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Editorial

Scriptura 8/9 reflete o caminho de estudo e discussão em torno do ensino
de Lacan – entre 1956 e 1958 – a respeito da clínica das neuroses. A crítica à
noção de relação de objeto e a análise das formações do inconsciente, tendo por
suporte o esquema óptico, fecham um ciclo e inauguram outro: a passagem do
recurso da analogia óptica para a entrada explícita na topologia, por meio dos
grafos. Esse é o caminho de elaboração do que ele denomina de lógica do
significante. Como é que algo advém como significante na fala de um analisante?
Seria o significante o nome específico para as formações do inconsciente freudianas,
nas quais está inclusa a própria formação do psicanalista? Há algo mais do que o
significante: a instância da letra no inconsciente. O que é a letra então, se não é
significante nem objeto? Talvez o percurso da carta roubada, cujo conteúdo não
importa, trace um sulco na passagem de um lugar para outro. O traçado dessa
passagem de um discurso para outro poderia nos indicar o que seja a instância
letra. Exemplo dessa passagem encontramos no fetiche do “brilho no nariz”, descrito
por Freud, que se constrói no trânsito entre duas línguas.

Retornar à letra do texto freudiano e, neste retorno, formular uma noção do
que seja um tratamento analítico que esteja à altura da originalidade da descoberta
freudiana, é o escopo maior de Lacan. Tanto postular que a resistência enquanto
contraface da transferência não deve ser atribuída ao analisante, mas caberia,
antes, ao analista, com a condição que seja entendida como resistência ao discurso,
quanto afirmar que os conceitos psicanalíticos não correspondem à realidade nos
introduz a uma noção de verdade que aponta para um além do verificável. Exemplos
disso o leitor encontrará nos textos que lhe oferecemos nesta Scriptura.

A novidade que Lacan introduz na clínica das fobias, calcada em sua leitura
atenta do texto freudiano, é perceber que tanto o objeto fóbico quanto o objeto
fetiche, assim como a dita relação de objeto, apresentam uma ambiguidade estrutural
que remete sempre para um além. Desse modo, ainda que tenhamos a impressão
de saber de que objeto se trata na fobia ou no fetiche, não encontramos um referente
que lhe corresponda perfeitamente na realidade. Esse objeto mostra, então,
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sua verdadeira face: não se trata de um objeto, mas de um significante. Em razão
disso, nunca conseguimos saber a que corresponde o cavalo de Hans, justamente
por não se tratar do objeto cavalo, porém de seu significante. E por essa mesma
razão, por seu poder de significante, ou seja, pela torção operada sobre os elementos
da realidade, quais restos diurnos que retornam nos sonhos, qualquer elemento que
comparece na percepção pode advir como significante de outra coisa, seja na
forma de significante fóbico ou de significante fetiche, assim como de sintoma.
A contingência do elemento escolhido não abole a necessidade da estrutura. É isso
que encontramos no texto freudiano: as diversas formações do inconsciente.

Se apreendermos o alcance da novidade lacaniana na clínica das fobias,
já teremos o pressuposto para segui-lo em sua retomada da clínica da histeria e
das obsessões. O que é isso que está para além do objeto? Dizer que é o significante
ainda é pouco. No jogo de posições entre a mãe e o bebê, é decisiva a introdução
de certa ambiguidade; caso contrário, a criança poderá se precipitar na certeza de
que corresponde perfeitamente àquilo que a mãe lhe demanda, assim como a mãe
poderá aferrar-se à convicção de que seu bebê é o que lhe falta. O engodo que se
introduz neste jogo de esconde-esconde determina que o bebê é o falo e, ao mesmo
tempo, não o é. O falo está além, em outro lugar, assim como o seio que lhe dá o
leite já é mais do que o alimento, pois, apesar, de sua tenra infância, ele já está em
busca de outra coisa. Talvez já tenha descoberto que não é bem isso. É justamente
no primado do falo, postulado por Freud na assunção do sexo tanto para o menino,
confrontado com o temor da castração, quanto para a menina, envolta na inveja do
pênis, que Lacan destaca o primado do significante falo, o significante do gozo
sexual, que se enlaça com o corpo, o objeto e a linguagem. Deste modo, o falo não
é nem uma fantasia, nem um objeto parcial, nem, tampouco, o órgão real, pênis ou
clitóris, e, sim, o significante destinado a designar, em seu conjunto, os efeitos de
significado. E se nada disso ele é, então se entende que ele opera apenas enquanto
velado: a relação do ser humano não é com tal objeto, mas com a falta que ele
assume como véu do desejo.

