa vista num sonho, embora soubesse 
que não podia ser sua mãe, lhe houvesse respondido: “Você está errado, 
eu lhe afirmo que era realmente ela." Mesmo que essa certeza existisse
- o que não acontece -, a que levaria sua pretensa revelação? Anada além 
de desencorajar o paciente e confirmá-lo em sua concepção ilusória e 
alienante da análise, cuja supressão constituiria para ele o primeiro fruto 
desta.

A interpretação analítica não propõe, portanto, nem uma exposição 
nem uma explicação dos conflitos em causa, mas uma expressão que os 
articule e com a qual, por ela retomar alguns de seus próprios ditos, o doente 
“possa entrar em ressonância’'.34Diz-nos o próprio Freud: haverá uma certa 
semelhança entre o que o doente ouve dizer e o que está procurando. Essa 
semelhança o colocará em estado de descoberta “Assim, ele será induzido 
a articulá-los [seus conflitos] de um modo diferente do que usou até 
então."35

“Se falamos em ressonância e indução, é para não sair do campo da 
linguagem, que é o do significante. Que o.pacientese conscientize de seus 
conflitos através de nossas palavras não significa, portanto, uma coincidência 
feliz entre um sentido e um verbo estranhos entre si, mas manifesta a essência 
da fala, que é precisamente falar no momento em que os interlocutores 
se calam e onde, rompendo o diálogo, têm que assumir na solidão a atividade 
significante das palavras. “Não é a mim que é preciso escutar, mas ao Logof, 
diz Heráclito. Da mesma forma, Freud ensina ao psicanalista que suas
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palavras são mais sábias do que ele, que o sentido delas transcende sua 
consciência. Se a fala do analista o ultrapassa, é porque não lhe pertence 
propriamente. Pertence a um diálogo do qual todos os momentos se 
articulam nela, mesmo que comportem diversos planos de significação 
que mascarem uns aos outros. O sentido que ela anuncia e cuja instância 
ela propõe também não é dado a ninguém, analista ou analisando, porque, 
estritamente falando, não existe.”36

Apesar de longa, essa citação condensa em algumas frases o próprio 
núcleo do problema. Como dizia Ricoeur sobre o símbolo, o significante 
faz pensar, porque faz falar. Produz signo. “Algumas palavras, alguns órgãos 
corporais são encruzilhadas de significações. O recalcamento neles efetua 
deslizamentos de sentido que somente a interpretação pode explicitar, 
destacar. É por existir uma linguagem arqueológica do corpo vivido e da 
cadeia verbal que uma expressão não reconhecida em sua intenção simbólica 
se faz possível. Interpretar um sonho, um sintoma ou um lapso é restituir 
às metáforas o sentido que fora recalcado, é conceder-lhe o direito de 
cidadania no universo humano.”37

Mas insistamos nisso mais uma vez. Se a fala do analista - se o analista, 
através da fala - abre para o paciente um caminho que poderá conduzi- 
lo a sua verdade, um caminho até então bloqueado para ele, é, evidente
mente, porque essa fala prevalece sobre ele, sobre o que ele pode reconhecer 
de si mesmo, ou, a guardarmos o que foi dito, sobre seu ser e sua presença 
no mundo. Como pode ela? Como explicitar mais esse reino do logos que, 
repetimos, não deve ser confundido com o reino do saber? O analista não 
pode saber tudo o que diz e, no mais das vezes, o que ele sabe, mais vale 
calá-lo.

Comumente estabelecemos uma distinção nítida entre o que decorre 
da compreensão racional e o que ressalta da atividade empírica de percepção. 
Alguém me comunica esta ou aquela informação. Ouvindo o que ele me 
diz, capto seu sentido, compreendo-o. Simultaneamente, percebo sua 
pessoa, o som de sua voz, sua mímica; o homem de ciência, tal como o homem 
de negócios, empenha todo o cuidado possível em evitar que suas percepções 
venham a interferir no sentido das colocações feitas. Há até, entre uma 
coisa e outra, uma certa incompatibilidade, como o testemunham, por 
exemplo, as famosas "distrações” do estudioso, incapaz de observar esta 
ou aquela particularidade de seu interlocutor, física ou de outra natureza, 
ao passo que essa não poderia deixar de impressionar uma testemunha 
menos interessada, ou interessada de outra maneira.

E no entanto, essa cisão tem limites. No momento em que, 
exclusivamente preocupado em pensar, eu não mais me ativesse a outra 
coisa Senão ao sentido, a feia desapareceria. Em nenhum nível a informação 
fala. Inversamente, porém, quando me absorvo na percepção pura, na



audição pura, ela tampouco deixa de se esvaecer. Basta que nos aconteça 
ouvir uma conversa numa língua totalmente estranha, a ponto de nem sequer 
podermos identificá-la, como são para nós o árabe ou o chinês, para que 
o fenômeno da linguagem se cs fume ou se aniquile, encerrando-se no não- 
senso os sons percebidos.

O sentido, portanto, nunca se dá sem alguma percepção. Essa 
percepção visa àquele que feia e que começa a se desvelar em seu discurso. 
Diremos que ele se exprime nela. “A perspectiva das significações e seus 
jogos de ocultação, os termos, o tom, a elocução, a mímica, os silêncios, 
as repetições, o discurso do narrador mostram que ele está situado e suas 
palavras e que, através delas, está situado nos acontecimentos que conta.’58 
Mas, admitamos, essa análise e essas considerações, por mais interessantes 
que sejam em outros aspectos, não fazem progredir nosso propósito atual 
Porque, afinal, essa expressão de si, percebida no dizer do sentido, constitui 
ela própria e por sua vez um sentido, enquanto que continua a nos escapar 
o vínculo entre uma coisa e outra, que é também o lugar onde habita a 
constrição da fala. Quando alguém ergue o punho, devo dizer que 
compreendo seu gesto ou que percebo nele cólera e ameaça? Na verdade, 
certamente ainda não é uma coisa nem outra. Porque o fato de eu 
compreender o gesto não implica forçosamente que compreenda também 
a importância e o peso dessa cólera para aquele que a experimenta e, por 
conseguinte, que eu perceba a expressão, enquanto esta é expressão do 
ser, no limite total, daquele que faz esse gesto.

compreendemos, pois, que para resolver nosso problema temos de 
nos recolocar aquém da distinção que acaba de ser feita, para nos situarmos 
ali onde se entrelaçam as raízes gestual e lingüística comuns à percepção 
e ao sentido, porque é ali que se originam simultaneamente o sentido e 
a fala.

como observa Binswanger num exemplo particularmente 
esclarecedor, e ainda mais significativo na medida em que é válido tanto 
para o francês quanto para o alemão, “aquilo a que chamamos perceber 
inscreve-se num campo mais vasto, o da apreensão, onde apreender e 
aprender remetem todo ato à estrutura primária do prender-se a... do nehmen 
bei Etwas...”39Estar preso à palavra é estar preso à palavra que se acaba 
de dizer; é também, portanto, tomar a palavra como aquilo que se deixa 
pegar. Literalmente, peguei você, e quando se apreende um sentido ou 
uma idéia, apreende-se também um suspeito. Um ser incapaz de segurar 
eom a mão ou com os dentes tampouco poderia captar com o olhar. A 
expressão, portanto, refere-se aqui a uma atitude, a uma tomada de posição, 
a um modo fundamental de ser-no-mundo em que a palavra ainda 
permanece como que confundida com o próprio modo que exprime. Isso 
se afigura, numa reflexão, ainda mais fundamental do que parecia à primeira
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vista. A captação, na verdade, não concerne apenas à mão - que é uma 
preensão “articulada-articulante”, ao contrário da preensão com os dentes, 
a língua, o cotovelo ou os pés. O sentido e a configuração originais da 
preensão, portanto, não são regionais, mas se enraízam num esquema que 
concerne à corporeidade e à existência inteiras. Trata-se de uma dimensão 
tão original delas que é subentendida por toda parte, mesmo quando 
acreditamos já não estar visando, aparentemente, senão a suas transposições 
abstratas ou intelectuais, como em compreender; aprender, retratar-se [se 
reprende\ etc., onde a captação no sentido primário e físico já não é observada 
pelo locutor. Esse "prer der-se a...” "constitui uma espécie de hipoteca 
antropológica da qual nenhuma imaginação consegue libertar-se em suas 
mais estranhas ficções”.40*

O Sonho e a Existência, do mesmo Binswanger, oferece-nos a análise 
de um outro exemplo desse mesmo conluio. "Cair das nuvens” não é uma 
simples imagem literária extraída da experiência da queda. Aquele que, 
como se costuma dizer, cai das nuvens, ao descobrir a realidade do que 
considerava impossível e impensável, perde o pé. Ou seja, a base sobre 
a qual, ou os referenciais a partir dos quais ele julgava ou presumia tanto 
o verdadeiro quanto o falso, furtam-se em termos absolutos. Ele fica no 
vazio, sem apoio, desmoronando. Cai como cai o pássaro fulminado pela 
bala do caçador, como cai o aviador aflito cujo pára-quedas se rasga Essas 
linhas foram escritas poucas horas antes que, pela primeira vez, um ser 
de carne e sangue inteiramente semelhante a todos nós pisasse o solo da 
lua. Pela primeira vez, um homem perceberia o que nenhum outro jamais 
percebera, enfrentaria em caráter de urgência imperativos de ação para 
os quais nenhum padrão, nenhum análogo existia no tesouro secular da 
memória Teria que tomar decisões sem o benefício das informações mais 
antigas e mais garantidas do saber perceptivo, e com perigo imediato para 
Sua vida. Esse homem, em todos os sentidos da expressão, cairia das nuvens, 
sem que sequer soubesse de antemão se, nessa ocasião, cair quereria dizer 
o que sempre quis dizer, e não tendo as nuvens, o horizonte e o solo, em 
Sua experiência vivida, mais nada em comum, talvez, com o que essas palavras 
tinham significado sempre e para todos. Para esse astronauta, a palavra 
é que conduzia à coisa, porque, justamente, só a experiência “psíquica” 
visada por "cair das nuvens” é que poderia orientá-lo para a percepção 
do que lhe acontecesse. No que se verifica brilhantemente uma lei universal.

* Na tradução se perde parte da beleza desse páragrafo, que em francês é quase todo 
construído em tomodas múltiplas acepções do verboprendre e do substantivo/?me, ambos 
derivados do latim prachendere, que deu em português, etímoiógica e semanticamente, 
verbos como prender, aprender, surpreender, apanhar (em flagrante), tomar, agarrar, 
segurar, captar, pegar, Ocupar, apoderar-se etc., e substantivos como preensão, apreensão, 
tomada, pega, captação, captura etc. (N.T.)



Vemos, pois, que há uma captação da linguagem e uma linguagem captadora 
do mundo que transcendem qualquer oposição entre o compreender e o 
perceber, esse discurso veicula uma linguagem mais antiga e mais originária 
porque mais enraizada na carne, do que a que procura enunciar, para 
transmiti-los, os produtos de um pensamento que se imagina desligado 
do corpo, não-corporal. cada um de nós continua comprometido com esse 
falar arcaico, mesmo que nossa consciência já não o reconheça ou ainda 
não o reconheça explicitamente. É desse discurso que se serve o analista, 
ainda que algumas vezes não o saiba, ainda que às vezes, ou sempre, não 
meça com exatidão todo o seu alcance. E esse discurso lhe permite ser ouvido 
pelo outro, porque se situa além do discurso racional, que motiva, calcula 
e disserta. A possibilidade dessa linguagem elimina os paradoxos que 
parecem contestar tanto a noção quanto a prática da psicanálise.

O desvdamento da verdade, portanto, não pode ser apanágio exclusivo 
do discurso informativo-ou científico. É que o desvelamento mais original 
se realiza justamente ali onde a fala ainda mantém ligados entre si, de um 
lado, a captação do mundo a partir do eu, e de outro, o abandono a um 
eu perdido nesse mesmo mundo. Não, evidentemente, que tal linguagem 
jamais se afigure exaustivamente explícita em si mesma. Nenhuma 
interpretação chega a esgotar todos os sentidos de um sonho, todos os 
sentidos de um oráculo. E que esse discurso articula nossa “relação 'pática' 
com as coisas, os seres e o mundo, consiste numa estruturação do espaço, 
da temporalidade e da comunicação, isto é, dos modos constitucionais da 
presença. Exprime o estilo de uma situação".41

É igualmente evidente que esse discurso se furta a qualquer 
transposição temática. Move-se no existencial que sugere. A tentação de 
tematizá-lo apesar de tudo -  a que todos estão constantemente expostos, 
tanto o analista quanto o paciente e, mais ainda, o terceiro que venha a 
coligir seus enunciados -  decorre do espírito de objetivação; e este não 
se distingue, na ordem das relações inter-humanas, do desejo forçosamente 
ilusório, mas em certo sentido talvez invencível, da posse integral. É que 
a subjetividade do outro, por mais estruturada que seja pela feia, está também 
sempre além ou aquém dela. Está como que esvaziada do que toda fala 
tem que expressar, sem que nenhuma jamais consiga chegar absolutamente 
a Éazê-lo. Por isso é que fica sempre algo por dizer e que, num certo sentido, 
como lembrava Freud, toda análise é interminável (unendlich). Tal como 
há, de certa maneira, um fracasso da percepção da coisa, já que a coisa, 
embora seja seus perfis, é também diferente deles - o que aliás a percepção 
aceita, enquanto não procura transmudar-se em idéia -, da mesma forma, 
embora isso não passe de uma comparação, se o sujeito é realmente seu 
discurso, jamais poderemos concluir disso que algum discurso consiga 
concluir a obra de significância. Por isso é que o discurso dá a entender,

152 a psicose
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e não a possuir. Já dissemos quão pouco adequado é o termo posse para 
visar ao ato carnal com que a linguagem corrente costuma relacioná-lo. 
E não é mais conveniente para explicar o que o outro, através de seu discurso, 
nos dá de si Na verdade, só existe posse da idéia, ou pelo menos, de algumas 
idéias; admite-se, por exemplo, que o geómetra analista possua a fórmula 
da figura que descreve. Porque não há nada dela que não conheça 
exaustivamente; ela é desprovida de um mais-além em relação ao saber 
que o geómetra dela retirou. Ao contrário, a subjetividade, por mais presente 
que esteja em cada uma de suas expressões, está também e sempre além 
de todas. Diremos que pode ser captada, mas não possuída. “É essa 
transcendência ativa que é, no homem, a tarefa do homem, seu 
reconhecimento condiciona qualquer apreensão autêntica, pois é nela - 
e apenas nela - que toda expressão humana se fundamenta como 
subjetividade.”''2

Assim, só há apreensão verdadeira do próximo - no sentido fornecido 
para essa expressão - quando, da mesma forma e ao mesmo tempo, essa 
transcendência ativa é reconhecida na cabeça desse próximo, sem o quê 
tal apreensão se torna prontamente imaginária. Esse reconhecimento 
implica também o desbaratamento definitivo de qualquer esperança e 
qualquer ilusão de igualar a apreensão à posse.

É desnecessário dizer que esse reconhecimento se proíbe todo recurso 
a qualquer Einßhlung que seja. Não há como tratar-se desta, e não temos 
uma só palavra a retirar da crítica radical, própria de toda a psicanálise 
autêntica, a que esta a submete. Pois, como duvidar - ejá nos explicamos 
bastante a esse respeito - de que a linguagem é, por natureza e destinação, 
a própria subversão do Fühlen, e a fortiori do Einfühlen?

Não temos, portanto, voltando à doença, nem que nos transportar 
para o mundo do paciente nem que transportá-lo para o nosso. O primeiro 
caminho leva a consagrar a doença; o segundo conduz o doente a fingir 
uma normalidade cujo malogro inevitável traz o risco, mais cedo ou mais 
tarde, de se virar em agressividade contra as próprias normas dessa 
normalidade. “Impõe-se pois a necessidade de ... conhecer [o doente] 
segundo ele, num mundo que não seja nem o dele nem o meu.”43

Ora, esse mundo comum, que não é próprio de ninguém, é justamente 
o mundo da linguagem. “O mundo comum só existe numa situação 
comunicativa, onde percebo o homem não segundo eu, mas segundo nós. 
Só há percepção possível do próximo porque e desde o momento em que.

Em alemão no original. A dificuldade de tradução deste termo é conhecida. Basta que se 
mencione que E. Martineau preferiu mantê-lo noalemSo no próprio título de sua tradução 
francesa da obra de w . Worringer, Abstraction et Einfühlung (Klincksieck, 1978), para 
avaliá-la. Para T. Lipps, o termo significa “o gozo objetivado em si”, op.cit., p. 8. (N.R.)
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conforme o dito de Hölderlin, ‘somos um diálogo’. Todo diálogo tem sua 
ágora: uma praça pública em cuja extensão tudo está ao acesso de todos 
neste lugar natural comum: a fala significante em que cada um tem seu 
Aqui com todos os demais no encontro do sentido.”44

certo. Mas, se sabemos perfeitamente qual é a ágora do discurso, 
ooloca-se ou se recoloca a questão de saber qual é a ágora do discurso ana
lítico.

O discurso cotidiano, habitualmente, e o discurso científico, todo 
o tempo, deslocam-se na troca de noções e palavras - palavras que tendem 
para noções racionais. O ideal é que o sentido em que são ouvidas pelos 
dois interlocutores coincida perfeitamente. Quando porventura essa 
coincidência falta em algum ponto, esse incidente resulta do que se 
denomina, precisamente, de mal-entendido; há um esforço por c iminá- 
lo o mais depressa possível.

O mesmo não acontece, de maneira alguma com o discurso analítico, 
claro, também ele conlém colocações informativas. Nele se diz, com as 
palavras de todo o mundo, e que querem dizer o que querem dizer para 
todo o mundo, coisas relacionadas ou que supostamente se relacionam 
com o real. Freud é informado, e somos informados através dele, de que 
o Homem dos Ratos, oficial da reserva, ao partir para manobras, esquece 
seus óculos. Manda seu oculista remeter-lhe um novo par. Em sua ausência, 
outra pessoa recebe a encomenda e paga a taxa de remessa postal. Depois, 
ele não consegue reembolsar nem deixar de reembolsar esse montante, 
vindo toda sorte de circunstâncias opor-se ao pagamento, do qual, no 
entanto, ele não admite esquivar-se. Durante uma parada na marcha, um 
capitão tcheco, imiscuído na confusão do pagamento, faz o relato de um 
certo suplício chinês que mexe vivamente com o paciente. Somos ainda 
informados de que o pai desse paciente, quando fazia parte do regimento, 
não pagava suas dívidas de jogo, que se casara sem amor com a filha de 
um industrial, abandonando em prol dela uma noiva amada, mas pobre 
etc. etc. Qualquer um compreende inequivocamente todos esses “fatos”, 
tal como Freud os compreendeu ao ouvir o relato da boca do Homem dos 
Ratos.

E no entanto, trata-se novamente de algo totalmente diverso desses 
sentidos factuais. É que as palavras, as frases, o relato, tudo traz ainda um 
sentido de natureza diferente. Por que é que o paciente, por exemplo, ao 
expor os esforços inúteis e bizarramente complicados que empenhou para 
resgatar sua dívida com a funcionária do correio, com um outro oficial da 
reserva ou com o capitão tcheco - pois nem ele nem nós chegamos a saber 
exatamente a quem ele devia o dinheiro lembra-se de repente de que, 
no regimento, seu pai fora um jogador desonesto? Como é que ele ficou 
perturbado pelo relato do suplício chinês, que consistia em introduzir ratos
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vivos no ânus do condenado, e, ao mesmo tempo, mostrou-se sensível ao 
duplo sentido dos morfemas alemães Rat-Rate., que significam ao mesmo 
tempo rato e juro (de dívida), numa aproximação aparentemente absurda?

Observe-se, primeiramente, que esse outro sentido está sempre 
relacionado com o paciente. É para ele que existe uma relação, e uma relação 
capital, entre o suplício e a dívida. “A fala do paciente é, ao mesmo tempo, 
situação e expressão de situação.”45 Isso mesmo. Porque, se o Homem dos 
Ratos suportou ou criou uma situação inextricável que o impediu ao mesmo 
tempo de pagar e de não pagar sua dívida, ple exprimiu com isso a 
impossibilidade em que estava, quer de imitar o pai (se não pagasse), quer 
de renegá-lo (se pagasse). Além disso, ele confessou não poder se decidir 
nem a romper o noivado com uma moça de pequenas posses , nem a desposá- 
la. O que, mais uma vez, exprime um sentido diferente. É que a questão, 
para ele, não estava em saber se amava ou não essa moça - o que motivava 
conscientemente sua hesitação em desposá-la ou romper com ela; a questão 
revelou consistirem condenar o pai, casando-se, ou, ao contrário, não se 
casando, aprovar a conduta outrora adotada por esse pai, que repudiara 
a moça pobre. Mas essa aprovação seria má-fé, pois ele sabia perfeitamente 
estar errado em renunciar a uma moça a quem amava pelo fato de ela não 
ter um dote. A aprovação do pai seria, novamente, sua contestação.

Evidenda-se, assim, que a situação sentimental do Homem dos Ratos, 
apesar de ser realmente o que era, servia de expressão para um outro conflito: 
o de culpar ou imitar o pai. Contudo, como já se terá adivinhado, esse conflito 
mascarava ainda outro, mais fundamental, que não se relacionava com uma 
dívida ou uma lei (moral), mas com a dívida e a lei. O medo ou a angústia 
de se colocar como juiz do pai mal escondia o desejo recalcado de 
efetivamente julgá-lo. Porque o Homem dos Ratos estava doente por 
contestar a lei do pai, a dívida da proibição e da castração. Era a estas que 
se referia definitivamente a revolta que ele queria e não podia ousar, embora 
não soubesse disso como sabia de sua incerteza sentimental. E, na verdade, 
essa revolta se exprimia no desejo homossexual por esse mesmo pai, um 
desejo expresso e combatido no horror que lhe inspirou o suplício dos ratos, 
que Freud nos diz que ele lhe contou com "uma expressão complexa e 
curiosa, uma expressão que eu não poderia traduzir de outra maneira senão 
como sendo o horror ante um gozo ignorado. Ele prosseguiu com muita 
dificuldade. ‘Nesse momento, passou pela minha cabeça a idéia de que 
isso estava acontecendo com uma pessoa que me era cara. ”>46Ele começou 
por reconhecer que essa pessoa era a dama presente em seus pensamentos. 
Depois, como empregasse inadvertidamente o plural ao falar na suplidada 
imaginária, Freud chamou-lhe a atenção para isso e perguntou se não 
poderia haver alguma outra pessoa que estivesse sendo igualmente visada.
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Ele respondeu que, em sua imaginação, o suplício também poderia aplicar- 
se ao pai.