Deixamos ao leitor a surpresa de percorrer os textos reunidos, alguns oriundos
de interlocuções com psicanalistas que vieram trabalhar conosco na Escola de
Estudos Psicanalíticos, outros de colegas que recortaram um momento de seu
trabalho, duas intervenções de Lacan, um clássico de Freud em nova tradução e,
enfim, textos clássicos na história da Psicanálise.

Mario Fleig



A clínica da fobia: qual é a natureza do objeto fóbico?1

Gabriel Balbo

Apresentação2

Boa noite a todos!
Vamos, então, para última conferência da semana. Nosso trabalho começou

na segunda-feira, em Porto Alegre.
Gabriel Balbo é psicanalista, fundador e presidente da Libre Association

Freudienne – instituição psicanalítica, coautor de “A atualidade das teorias sexuais
infantis”; “Há um infantil da psicose?”; “Jogo de posições da mãe e da criança –
ensaio sobre o transitivismo”; “Psicose, autismo e falha cognitiva”; “Psicoterapias
de criança, crianças em psicanálise”, dentre outros. Diretor da revista Surgence.
Fundador do Colégio de Formação Analítica em Psicodrama. Titulado pela
Faculdade de Direito na Sorbonne, e Psicologia pela Universidade de Paris.

Nosso evento tem o apoio da Associação Médica do Rio Grande do Sul,
da CMC Editora, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Educação
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Universidade de Caxias do Sul
e da locadora “E o vídeo levou”.

Temos, também, na Revista Scriptura, publicação da Escola de Estudos
Psicanalíticos, textos escritos por Gabriel Balbo. Na Scriptura 2 temos o artigo
“A dupla negação entre luto e a melancolia”. Na Scriptura 6 há um caso clínico,
apresentado pela colega Maria Marta Heinz, cuja supervisão é feita por Gabriel
Balbo, e na Scriptura 7 temos o artigo “Pode-se falar de psicose infantil?”.
Passemos, então, à conferência sobre “A clínica da fobia: qual é a natureza do
objeto fóbico?”.

1 Conferência proferida em 20/04/2012, na Escola de Estudos Psicanalíticos, em Caxias do Sul.

Traduzida por Conceição de Fátima Beltrão Fleig e Mario Fleig.

2 Apresentado por Viviane Carla Dall’Agnol.
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Conferência

No tocante [regard] à fobia, – e o olhar [regard], aqui há um lugar
considerável e uma função necessária, que é definida, em geral, como “pânico
diante de um objeto” – é preciso distinguir e notar duas correntes maiores: a de
Freud e, depois, a de Lacan.

Freud

Freud situa a fobia em relação à angústia de castração. Para ele, trata-se,
primeiramente, de uma histeria de angústia que se opõe a uma histeria de conversão.
O que está em jogo é a difícil simbolização do que é imaginado. A histeria produz-se
quando a excitação, ligada ao investimento libidinal de uma representação recalcada,
torna-se de tal monta, que se produz, como defesa, um contrainvestimento,
uma conversão somática. A histeria de angústia desenvolve-se quando se trata de
fugir ou de encontrar uma representação substitutiva a uma representação
angustiante ligada à sexualidade. Finalmente, é em Inibição, sintoma e angústia,
que Freud aborda de modo mais estrutural a questão da fobia, intimamente ligada
à angústia de castração que simboliza o objeto do medo. O Pequeno Hans será um
exemplo clínico de uma demonstração da carência paterna que perturba a criança,
que se interroga acerca da transmissão de um saber relativo ao desejo e ao gozo,
aos quais não tem resposta a dar.