Assim, vemos com clareza que o discurso do paciente tem diversas 
dimensões, diversos níveis que, se me é lícito dizê-lo, se buscam e se 
antecipam. A hesitação em pagar a dívida e em se casar com a jovem também 
diz outra coisa, como outra coisa é dita pelo medo de macular a memória 
de um pai ternamente amado e venerado.47Como também vai além de si 
mesmo o horror inspirado pelo suplício dos ratos. E a idéia de que a moça 
pudesse ser sua vítima prepara uma outra, que a linguagem trai. A vivência 
e os acontecimentos reais com que o paciente entretém seu terapeuta 
permitem adivinhar, como os desenhos modificados em que é preciso 
procurar na folhagem da árvore o quepe do guarda, outras palavras e outros 
conflitos ignorados por ele e, apesar disso, também não ignorados. Cada 
palavra, cada coisa, além de seu sentido imediato e certo, "é uma 
ultrapassagem rumo a um sentido que ela busca”.48 E não é diferente com 
o sentido dos comportamentos do doente. Os ratos - como os que Proust 
perfurava com agulhas de tricô - não são simplesmente ratos, nem o dinheiro 
é simplesmente dinheiro. A hesitação em se casar refere-se também a algo 
diferente do casamento. O horror, o amor e a veneração não são apenas 
o horror, o amor e a veneração.

Ora, essas significações segundas, terceiras etc. já não são, por sua 
vez, simplesmente racionais no sentido há pouco definido. Chamar um 
rato de rato seria, aqui, chamá-lo de pênis. Recoloquemos, pois, nossa 
questão: em que ágora podem se efetuar transmutações dessa ordem? E 
quais são suas regras?

Comecemos por uma observação. É muito claro, pelo menos, que 
as conversas de Freud e seu cliente teriam cessado bruscamente, em pouco 
tempo e em definitivo, se um ou outro houvesse ficado fora de condições 
de exercer essa “transcendência ativa”, característica do ser-sujeito, de que 
falava Maldiney no texto citado acima. Houvesse um ou outro dos parceiros 
deixado de ultrapassar esse "além” que conduz toda expressão mais longe 
do que ela mesma, rumo a uma outra expressão e a um outro da expressão 
onde o sujeito também pode estar, já que não está absolutamente em parte 
alguma, o diálogo desmoronaria. A existência ou a manutenção dessa 
transcendência define, portanto, a condição primária do discurso analítico. 
Podemos verificá-lo negativamente no caso do esquizofrênico, que esse 
desaparecimento torna inapto para uma análise verdadeira. A confusão 
do significante com o significado, tal como tentamos descrevê-la e 
compreendê-la, fornece uma típica manifestação disso. Sem dúvida, para 
nós - pensemos, por exemplo, no delírio de Schreber -, tal discurso também 
fornece um sentido diferente do que se encerra no sentido imediato dos 
enunciados, mas é simplesmente impossível levar o doente a descobri-lo,
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porque para ele, justamente esse movimento de transcendência se deteve 
ou nunca foi possível. Quando o doente afirma ter sido amante de sua mãe 
uma hora após o nascimento e se lembrar disso perfeitamente, apreendemos 
o sentido oculto dessas afirmações, para além de sua materialidade 
evidentemente absurda. Mas o paciente só vê nisso a confidência de um 
evento real, que decerto reconhece ser surpreendente, mas que é a conta 
certa para atestar a personagem excepcional que ele é.

Acrescentemos a isso este outro comentário, ainda que nossa tese 
possa afigurar-se chocante para alguns: essa transcendência é também uma 
transcendência para o mundo, pelo menos num certo sentido, que não 
convém minimizar. Pois é do intercâmbio com o mundo, do qual o normal 
e o neurótico não conseguem chegar a se furtar, é de sua freqüentação - 
lembremo-nos do que foi dito, por exemplo, sobre a “captação" - que o 
paciente extrai, não forçosamente o que diz, mas os meios daquilo que diz. 
O silêncio do hebefrênico é também sua ausência do mundo, como é ausência 
do mundo a ecolalia do catatónico. Porque, de outra maneira, como é que 
o sintoma falaria? E é no mundo, o nosso e o dele, que o histérico fica 
paralisado, certamente, é exato dizer, de certa maneira, que por suas 
repetições estereotipadas (ao menos em alguns casos) o sintoma testemunha 
um certo bloqueio dessa transcendência. Mas o discurso analítico e a situação 
transferenciai em que ele culmina têm como efeito restabelecê-la - e só 
podem iazê-lo porque, fora da zona sintomática, ela foi mantida, ao contrário 
do que acontece com o esquizofrênico, em quem sua abolição, em última 
instância, é total; foi pela mesma razão que, anteriormente, falamos a esse 
propósito na inexistência ou na extinção do ser-sujeito.

Porque, afinal, não podemos contestar que se, na situação analítica, 
trata-se de fazer falar abertamente a linguagem que estrutura o inconsciente, 
não menos se trata de assegurar “a emergência do mundo simbólico no 
mundo da realidade".49 Se, como tantas vezes se repetiu, sobretudo depois 
de Lacan, nada de real acontece na análise, é igualmente verdade que o 
paciente a inicia para que alguma coisa se passe no real, embora isso seja 
assunto dele, e não do analista. E o que deve passar da análise para o real 
ésua verdade. Se a revelação última das relações que ligam o Homem dos 
Ratos a seu pai, à dívida e à noiva é tentada e pretende mostrar-se diferente 
de um inútil jogo de sagacidade ou de uma ilusão existencial, é justamente, 
entre outras coisas, para que a partir daí ele fique em condições de decidir, 
sabendo o que decide, se contrairá ou não o casamento projetado e se parará 
de fingir pagar uma dívida para não pagá-la, seja saldando-a, seja recusando- 
se a fazê-lo. Aí reencontramos a transcendência para o mundo. Ela, e apenas 
ela, levará a bom termo essa emergência do mundo simbólico no mundo 
da realidade. E também ela nos permitirá compreender, com Maldiney, 
que “as regras metodológicas e deontológicas da psicanálise convergem
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todas para o propósito fundamental de constituir o analista como sede 
normal do mundo patológico do paciente".50 Ou seja, se o analista se 
comportasse como parceiro ou pólo efetivos dos desejos transferenciais 
do paciente, ele se comprometeria com o mundo patológico de onde esses 
desejos são oriundos. Mas o analista tampouco tem que freqüentar o meio 
real do paciente, já que não pertence a esse meio e não tem lugar nele. 
As instruções de neutralidade, abstenção e proibição de todas as relações 
mundanas efetivas com o paciente - e que chegam à proibição de escutá-
lo com os olhos nos olhos -visamjustamente a possibilitar, neste último, 
o movimento de transcendência para seu mundo, movimento que passa 
pelo analista mas não pode deter-se nele, porque, nesse mundo, o analista 
é um estranho, e nesse mundo, não deve nem pode fornecer nenhum apoio.

Não pensamos negar que essa dialética e esse procedimento afetem 
a relação analítica com uma certa ambigüidade. Esta, do lado do paciente, 
tem sua origem no fato de o paciente, caso estabeleça com seu terapeuta 
uma relação autêntica de comunicação, só conseguir fazê-lo a partir das 
mais diversas identificações com ele, que certamente nada têm de autênticas. 
Note-se, aliás, que essa dupla relação com o outro tem como fundamento 
um duplo tipo de relação consigo mesmo, que a primeira ao mesmo tempo 
encarna e simboliza E que o paciente está presente em sua história de duas 
maneiras diferentes, “que implicam duas temporalidades, ou antes, duas 
temporalizações".51 Segundo uma, o paciente, prisioneiro de suas identi
ficações, existe no mundo à maneira “de um passado fechado” e que só 
pode ser indefinidamente repetido. De acordo com a outra, engrenado 
em seu discurso, “o tempo se inaugura a partir do futuro”, porque já ao 
longo de toda a comunicação analítica se antecipa, como vimos, o sentido 
novo e verdadeiro de sua existência.

Que a análise seja, numa parcela essencial, análise da transferência 
quer dizer, de fato, de seu cuidado em levar progressivamente o paciente 
a tomar consciência de que as tendências e fantasias por ele dirigidas à 
pessoa do analista são, na verdade, reedições e repetições de um passado 
enterrado, mas não abolido, imutável e constritivo. Esse retorno e esse 
progresso manifestam bem a que ponto é natural, na análise, referir-se 
tanto ao passado quanto ao futuro, e de maneira indissociável. O que vem 
sucessivamente à luz só é desenterrado na perspectiva de um desvelamento 
futuro, ainda mais radical, e de uma transcendência para o mundo. Num 
sentido, é perfeitamente correto dizer que o que impele o Homem dos 
Ratos para a análise, bem como o que a encerra, é o problema do sentido 
último de seu amor, ambíguo a seus próprios olhos, pela noiva, do sentido 
último que haveria tanto em desposá-la quanto em repudiá-la. Também 
em certo sentido, todo o devir da análise está contido no aprofundamento 
dessas duas questões, em sua ligação com a questão do pai e com a questão



da dívida. Suas respostas, como vimos, remetem ao mais remoto passado, 
do mesmo modo que antecipam o mais decisivo futuro. Uma análise, 
portanto, é realmente uma história, mesmo que, tomados em si, todos os 
materiais de que é feita não sejam históricos, porquanto, longe de serem 
como tais arrastados no devir de uma história, eles constituem, antes, seus 
depósitos cristalizados.

Mas, afinal, de onde vêm esses progressos e que faz o analista para 
assegurá-los? "O ato inaugural da Análise é a decisão do paciente de se 
demitir de si e se entregar ao analista no que tange ao encargo com seu 
cuidado essencial (no sentido de Sorge em Heidegger). O ato final do 
tratamento é o encarregar-se desse mesmo cuidado por parte do paciente. 
Entre os dois, o analista não é apenas a testemunha de suas expressões, 
o pólo de suas identificações, nem sequer, essencialmente, o questionador. 
É antes de mais nada o fiador; aquele cujas palavras, assumem o sentido 
do outro, até que o outro, assumindo-o nessas mesmas palavras, torne- 
se seu próprio fiador.”52 O analista é o guardião do sentido, e é unicamente 
na ordem do sentido que exerce seu domínio, compete a ele "descobrir 
no encadeamento imediato das condutas e das expressões a ordem 
verdadeira”.53 Esta, a princípio, só aparece mascarada, distorcida e desviada. 
E no entanto, de algum modo já admitida, perceptível à escuta do bom 
entendedor, embora sempre ignorada por aquele que a enuncia. Também 
por isso é que a distância ou a neutralidade são tão essenciais à atividade 
analítica; se as abandona, o analista só pode ficar preso na agitação superficial 
que tem por fim justamente embaralhar as cartas e obliterar essa ordem 
verdadeira O analista, portanto, permanece constantemente atento a essa 
transcendência do sentido; fora dessa atenção, a transferência só propiciaria 
uma repetição a mais, tão perfeitamente inútil e estéril quanto as 
precedentes. Também compreendemos, assim, a que ponto a análise, 
corretamente entendida deve permanecer alheia, por ser de outra ordem, 
a qualquer penetração psicológica real ou suposta, a qualquer forma de 
Einfihlung, bem como a qualquer vontade ou preocupação de normatizar, 
de adaptar, centrada na linguagem, a análise aí encontra, segundo um título 
célebre de Lacan, seu campo: o único que tem de conquistar ou trabalhar.* 
Mas essa linguagem é também, como toda linguagem, uma linguagem que 
aponta para o real.

De modo algum, portanto, se trata de adivinhar -  e menos ainda de 
farejar - umas tantas motivações, ou até mesmo alguns “complexos”. Trata- 
se, se me é lícito dizê-lo, de escutar o sentido que vai contra o sentido e

elucidação existencial 159

* o  autor se refere aqui ao texto que o próprio Lacan considera como aquele que inaugura 
seu ensino: Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse, in Écrits, Seuil, 
Paris, 1966. (N.R.)
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que, a princípio, manifesta-se como um não-senso. Na verdade, esse não- 
senso não é nada desprovido de sentido. Simplesmente, esse sentido 
contradiz as linhas de compreensão que a princípio parecem se impor. As 
manobras tortuosas e complicadas pelas quais o Homem dos Ratos tenta 
simultaneamente pagar e não pagar sua dívida são, à primeira vista, puro 
não-senso e absurdo. Pelo menos, contradizem visivelmente a conduta usual 
de um devedor. Este tem uma opção entre duas atitudes: ou reembolsar 
o que deveou, se for menos escrupuloso, tentar furtar-se a essa obrigação 
por este ou aquele meio, bom ou ruim. Ao contrário, parece insensato querer 
as duas coisas ao mesmo tempo.

A  menos que não se trate, em primeiro lugar, não obstante as 
aparências, de pagar a um terceiro condescendente a taxa de uma remessa 
postal paga por ele em nosso lugar. A menos que não se saiba - o que vaza 
aos poucos no discurso do Homem dos Ratos -, primeiro, que o pai foi, 
quando oficial da reserva como o filho, um jogador desonesto que, durante 
um período militar, se apropriou de um “bolo" de jogo que seus 
companheiros de regimento lhe haviam confiado e o dissipou; depois, que 
o filho, em seu ódio secreto e inconsciente contra esse pai (um ódio que 
se descobre lentamente no correr da análise), anseia por reprovar-lhe a 
conduta, mostrando-se dotado da mais rigorosa honestidade; e ainda, que 
um poderoso recalcamento desse ódio o impele, ao contrário, a não pagar, 
para ser como o pai fora e não se pretender melhor do que ele; por último, 
e acima de tudo, que por trás dessas histórias de pequenas dívidas da 
juventude perfila-se a Dívida - afinal irresgatável -  de todo filho para com 
o pai em troca do nome que este lhe deu, e que consiste em renunciar ao 
objeto primário de amor. Mas esse não-pagamento, ainda assim, é 
totalmente inaceitável para a consciência de nosso doente, pois eqüivale 
a renegar um pai que ele acredita e deseja amar e honrar.

A luz desse conflito insuperável, as aparentes contradições da conduta 
de nosso doente já não são, em absoluto, nem insensatas, nem incoerentes, 
nem incompreensíveis. Só fazem instalar em fatos inconscientemente 
escolhidos por seu alcance simbólico esse mesmo conflito fundamental, 
procurando resolvê-lo a qualquer preço, mas sem sucesso, mediante 
compromissos impossíveis, que tanto são sintomas quanto discursos 
inconscientes.

Esses sintomas exprimem o conflito no estilo próprio da neurose 
obsessiva e nos materiais fornecidos pela história pessoal do doente. Se 
seu comportamento é absurdo no plano da atividade cotidiana e racional, 
nem por isso deixa de ter um sentido profundo para quem saiba escutá- 
lo, a ponto de fazer com que fale o próprio ser daquele que tem essa conduta

Não há dúvida alguma, portanto, que se trata aqui de discursos, sentido 
e comunicação. Mas nem por isso deixa de se tratar também de uma relação
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intersubjetiva, pois o "problema” (como se costuma dizer) do Homem 
dos Ratos consiste numa possibilidade e numa questão oferecidas ao ser 
de cada um. A cada um de nós se coloca a questão da Dívida. E se a resposta 
de cada um difere da que o Homem dos Ratos inscreveu em sua carne, essa 
resposta, no entanto, pode ser compreendida por nós por ser uma resposta 
à questão que se impõe a todos. Claro, a resposta do Homem dos Ratos 
é patológica. E o é por subtrair do dinamismo da significância -  não da 
significância, mas de seu dinamismo -, que é o próprio ser de toda existência 
humana, todo um setor dessa existência, setor daí em diante bloqueado, 
fadado à estereotipia, à rigidez, à repetição estéril. Mas um sentido congelado 
ou morto não é um não-senso, um vazio de todo o sentido.

Mostramos há pouco como e porque a análise, ao desvelar esse sentido 
perante ele mesmo, pode restituí-lo à movimentação da vida significante, 
reabrindo-a para a plasticidade e a reconstrução de uma história novamente 
criadora.

Ora, é precisamente esse retorno, esse reentroncamento do sentido 
cristalizado no circuito da significância sempre em devir, que, no psicótico, 
revela-se impossível. E é por isso que não podemos falar, a propósito dele, 
em análise no sentido rigoroso e freudiano do termo. Para o psicótico, com 
efeito - e retomamos aqui uma distinção fundamental do pensamento 
heideggeriano -, o sentido da palavra não está apenas cristalizado: é a própria 
palavra que é transportada da ordem da Zuhandenheif* para a ordem da 
Vorhandenheit.* Nesse regime, confunde-se com os objetos subsistentes 
oferecidos ao olhar puro e adquire a condição deles.

Roland Kuhn54 expõe o caso de um esquizofrênico que possui uma 
coleção de cartões onde escreve, uma a uma, todas as palavras que utiliza., 
Para esse doente, "as palavras são não apenas os títulos de uma espécie 
de catálogo do mundo, mas possuem, no retângulo celular em que estão 
inscritas, uma extensão espacial graças à qual elas próprias são os lugares 
das coisas, das técnicas e das ciências que [o doente] encara como ‘modelos’, 
à maneira dos que se vêem ‘expostos no museu’.”55 Não há aqui nenhuma 
necessidade de procurar o lugar de uma eventual psicanálise: ele não existe, 
já que o lugar, o "campo” da linguagem se volatilizou. Há uma confusão 
do significante com o significado, tal como tentamos descrevê-la em outra 
parte desta obra. Essa confusão elimina qualquer relação de significância. 
Esta não pode ser restaurada do modo como se dá vida a um sentido 
petrificado, fazendo-o voltar a se comunicar com os setores em marcha

Em alemão no original. Termos oriundos do discurso heideggeriano, que significam 
respectivamente o ser como disponível e O ser corno subsistente. Cf. Heidegger, M., L ’ètre et 
le ternps, traduzido do alemão e anotado por Rudolf Boehms e Alphonse De Waelhens, 
Gallimard, 1964, p. 279. (N.R.)
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da existência. Já não há passagem possível do sentido para o sentido quando 
as significações são intercambiáveis com o valor imutável de uma moeda 
com que se confundem. Tratar-se-ia também de uma moeda que não paga 
coisa alguma. O esquizofrênico não fala; posta-se diante de palavras que 
são coisas. E essas palavras falam por si; não são proferidas por aquele 
que as emite. E por isso é que podem transformar-se para ele em "vozes” 
anônimas, como explicamos ao estudar o comentário de Lacan sobre o 
caso Schreber.

O que nos abre mais uma perspectiva de interpretação do que os 
autores denominam de o célebre “marieirismo” dos esquizofrênicos. Diz- 
se que o indivíduo amaneirado "pçsa”. Entende-se com isso que ele se 
bloqueia na atitude do "modelo”. É um ato sem ação, diz-nos Maldiney, 
pois é um ato sem abertura para o mundo e sem ultrapassagem rumo a 
ele. “O modelo não habita o espaço-ambiente.” É que o modelo não habita 
nada, ele aparece; e aparece com uma aparição sem presença. Da mesma 
maneira se compreende a incapacidade de muitos esquizofrênicos de 
encontrar, ao tomarem a palavra, o tom exato. Eles murmuram ou gritam, 
recitam como que de cor ou fazem as palavras se sucederem sem colocar 
nelas a menor entonação. É que não se dirigem realmente àquele que parece 
ser seu interlocutor. Seu discurso nunca dá a entender ao que o escuta, 
no plano em que se oferece imediatamente, nada além da literalidade dos 
enunciados proferidos. Como as palavras não têm, aos ouvidos desses 
doentes, nenhuma das conotações que extraem de sua inserção numa 
experiência e numa linguagem vivas. Qualquer que seja sua língua, esses 
doentes só falam línguas mortas. Eis aqui, por exemplo, uma resposta 
clássica, ouvida vinte vezes. No momento em que uma doente entra na 
sala de espera da clínica, após algumas frases de polidez ou encorajamento, 
pergunto-lhe: "Há quanto tempo a senhora está aqui?” "Ora, há vinte 
segundos, meu senhor.” É que “aqui” só pode ter seu sentido literal: o lugar 
exato em que nos encontramos. Aqui não poderia designar, portanto, a 
clínica, e menos ainda a cidade de Louvain ou a Bélgica, como quando, 
encontrando casualmente um amigo estrangeiro, nós lhe dizemos: "mas 
que surpresa, meu caro, desde quando você está aqui?”, ele compreende 
de imediato que não tencionamos com isso perguntar-lhe há quanto tempo 
está ocupando a porção de calçada em que se acha de pé.

É também por isso que, para o esquizofrênico, parece tão simples 
e tão natural inventar uma palavra nova quanto é, para o matemático, 
modificar os símbolos ou as letras de sua demonstração ou de suas figuras. 
Há um esquizofrênico que fala constantemente no “poulpet”\ convém 
entender que se trata de um indivíduo humano hermafrodita: "Os padres 
sãopoulpets, já que são homens por dentro e mulheres por fora: usam 
vestidos” - e essa é uma pessoa internada há vinte anos! Outra chama suas
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“vozes”, que são barulhentas e surgem repentinamente, de "Boeing”; uma 
terceira, que faz viagens freqüentes ao céu, utiliza para esse fim um veículo 
que denomina de "panamericanairvèse”. Esse nome, articulado como se 
se tratasse de uma única palavra e desprezando qualquer aparência de 
pronúncia inglesa, pareceu-me não significar nada, e essa pérola me haveria 
escapado, não fosse a perspicácia de um médico mais familiarizado com 
as grandes companhias aéreas e com o "franglês”.

Ora, justamente o tom, a melodia, a mímica e algumas acentuações 
têm por fim comprometer o discurso, fazer com que se dirija a..., e já através 
disso, fazer com que transcenda seu sentido literal em direção a sobrecargas 
de significações inéditas. A fala, por estar encarnada e inserida no mundo 
inteiro do sentido, nunca se reduz a uma demonstração geométrica ou à 
comunicação de uma mensagem informativa. Essa inserção permite a eterna 
invasão da fala nela mesma. Essa invasão e essa inserção acham-se destruídas 
no esquizofrênico, ao passo que estão apenas interrompidas no neurótico, 
e mesmo assim apenas em alguns setores de sua experiência e de seu discurso. 
O fenômeno da pose, voltando a ele, é totalmente análogo. Essa exibição 
de um parecer reduzido ou restituído a sua aparência pura não vai além 
desta, ao contrário do parecer daquele que está presente em seu aparecer. 
A presença sempre indica mil maneiras além da aparência em que surge.

"Quer tentemos a abordagem do conceito de esquizofrenia a partir 
do espaço, do tempo, da relação afetiva, da comunicação, da linguagem 
etc., com a ajuda de noções de fechamento, repetição, atimia, ruptura ou 
ambivalência, cada um desses traços remete a todos os demais, e todos 
convergem para a tematização. Quando se desliga o em da presença no 
mundo, o ente do Umwelt * recebe uma delimitação estrita. A totalidade 
do Vorhanden [subsistente] transforma-se em Tema.”56

O núcleo central de toda esquizofrenia parece efetivamente residir, 
portanto, na ruptura de todas as trocas entre a presença e o sentido. Onde 
este deixa de se enraizar naquela, o sentido perde todo o poder de transcender 
a si mesmo. Cristaliza-se, de certa maneira, substantiva-se, hipostasia-se. 
Isso é o que Maldiney entende ao usar, com maior ou menor felicidade, 
aliás, a noção fenomenológica de tematização. Porque, com efeito, é 
realmente no não-temático que o sentido e a presença podem contaminar- 
se continuamente, intercambiar-se. Pela interrupção dessa osmose dá-se 
que o sentido, sem o lastro de suas amarras existenciais e abandonado a 
si mesmo, transforma-se num usurpador proliferativo e mais ou menos 
caricato da presença. Foi o que mostramos ao falar da confusão entre o

Em alemão no original, significa o meio ambiente. Para J. V. Uexküll, este termo alemão 
seria melhor traduzido em francês por entours, cercanias. Cf. Mondes animaux et monde 
humain, Gonthier, 1965. (N.R.)
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significante e o significado, levada a sua intensidade máxima no delírio 
alucinatório, como é perfeitamente ilustrado pelo apólogo já citado de 
Serge Leclaire sobre as andorinhas.57

Desse ponto de vista podemos arriscar uma interpretação do autismo 
que acrescenta alguns traços ao que dissemos a seu respeito. Ele se 
caracteriza, segundo Freud, pela retirada de todos os investimentos libi- 
dinais do objeto e do mundo e por sua retração para o sujeito. Nesse aspecto, 
portanto, autismo e narcisismo são termos sinônimos. Contudo, não haveria 
nenhum sentido em pensar que essa perda do mundo e esse refluxo do sujeito 
para si mesmo salvaguardam ou purificam esse sujeito. Na verdade, o sujeito 
não fica menos perdido do que o mundo quando se interrompe o intercâmbio 
entre a presença e o sentido, e aquilo a que assistimos no autismo é a 
tematização que acabamos de descrever, só que desta vez referida ao próprio 
eu. O autismo "exprime a tematização do eu cujos comportamentos não 
mais se fundamentam no em do ser-no-mundo”.58

Assim, seria no em do ser-no-mundo, isto é, na espadalização própria 
da existência humana, que se deveria buscar o lugar originário da troca 
e da participação de que acabamos de falar. É ali que a Stimmung ou seja, 
o encarregar-se a cada momento, pelo existente humano, de sua relação 
com a totalidade do que é, relação que decerto não é forçosamente 
consciente, mas que é forçosamente "sentida” - comunica-se com a 
articulação significativa do espaço vivido e habitado. Esse espaço, 
desnecessário dizê-lo, é muito diferente do espaço da representação e, a 
fortiori, do espaço dà geometria. "As direções significativas da ascensão 
e do esclarecimento ou do ensombramento e da queda determinam uma 
mesma irradiação de sentido que ilumina um mesmo patos. Mesmo que 
este último termo tenha o defeito de só evocar idéias de passividade, ao 
passo que o momento pá tico comporta de fato uma atividade.”59 A dimensão 
pática, onde se constitui a relação com a totalidade, enraíza-se, 
comunicando-se com ele, no ser presente das coisas, mas também se destitui 
ou se transmuda numa organização significativa do espaço: a prostração 
do atleta no fim de suas forças e em pleno des falecimento, que se arrasta
- em vez de correr - pelos últimos quilômetros da maratona que ia ganhar, 
e que agora vai perder, desenha o espaço mortífero, interminável, ao mesmo 
tempo confuso e claro, de uma rota inexoravelmente intransponível à 
própria medida que, objetivamente, vai diminuindo.60

Onde essa comunicação é rompida, também ali se detém o movimento 
de significância. Isso não quer dizer que as significações desapareçam por 
isso, mas elas já não "tocam” a realidade, ou não mais são "tocadas” por 
ela. É como as figuras traçadas pelo geómetra: elas certamente não são 
desprovidas de sentido, e, no entanto, nada nos "dizem” das coisas. Daí 
a estranheza, a discordância, o maneirismo, o “racionalismo mórbido” que
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todas as descrições concordam em reconhecer no comportamento do 
esquizofrênico.

Essas considerações pretenderam mostrar como uma problemática do 
inconsciente centrada ao mesmo tempo no sentido, na estrutura, na 
historicidade e na situação pode escapar ao contexto naturalista que foi 
concretamente o de Freud, e isso sem renegar nada de sua contribuição. 
Tal interpretação leva a um “encarregar-se da condição humana" onde 
se exprime e se completa o que as filosofias do ser-no-mundo nos revelaram. 
Toma desnecessária a rigidez; às vezes próxima da mitologia, que caracteriza 
o realismo freudiano, sem contudo cair no intelectualismo politzeriano.

Poderíamos esboçar uma tentativa análoga a propósito do comj)lexo 
de Édipo. Se, em vez de nos apegarmos à dramaturgia cênica do Edipo, 
ficarmos atentos a sua estrutura, constataremos que a triangulação edipiana 
é, no sentido mais estrito, a forma do ser-no-mundo da criança, o estilo 
de sua comunicação com os outros, as coisas e ela mesma (Mitwelt - Umwelt
- Eigenwelt).61

Não há dúvida, de fato, de que o momento edipiano marca no devir 
do sujeito o advento de um novo modo de existência que previne esse sujeito 
contra o risco ou a tentação de se abandonar a duas possibilidades antitéticas 
mas igualmente destrutivas, às quais alguns estágios de seu desenvolvimento 
anterior só fazem predispô-lo; ose'eo Ego absoluto. Ocorre que, de um 
lado, o “espaço materno”, tal como e desenhado pelo regime da União dual, 
protótipo de toda pátria, de todo Heimat" futuros, instala uma presença 
universal e sem limites, que não tem nenhuma exterioridade e desconhece 
qualquer distinção entre o mesmo e o outro. O regime da união dual toma 
recíprocos a presença e o Todo; é exatamente a participação primordial 
tal como definida por um pensamento como o de szondi. Mas é também 
um absoluto noturno, onde todos os gatos são pardos, porque a presença 
ali se mistura com a contaminação e a indiferenciação.

A clínica nos mostra com clareza de que prejuízos são passíveis todas 
as fixações ou regressões a esse estágio. Um certo doente afirma exprimir- 
se pela boca de todos os conferencistas, todos os professores, todos os 
políticos ou todos os revolucionários cujos discursos lhe parecem merecer 
algum interesse. Dá o nome de A a esse eu que sabe tudo, pensa tudo, conhece 
tudo e, além disso, pode hipnotizar qualquer um, visto que o orador cujo 
órgão A toma emprestado não se apercebe de nada e acredita estar falando 
quando se cala ou, pelo menos, quando enuncia o pensamento de outro.

* Em francês, On. (N R.)
** Em alemão no original. Designa a pátria, o país, a terra. (N.R.)
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Nosso paciente reconhece, no entanto, que está doente, e reclama 
imperiosamente que o curemos. Mas não é que queira ser libertado de sua 
onisciéncia edas migrações incessantes de A. Muito pelo contrário, o que 
exige do tratamento é que ele mesmo, na qualidade de eu, possa coincidir 
expressamente com esse A, que sem dúvida é ele, mas cuja plena e livre 
disposição ele não tem no momento, no sentido de que, se fala pela boca 
do Sr. Pompidou ou de Khon-Bendit, só toma conhecimento disso depois 
de eles começarem a abrir a boca, e não pode prever hoje o que eles proferirão 
em seus próximos discursos. É isso, e apenas isso - essa perpétua 
Nachträglichkeit * - que elejulga patológico em seu caso. “Ficarei curado 
no dia em que dominar A totalmente, quando, no consciente e 
constantemente, A e 'eu' formos idênticos; nesse momento, serei e saberei 
realmente tudo."62

Mas a redução ao “Se” não é menos temível. Para outra doente, todas 
as verdades foram totalmente ditas. Só que é impossível saber quem as disse. 
Não há nenhuma necessidade de provas, verificações, testemunhos ou 
experiências para saber se sua netinha foi precipitada por seu genro do 
alto de uma das torres da catedral de Santa Gúdula; diz-se, logo é verdade. 
Deus existe, os judeus são uns s... Dizem, logo é verdade. Mas essa verdade 
não compromete ninguém, não concerne a ninguém, não interpela ninguém, 
não remete a ninguém. Por exemplo, a doente em questão fica perfeitamente 
feliz por receber a visita desse genro “assassino" e não se surpreende nem 
um pouco por ele vir acompanhado da netinha que matou. A fala circula, 
como a pêra-uva-ou-maçã de nossa infância (“roda, roda...”), e a feia basta 
a si mesma.

A figura paterna, tal como se afirma no Édipo, reestrutura esse mundo 
de ponta a ponta, modifica-lhe todos os referenciais, ou melhor, dota-o 
de referenciais de que ele era desprovido. Não, é claro, que essa figura 
signifique a abolição da onipotência. Mas daí em diante ela é outra e é 
diferente do que era. “O pai é marido da mãe, senhor do mundo externo 
ejuiz.”63 O pai não é apenas um dos três termos da constelação, mas o que 
modifica radicalmente a relação interna e anterior entre os dois primeiros, 
separando-os, situando-os um perante o outro num mundo que é também 
totalmente diverso.

Isso de modo algum significa que se deva considerar a figura paterna 
como monolítica. Muito pelo contrário, já que o pai em tudo introduz a 
distinção, não menos em si mesmo do que alhures. Como explicamos 
anteriormente a propósito do nome, ele consagra o acesso do sujeito à 
ordem do simbólico e, por um lado, situa-se nessa ordem, ao mesmo tempo

* Tenno alemão utilizado por Freud que designa o só-depois, a posterioridade. (N.R.)
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que na ordem real. Como instância repressora, é também e igualmente 
para esse sujeito um ideal de identificação.

Assim, podemos seguir Maldiney no que ele sublinha que o pai não 
é apenas, nem mesmo em primeiro lugar, um personagem capital de nossa 
mais antiga lenda. Cabe dizer que ele é uma figura, no sentido hegeliano 
da Fenomenologia do Espírito. Entendemos por isso que, como o faz cada 
uma das figuras deste livro, o pai remodela, por sua própria aparição, toda 
presença e, através dela, toda experiência. Se "a consciência infeliz”, "a 
lei do coração” ou "o curso do mundo” são momentos que recolocam tudo 
em movimento, por darem uma nova feição à presença e ao real (que são, 
para Hegel, níveis sucessivos do Espírito em marcha rumo à plena posse 
de si mesmo), assim acontece também com a figura paterna no devir da 
criança a caminho da subjetividade e de sua identidade. É essa importância 
estruturante que a linguagem psicanalítica pretende evidenciar quando 
fala em imago paterna.

E é por isso que a noção de identificação com o pai, tida como uma 
das seqüelas favoráveis de um Édipo satisfatoriamente liqüidado, não está 
livre de problemas nem de ambigüidades. Fosse ela literal, isto é, viessem 
"as direções significativas da paternidade” a se confundir com a pessoa 
do pai histórico e a se esgotar nela, ela acabaria por bloquear o sujeito em 
sua situação infantil. A identificação seria "falha” se levasse simplesmente 
a imitar um personagem concreto qualquer. E isso por uma dupla razão: 
a primeira é que ninguém jamais consegue ser ele mesmo copiando um 
outro, mesmo que esse outro seja seu pai. Em segundo lugar, de qualquer 
maneira, esse pai exemplar, se reduzido a sua realidade concreta e anedótica, 
ainda assim só a manifestaria*à luz de uma experiência e de concepções 
infatis. O pai real só pode ser pai tal como é visto por uma criança pequena.

Ao contrário, a identificação é bem-sucedida e fecunda quando, 
negando sua identidade real com o pai histórico, o jovem sujeito faz com 
que ela diga respeito ao "não-temático” da ação do pai. Este último termo, 
que, seguindo Maldiney, retomamos da fenomenologia, pretende exprimir 
a importância estruturante e simbólica da figura paterna na medida em 
que ela se estende às três dimensões relembradas acima: o pai é o marido 
da mãe, o senhor do mundo externo e o juiz.

No plano do não-temático, o domínio do pai sobre o mundo externo 
não significa que ele se comporte neste como um tirano onipotente e 
absurdo, mas que, por sua presença, constitui-se para a criança um mundo 
simultaneamente real e verdadeiro. E o ser juiz permite entender, nesse 
mesmo plano, que a criança será constrangida, se não o aceitar de bom 
grado, a só entrar na carreira do desejo sob o signo da lei encarnada por 
esse pai.

Que a criança se identifique com o pai não impõe, portanto, que
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retome até o fim de seus dias todos os “cacoetes” do pai, suas preferências 
e suas aversões, nem tampouco sua profissão ou sua moral, mas, em primam 
lugar, que ela entre no jogo das regras legisladoras e constitutivas do mundo, 
e depois, chegado o momento, que assuma perante sua própria descendência 
essa mesma figura.

Somente esse modo da identificação assegura a independência 
presente e futura da criança, uma independência que, ao contrário, ficaria 
definitivamente comprometida pela identificação-cópia.

Em particular, uma identificação bem-sucedida deixa à criança espaço 
para elaborar a dimensão lúdico-mágicade sua existência, dimensão esta 
de que tem tanta necessidade. Ela poderá então, e ao mesmo tempo, levá- 
la a sério, mas sem jamais procurar substituir por ela o mundo real. Uma 
criança a quem faltasse qualquer identificação não teria outro mundo senão 
esse mundo mágico, que não é um mundo, mas um imaginário, que nessas 
condições logo seria gerador de psicose. Inversamente, o jovem sujeito 
que se enreda na identificação-cópia não passará de uma caricatura de adulto, 
uma criança-velho, à espera de logo se transformar por muito tempo, ou 
para sempre, num velho-criança.

Entendemos que essa maneira de compreender o sentido e o lugar da análise 
leva a centrá-la bem menos (ou nem um pouco) no psiquismo do que no 
ser-no-mundo e na linguagem. Recoloca em questão, além disso, a cisão 
secular entre mundo externo e interno. Isso não traz nenhum ataque ao 
inconsciente. Simplesmente, ao contrário de certas interpretações 
psicologizantes, não procura colocar esse inconsciente onde ele não está.

Aclássica cisão entre interno e externo é doravante substituída por 
uma pluralidade de maneiras de o homem ocupar e habitar o mundo. Essa 
diversidade se reduz essencialmente - e aqui retomamos uma terminologia 
que Binswangervai buscar em Heidegger - a três dimensões; o Eigen welt 
ou mundo próprio, o Umwelt ou mundo circulante e, por último, o Mitwelt 
ou mundo do encontro. “O ser-no-mundo aí se desvela sob a forma tríplice 
do ser-si-mesmo, do estar presente em... e do ser-com, cujas sedes são o 
corpo próprio, a coisa e o Outro.”64 É evidente, ademais, e isso já foi 
suficientemente demonstrado no correr deste trabalho, que essas dimen
sões, se bem que distintas, também se articulam umas nas outras.

Faz muito tempo, com efeito, que o pensamento fenomenológico 
nos familiarizou com a idéia de que os diversos estatutos da coisa - utensílio 
oferecido “à mão” Çuhandenes) ou ente simplesmente subsistente, exposto 
ante o olhar do pensamento teórico e à mercê de seu cálculo - se 
fundamentam na espacialidade e na motricidade do corpo próprio. Estas, 
de resto, nem por isso deixam de decidir, como o mostrou Sein und Zeit,



sobre as "vicissitudes da relação próximo-distante, [da] exclusão ou da 
inclusão do espaço alheio".65 E, quanto ao Outro, não nos terá a análise 
convencido de que o encontro dele como aquilo que é está ligado à maneira 
como o doente habita seu mundo e seu corpo, e não menos, de que a 
alteridade do Outro especifica para o "sujeito" sua maneira de ser em seu 
mundo e de existir em seu corpo?

Como não sublinhar mais uma vez, no tocante a esse ponto, o alcance 
excepcionalmente revelador que a linguagem oferece para a compreensão 
e a avaliação dos modos patológicos do existir? Podemos -  e devemos - 
detectar nela o "reflexo e [a] antecipação de todas as outras condutas".66 
Porque constitui delas a expressão mais acabada, ao mesmo tempo que 
as orienta para um sentido comunicável e tenta abrir e convidar o doente 
para uma situação de comunicação. Mas convém ainda poder deixar falar 
e saber escutar. "Os termos concretos tomados no nível da frase e da 
gesticulação são os mais significativos.” Suas particularidades, sobretudo 
a dos neologismos, extraem mais do passado e da atualidade da existência 
patológica do que das intenções corriqueiras e codificadas da língua. Não 
raro, por exemplo, a repetição ou a alteração do sentido de algumas palavras 
bastam para fornecer a chave de um delírio. Falando sobre uma prima a 
quem estava ligada, sem admiti-los, por sentimentos de ciúme tão vivos 
quanto ambíguos, uma doente nos disse em diversas ocasiões que essa prima 
adotava a seu respeito um comportamento "vergonhoso”. Ficamos com 
a impressão de que ela queria dizer “orgulhoso”, e de fato, foi esse o sentido 
que ela nos forneceu em holandês (hoogmoedig). A  enferma, apesar de 
ser de língua holandesa, havia-se recusado a qualquer conversação que 
não fosse em francês. Seu excelente conhecimento dessa língua parecia 
excluir a possibilidade de que ela confundisse orgulhoso [hautain] e 
vergonhoso [honíeux]. Na verdade, ela havia usado a analogia de consonância 
para exprimir o que se recusava a pensar abertamente, mas que o 
inconsciente traiu: sua prima lhe inspirava sentimentos inconfessáveis e, 
de acordo com o mecanismo de projeção que Freud nos explicou a propósito 
de Schreber, ela julgou vergonhosa a atitude da prima Essa mesma doente 
alegava que tanto o aspecto físico quanto os sentimentos de seus parentes 
e amigos em relação a ela estavam “mudados e bizarros”. Simultaneamente, 
chamava a si mesma de "mulherorfose", um neologismo que sem dúvida 
permitia entender claramente que essa mudança, essa metamorfose, tinha 
origem nela mesma.

Vemos por esses exemplos, portanto, que certas palavras ou certas 
representações podem “cristalizar" e também condensar alguns fatos, alguns 
objetos reais ou fantasísticos a partir dos quais o delírio se tece.

contudo, o que caracteriza a existência esquizofrênica é que essas 
palavras ou representações simbólicas, estereotipadas, já não captam o
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mundo. Deixaram designificar para ser sua significação, num mecanismo 
que já foi explicado a propósito do delírio, da alucinação e da confusão 
entre o significante e o significado. O que poderíamos transpor para a ordem 
da espacialidade, como faz Maldiney ao escrever que, para o esquizofrênico, 
“o ser à distância é abolido”«7 Já nenhum objeto aponta para outro objeto, 
e o doente deixa de tecer a rede de referências que para nós é a vida e a 
própria continuidade da experiência. Ao dizer isso, não ignoro estar 
contradizendo algumas aparências: o doente constrói associações, e às vezes 
nem sequer pára de descobrir índices: a vermelhidão do rosto prova a 
infidelidade do cônjuge; a placa número 49R47 evidencia, por este R, que 
se trata de um veículo da realeza etc Mas essas pseudo-referêndas, se posso 
dizê-lo, giram no vazio e engendram a si mesmas. Não se originam num 
movimento de anteapação ede projeto em relação às coisas, mas em relações 
entre as palavras ou em qualidades abusivamente substantivas. É verdade 
que, em algumas circunstâncias, o enrubesdmento pode trair emoção sexual 
ou confusão por ser surpreendido numa situação delicada. Só pode sê- 
lo, todavia, em alguns contextos a serem verificados através de outras 
referêndas, porque a febre, a má circulação sangüínea ou o esforço físico, 
além de muitas outras causas, podem igualmente fazer um rosto tornar- 
se púrpura. É falso que a vermelhidão do rosto tenha que estabelecer 
forçosamente a infidelidade daquele que enrubesce.
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CONCLUSÃO

Esta conclusão será breve, de vez que, se as páginas precedentes atingiram 
seu objetivo, ela se impõe por si só.

Nenhuma antropologia filosófica pode continuar a ser concebida 
sem uma referência básica à dimensão do inconsciente e à da doença. O 
que eqüivale a afirmar, entre outras coisas, que o normal não é inteligível 
sem o patológico, embora nem por isso pretendamos que se passe de um 
para outro por uma transição contínua Muito pelo contrário: os principais 
modos do patológico são redutíveis a, ou melhor, identificáveis em estruturas 
articuladas, diversificadas, descritíveis e compreensíveis, que podem dar 
conta dos distúrbios concretos essenciais (e, em última instância, de todos 
os distúrbios) em cada um dos registros do comportamento. Isso acontece 
porque a estrutura patológica em causa se relaciona com este ou aquele 
estágio da constituição do sujeito e, desse modo, marca-o por inteiro no 
nível correspondente.

Sabemos, efetivamente, que a constituição ou o tomar-se sujeito do 
ente humano passa por uma série de crises em que se opera, a cada 
oportunidade, uma remodelação global do que, no estado de acabamento, 
chamaremos de si mesmo, mundo e outro.

se, pelas razões que tentamos vislumbrar, uma de suas crises não 
leva a sua resolução, ou se - o que permanece como uma hipótese - o sujeito, 
também por uma ou outra razão, retorna a uma etapa ultrapassada, ele 
só pode aceder aparentemente às etapas ulteriores ou conservar o beneficio 
delas. Por conseguinte, as relações do “sujeito” consigo mesmo, com o 
mundo e com o outro (o que inclui, convém dizer, a relação com o corpo, 
o sexo, o amor, os pais, o nome, o real e a morte) ficam marcadas, quanto 
a seu sentido e seu estatuto, pelo sinal próprio da fase em que o indivíduo 
falhou, da fase onde se situa a falha.

E desnecessário retomar aqui a descrição dessas crises, os riscos de 
fracasso a que cada uma está exposta e as conseqüências que podem resultar
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daí, no plano patológico, quanto à existência do sujeito e ao sentido de 
sua experiência.

Que uma antropologia filosófica deva referir-se à patologia e ao estudo 
do inconsciente encontra sua justificativa em que as crises constitutivas 
da subjetividade se desenrolam, total ou quase totalmente, no inconsciente, 
e só aparecem a céu aberto, mas sob a forma da não-resolução, nas diversas 
patologias que assumem a preponderância em cada situação.

Segundo esse ponto de vista, a investigação e a teoria analíticas fazem 
compreender a patologia, que, por sua vez, confirma as primeiras. Que 
existe nisso um círculo não parece duvidoso. Mas esse círculo 6hermenêutico. 
Não consiste, de maneira alguma, em se fornecerem princípios gratuitos 
dos quais se pretenda, em seguida, extrair conseqüências na verdade já fixadas 
de antemão por essa própria escolha. Trata-se, ao contrário, como sempre 
acontece tão logo se questiona a existência humana, de uma explicitação 
dupla e recíproca de sentido - e não de uma explicação casual -, cada uma 
das quais esclarece a outra e é por ela esclarecida, sem que se procure, por 
outro lado, obter o tipo de certeza que caracteriza as ciências formais. O 
fato de se haverem feito tentativas visando a efetuar uma aproximação com 
estas últimas é uma outra questão. Não temos competência para avaliá- 
las, embora não possamos livrar-nos da impressão de que um eventual ganho 
de rigor formal compensa bem pouco o sensível empobrecimento do 
conteúdo.

Mas voltemos a nossas colocações. O feto de a antropologia filosófica 
se deixar ensinar pelo inconsciente, de um lado, e pelo patológico, de outro, 
fez com que se lhe evidencie uma primazia que só há pouco tempo ela vem 
aceitando: a da linguagem. Vimos em que sentido esta última estrutura 
o inconsciente e vimos também de que modo o que Freud denomina de 
recalcamento originário ou primário determina, por seu fracasso, o não- 
acesso a uma certa linguagem simbólica, um não-acesso em que podemos 
reconhecer também o núcleo da psicose mais radical. Talvez também 
tenhamos conseguido mostrar -  ao menos é o que esperamos -  porque 
e como esse fracasso se confunde com a foraclusão do nome do pai (''O 
fracasso da metáfora paterna" de J. Lacan), com a manutenção da imagem 
do corpo despedaçado ou a regressão a ela, e finalmente, com a incapaci
dade, naquele que é sua vítima, de se situar em relação à diferença sexual, 
situação (no sentido ativo da palavra) que está diretamente ligada à entrada 
no Édipo. Ora, essa própria entrada é impossibilitada pelo fracasso da 
metáfora paterna.

De tudo isso, não são menores os efeitos se considerarmos as coisas 
num outro plano ou formularmos outras questões. Em todas as épocas 
os filósofos se interrogaram sobre "a experiência da realidade". Mas muitas 
vezes não suspeitaram de que o estudo da loucura - nos diversos níveis
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que tentamos delimitar e distinguir - poderia ensinar-lhes muito a esse 
respeito. Heidegger escreveu em algum lugar que nada é mais difícil de 
ver do que os óculos que carregamos no nariz. A experiência da realidade 
tem um tal ar de "natural” e de “evidência” que temos dificuldade em 
discernir seus componentes, sua disposição e suas diversas estratificações. 
Aqui, mais uma vez, o patológico torna manifesto o que o normal tende 
a encobrir sob o véu da evidência. Que, por exemplo, a profundidade, a 
estabilidade e a distância do objeto não são evidentes, mas sim estritamente 
correlatas à constituição, pelo sujeito, de algumas estruturas de seu 
desenvolvimento, é o que o estudo do patológico esclarece à mais crua 
!uz. E não apenas isso, mas também que, em matéria de experiência da 
realidade, não há lei do tudo ou nada, ou seja, que o mundo comum em 
que os “normais” existem é suscetível de vários graus de degradação, 
conforme o arcaísmo do lugar onde, no devir do sujeito, situa-se a falha. 
A natureza desta, bem como as conseqüências que dela resultam para a 
participação mais ou menos alterada do sujeito no mundo comum, revelam- 
se compreensíveis. O que traz à luz, ao mesmo tempo, diversas modalidades 
ou instâncias da experiência do real. Fizemos referência a isso, por exemplo, 
ao abordar o conceito de verdade e do terceiro-testemunha no 
esquizofrênico ou no paranóico.

Não é menor o interesse em nos interrogarmos sobre a extrema 
complexidade da noção de delírio. Delirar, como todos sabem, tem por 
etimologia o latim lira, que quer dizer sulco, e o prefixo de, que significa 
abandonar, sair de (como em desviar, descarrilar, desencaminhar etc.). O 
delirante, portanto, é aquele que sai do sulco da realidade. Ora, pelas razões 
que acabam de ser apontadas, nem sempre é fácil e raramente é frutífero 
definir o delírio em relação à realidade. Prova disso é que não faltam 
ciumentos francamente delirantes que são também, efetivamente, mulheres 
ou maridos enganados. E lembremos o velho mestre de Lacan que fazia 
seus internos rirem quando, depois de deixar que um doente falasse, 
retrucava-lhe; “Vamos, meu amigo, nada disso é sério, nada disso é verdade, 
voltemos ao real.” Sim, mas que real? E como compreender que o convite 
a esse retorno, seja ele amistoso, opressivo ou, como no passado, apoiado 
em meios enérgicos, jamais consiga promovê-lo? Se fosse válida a tese 
clássica que define a alucinação pela percepção sem objeto e o delírio pela 
convicção inabalável na veracidade de acontecimentos manifestamente 
falsos, como se explicaria então que o doente jamais confunda o objeto 
alucinado com o objeto percebido, nem tampouco sua convicção relativa 
aos acontecimentos reais (o fato de chover) e a que se relaciona com 
acontecimentos delirantes (o fato de alguém querer assassiná-lo)? 
consideremos, pois, dois exemplos particularmente significativos. Uma 
moça acusou o médico de lhe fazer, durante a noite, queimaduras no rosto.
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Foi-lhe perguntado se, ao se dedicar a sua toalete pela manhã, ela consta
tava no espelho os vestígios disso, ao que ela respondeu, mal-humorada: 
“realmente, não faltava mais nada/’ Outra trazia ao mundo, todas as 
iemanas, vários filhos. Agindo de acordo com a orientação do velho mestre, 
observei-lhe num tom neutro que ela devia gastar uma fortuna em despesas 
com o ginecologista e com o batismo! Atraí com isso a seguinte resposta, 
surpreendente, mas que vai ao fundo da questão: "o senhor me decepciona; 
sempre acreditou no que eu lhe dizia, e agora não acredita mais.” A teoria 
clássica teria esperado a resposta inversa, já que, colocando o delírio no 
contexto do real, eu deveria ter despertado a gratidão da doente, caso fosse 
exato o postulado clássico, a saber, que a convicção relativa a seus partos 
repetidos seria da mesma ordem de sua convicção relativa ao tempo que 
estava fazendo. Ora, não é nada disso.

Também nesse aspecto parece que as idéias retomadas no presente 
trabalho trazem a esperança de uma saída melhor para essas dificuldades. 
Vamos relembrá-las sumariamente, fazendo referência, em primeiro lugar, 
para introduzi-las, a duas observações feitas por Lacan num artigo intitulado 
"Formulações sobre a Causalidade Psíquica” {Écrits, pp. 151 a 193). A 
primeira constata que toda alucinação e todo delírio implicam essen
cialmente um fenômeno de crença, e não de percepção no sentido próprio. 
A diferença entre Napoleão e o louco que se toma por Napoleão é que 
Napoleão não acredita ser Napoleão, ao passo que o louco, sim, estecrê. 
Ou seja, um rei que não esteja louco introduz uma certa distância entre 
ele mesmo e sua realeza. Não se identifica com ela em termos absolutos 
ç a encara pelo que ela é: um encargo e um dever a cumprir, um papel a 
ser desempenhado pelo bem do Estado, mas que não podem defini-lo 
exaustivamente. O louco, ao contrário, "acredita”, real e completamente. 
Pois bem, tal convicção não pode se situar em relação à realidade, porquanto 
o caráter referencial e de macabamento que constitui essencialmente toda 
realidade impossibilita qualquer identificação dessa natureza. Nem mesmo 
o General de Gaulle se acreditava inteiramente o General de Gaulle, já 
que era também, como nos dizia, um "homem velho, cansado das provações, 
afastado das iniciativas, sentindo aproximar-se o frio eterno, mas sem nunca 
se cansar de espreitar na sombra o clarão da esperança”.

Os enunciados de nossas doentes ajustam-se perfeitamente a essa 
interpretação. Não há para elas nenhum sentido em colocar, situar, inserir 
os eventos delirantes no contexto de todos os demais e entre eles. É que 
esses acontecimentos delirantes tornar-se-iam então, como os outros, 
relativos, dependentes, contingentes, variáveis, indiferentes pelo menos 
numa certa medida, e sujeitos ao fluxo e ao refluxo das reações e das 
interações, como acontece com toda a realidade; em suma, seriam 
condenados a perder esse sentido absoluto, unívoco, certeiro e



exemplarmente imaginário (isto é, relativo à ordem da imagem) que lhes 
é próprio, e unicamente em função do qual foram inconscientemente 
criados.

Isso é o que vem confirmar, por outro caminho, a segunda observação 
de Lacan. O evento delirante, seja qual for, concerne sempre e eletivamente 
ao enfermo. Tem algo a lhe dizer, mesmo que esse algo ainda seja 
desconhecido do doente. Ainda que tenha um caráter cósmico, transmite 
uma mensagem, enuncia um privilégio ou uma maldição, exalta ou destrói 
o sujeito e seus poderes. É em razão desse caráter particular do evento 
delirante que não é absolutamente necessário que o próximo, o médico, 
por exemplo, o conheça ou seja informado dele. Nenhum doente pleiteia 
de nós que ouçamos as' Vozes" que O insultam, e, mesmo que as pretenda 
tonitruantes, não se escandaliza nem um pouco por lhe perguntarmos se 
as está ouvindo enquanto conversamos com ele.

Podemos reconhecer no delírio uma função dupla. Primeiro, à 
semelhança do sonho, ele realiza um desejo insatisfeito e geralmente 
narcísico. Por isso é que, note-se de passagem, o delírio está sujeito aos 
mesmos métodos de interpretação que o sonho. Sua aplicação chega inclu
sive a ser, muitas vezes, mais fácil do que no caso deste. Se, como ocorreu 
a Freud dizer, a psicose pode ser caracterizada pela submersão mais ou 
menos total do eu pelo inconsciente, ligada ao recalcamento da realidade, 
é compreensível que esse eu já não tenha forças para despender ou empregar 
a fim de disfarçar a liguagem do inconsciente e lhe infligir as distorções 
a que ela é submetida no sonho ou em seu relato.

Essa primeira função, no entanto, não é a única, por mais impor
tante e visível que seja Tal como Freud explica a propósito do Presidente 
Schreber, o delírio é também, por estranho que pareça, o começo de uma 
certa cura. Sabemos que, em seu sentido mais radical, a psicose pode ser 
compreendida como a redrada - total, em última instância - dos investimentos 
objetais e sua recolocação no eu. O que corresponde ao narcisismo 
secundário dos psicanalistas e ao autismo dos psiquiatras. É possível que
o doente procure sair desse superinvestimento mortífero de si mesmo e 
dessa situação de “fim do mundo" (cf., mais uma vez, as colocações de 
Schreber a esse respeito), restabelecendo um outro mundo sobre as ruínas 
do antigo. Ele recupera assim um certo investimento objetaL Mas os novos 
objetos que se oferecem a seu investimento libidinal já não serão os que 
eram antes designados pelo princípio da realidade; serão os que sua 
onipotência narcísica forjar e imaginar. Seu material essencial, na maioria 
das vezes, será fornecido, de um modo mais ou menos reconhecível, pelos 
conteúdos que o fracasso do recalcamento originário tiver foracluído do 
inconsciente e que, nesse momento, surgirão e reaparecerão “no real".
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De tudo isso, o discurso shreberiano, tal como o analisam Freud e Lacan, 
fornece uma manifestação brilhante e exemplar.

Não há, pois, paradoxo algum em sustentar que o delírio, em alguns 
aspectos e muna cala medida é uma limitação ou uma ruptura do autismo. 
É o que confirma a diferença estabelecida por todo psiquiatra, mesmo alheio 
a essas idéias, ao avaliar o destino presente e futuro de um hebefrênico 
não delirante e o de um esquizofrênico paranóide. Por outro lado, 
constatamos que a dupla função aqui atribuída ao delírio retoma per
feitamente a noção de compromisso, tida por Freud como marca necessária 
de todo sintoma psíquico.

A última parte deste trabalho recoloca seus principais temas num contexto 
um pouco diferente. Esforça-se por retomá-los e interpretá-los num 
contexto mais diretamente filosófico. Nela, como em toda parte, mas talvez 
mais do que em outros pontos, faz-se um esforço para nunca perder de 
vista os riscos da empreitada. Repetimos uma última vez, embora isso seja 
patente; não se trata nem por um momento de afirmar - a mera suspeita 
disso seria ridícula - que o discurso antropológico e filosófico sobre a 
existência o discurso psiquiátrico sobre a loucura e o discurso psicanalítico 
sobre o inconsciente possam fundir-se uns nos outros ou sejam substituíveis 
em algum grau. Eles não podem coincidir nem por seu objeto, nem por 
sua função, nem por seus métodos. Persiste o fato, contudo, de que não 
podem simplesmente ignorar-se nem permanecer mutuamente estranhos. 
Porque não menos absurdo seria alegar que a loucura é uma doença como 
a tuberculose ou a icterícia, isto é, um conjunto de estragos provocados 
no organismo por uma agressão externa. A loucura, se é que comporta 
alguma agressão vinda de fora (não o sabemos, pelo menos em alguns casos), 
é, antes de mais nada, uma possibilidade intrínseca da própria existência 
Nessa categoria, que acreditamos ter estabelecido, ela exige a atenção do 
antropólogo e do filósofo. E quanto ao inconsciente, ele tampouco é o 
inconsciente de um organismo, mas o de um psiquismo, pelo quê se trans
forma no inconsciente de alguém, e de um alguém chamado a se tornar 
sujeito. A fortiori, coloca-se o problema dessas relações quando esse 
inconsciente é estruturado como uma linguagem, quando o compreendemos 
como a linguagem do Outro. Tais considerações nada têm a ver com uma 
tentativa franca ou disfarçada de substituir esse inconsciente pela tutela 
da consciência ou da razão, de lhe retirar sua dimensão de impenetrabilidade 
ou de promover sua resolução. Inversamente, porém, não é muito mais 
sensato colocar essa impenetrabilidade onde ela não está. Se a conduta 
e o devir do homem são absolutamente regidos por forças inacessíveis.



qual será então o estatuto do método analítico, da análise e da metapsicologia 
freudiana?

Assim, existe para o filósofo, no tocante a essas questões, um dever 
de reflexão. Não mais insistiremos nisso depois desta citação decisiva de 
Lacan: “Porque é uma verdade da experiência, na análise, que se coloca 
para o sujeito a questão de sua existência, não sob a forma da angústia que 
elasuscita no nível do eu, e que não passa de um elemento de seu cortejo, 
mas enquanto questão articulada, ‘Que sou eu aí?*, concernente a seu sexo 
e a sua contingência no ser, a saber, que ele é homem ou mulher, de um 
lado, e de outro que poderia não sê-lo, os dois conjugando seu mistério 
e atando-o nos símbolos da procriação e da morte. Que a questão de sua 
existência inunda o sujeito, que o sustenta, o invade ou o dilacera por todos 
os lados é do que dão testemunho as tensões, as suspensões e as fantasias 
com que o analista depara; cabe ainda dizer que é a título de elementos 
do discurso particular, onde essa questão no Outro se articula. Porque é 
por esses fenômenos se ordenarem nas figuras desse discurso que eles têm 
a fixidez de sintomas, que são legíveis e se resolvem ao serem decifrados."1
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Esta última parte, portanto, é dedicada a uma interrogação que pretende 
referir-se ao estatuto do sentido, da inteligibilidade e da intencionalidade, 
próprios, respectivamente, do discurso da antropologia filosófica, do da 
psicanálise ou do discurso do próprio inconsciente. É escusado dizer que 
essa colocação, aqui como em outros pontos, é mais uma introdução, um 
ordenamento das questões, um convite a investigações ulteriores (cuja* 
direção, no entanto, ele marca com bastante firmeza) do que um sistema 
de respostas plenamente elaboradas. Esse esforço não pôde deixar de nos 
conduzir a uma tentativa de articular as relações entre a fala, a expressão 
e a presença. Pareceu-nos que, pelo menos em última instância, esta têm 
como único fundamento o ser-no-mundo, entendido num nível em que 
a linguagem, o corpo e o “real” ainda estão imbricados uns nos outros. 
“É por haver uma linguagem arqueológica do corpo vivido e da cadeia verbal 
que se faz possível uma expressão verbal não reconhecida em seu alcance 
simbólico. Interpretar um sonho, um sintoma ou um lapso é restituir às 
metáforas o sentido que fora recalcado, é conceder-lhe o direito de cidadania 
no universo humano.”2 Pela mesma razão, uma fala centrada nessa influência 
pode circular entre os parceiros do diálogo analítico, que de certo modo 
vai além dela mesma, já que ultrapassa ou pode ultrapassar o sentido 
consciente que cada um deles lhe atribui de imediato. É que esse discurso 
articula nossa “relação ‘pática’ com as coisas, os seres e o mundo, consiste 
numa estruturação do espaço, da temporalidade e da comunicação, isto 
é, dos modos constitucionais da presença. Exprime o estilo de uma



situação".3 Tai discurso, dizíamos, não é passível de transposição temática. 
Move-se no existencial e é o existencial que sugere. O que leva a admitir 
e a reconhecer uma dupla transcendência da fala: transcendência da fala 
perante ela mesma e transcendência da fala perante o mundo. Sem a 
primeira, como progrediria ela, no dito, daquilo que foi dito para o que 
não foi dito, como mostra o exemplo constante da análise, ilustrado por 
nossas reflexões sobre o caso do Homem dos Ratos? Mas a segunda 
dimensão da transcendência não é menos necessária. Sem dúvida, nada 
de real acontece na análise, mas a análise é iniciada para que algo se passe 
no real. Sob o ângulo dessa dupla transcendência, o neurótico é quase tão 
diferente dos psicóticos de que falamos quanto o é o normal. Queremos 
dizer com isso que, no psicótico, essas duas funções de transcendência deixam 
de funcionar ou passam a funcionar apenas no vazio e sem o controle de 
uma sobre a outra. Ora, ambas são necessárias para que se assegure “a 
emergência do mundo simbólico no mundo da realidade”.4

Poderíamos avançar a propósito dos problemas do Édipo, sem faltar 
muito com a pertinência, algumas considerações análogas. Qualquer que 
seja, no passado mais arcaico de cada um, o caráter factual mais ou menos 
acentuado do complexo, o essencial é a estrutura de triangulação, que 
desenha como que a própria forma do ser-no-mundo.

A instauração ea resolução do Édipo resguardam o sujeito do risco 
de impasses catastróficos, aos quais só fazem predispô-lo a alguns momentos 
ainda mais arcaicos de seu devir. A primeira dessas ameaças seria permanecer 
na reciprocidade da Presença e do Todo, tal como definida pelo espaço 
materno: universo (ou melhor, pseudo-univeiso) da participação primordial 
cuja inflabilidade é desprovida de quaisquer limites, absolutamente alheia 
a qualquer distinção entre o interno e o externo, o mesmo e o outro. Uma 
ameaça diferente, porém ligada à primeira, mostra ser o reino da fala sem 
verdade, onipresente, que não compromete nem interpela ninguém, porque 
basta a si mesma; assim é a fala anterior a esse pacto e anterior à lei, ora 
murmúrio, ora tumulto de um oceano sem fundo.

Afigura paterna, tal como se afirma no Édipo, reordena por si esse 
regime, do começo ao fim. Provido desde então de referenciais, esse suposto 
universo transforma-se num mundo real: o mundo. Porque o pai não é 
apenas um dos três termos da constelação. É também, e acima de tudo, 
aquele que modifica radicalmente a relação interna e anterior que ligava 
os dos primeiros. Ao separá-los, o pai os situa um frente ao outro e torna 
possível que eles se confiram mutuamente a identidade, a densidade e a 
profundidade de um objeto verdadeiro no seio de um mundo, também ele 
totalmente outro, porse oferecera partir daí a um desejo que aceitouser 
marcado pelo selo da lei e pela prova da verdade.
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NOTAS

1. Écrits, p. 549. Esse texto foi extraído do estudo sobre Schreber, intitulado “D’Une
Question Préalable à tout Traitement Possible de la Psychose” [De uma Questão
Anterior a Qualquer Tratamento Possível da Psicose].

2. W. Huber, H. Piron e A. Vergote, La Psychanafyse, Science de VHOmme, pp. 174-175.
3. H. Maldiney, artigo citado, p. 52.
4. H. Maldiney, artigo citado, p. 59.
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