Lacan

Com Lacan passa-se do objeto estéril da fobia ao significante fóbico, que nada
mais é do que uma metáfora do pai e que permite simbolizar o real do gozo fálico.
Seu estudo linha por linha do caso do Pequeno Hans é a prova cabal disso.

Na continuação desse estudo, Lacan faz da fobia uma placa giratória entre
as neuroses histérica e obsessiva, e a perversão: o objeto fóbico não é um objeto
fetiche? Esse último, como o objeto fóbico, não teria relação com angústia de
castração e não teria também valor de significante imaginarizado, e, assim, não
seria equivalente a uma positivação do falo pelo gozo correspondente? O animal
fóbico não é, então, o falo, antes que o pai? Sendo assim, angústia não seria o que,
do interior do corpo, ex-siste quando a associação de um gozo fálico torna-se
sensível ao corpo, que seja Outro? Encontraríamos, portanto, apenas um modo de
passagem do falo à função fálica.

Isso é tudo que eu posso dizer sobre a teoria e vocês sabem bastante sobre
a mesma. Agora vou lhes falar da clínica.
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Clínica

Não temos falta de demanda de análise da parte de fóbicos que nos procuram,
quando seus sintomas lhes parecem demasiadamente invalidantes. Aliás, a invalidez
produzida por essa neurose é o primeiro critério para sua identificação; ela é
inicialmente posturomotora, depois se torna social, e, enfim, volta-se em direção à
psique que resulta gravemente perturbada. Essa identificação, por sua vez,
é indicativa do mecanismo que está em jogo nessa perturbação: o deslocamento
ou a metonímia. A partir do momento em que está afetado a ponto de se tornar um
sintoma, uma formação do inconsciente, encontramo-nos já no ponto de constatar
que esse mecanismo mantém com o objeto do desejo, que aí desliza como um
cursor, que corre como um furão, uma relação das mais estreitas. Com a sua
fobia, o sujeito avizinha-se o mais perto possível de seu desejo, do qual ele nada
quer saber, mas saber cujo objeto fóbico desvela-lhe sem cessar alguma coisa.
A mensagem que de seu desejo o Outro constantemente lhe endereça, o fóbico
revira-a perfeitamente para retomá-la em seu nome, mas ele o faz por meio de um
estranho objeto, que cifra sua verdade e do qual lhe resta descobrir o código.

Essa mensagem que o fóbico retoma em seu nome, por exemplo, é o que
diz: “Eu sei perfeitamente que é uma bobagem meu medo de encontrar uma
carruagem com cavalos na rua, mas eu não posso me impedir isso”. E a pessoa
em questão, um dia saindo de sua casa, já fora do imóvel, na calçada, vê uma
carruagem puxada por dois cavalos. Estavam rodando um filme e o objeto da sua
fobia estava ali.

Para Jean Bergès e eu, esse código é simples: ele resulta da hipótese
formulada por uma mãe, supondo que a demanda de seu jovem falasser, de sua
criança pequena, é sempre seguida, acompanhada com seu suporte, com sua
atenção, quando decidirá caminhar sozinho – ele, então, não tomará realmente
“decisão motora”, para que seu desejo se abra para uma ação: seu pensamento
não se sustentará realmente em uma negação, no sentido em que Freud a entende
na sua Verneinung, permitindo-lhe, de modo certo, dar o passo [le pas] – o não
[pas]  dependência. Esse sujeito jamais será plenamente autônomo; será sempre
dependente. O terceiro que acompanha o fóbico para lhe permitir se deslocar é
simbolicamente apenas o substituto dessa mãe invalidante, é tão-somente o saldo
deixado pela hipótese concebida pela mãe real. Encontramos, aqui, uma falha da
antecipação psicomotora, própria da experiência feita em torno dos seis meses
diante de sua imagem no espelho, para uma criança que se volta em direção ao
olhar e a fala maternas, que ratificam o que aí acontece.
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Quais são os objetos dotados de um atributo fóbico por um significante?
Antes de responder a essa questão, lembremos que, classicamente, é a existência
desse objeto que distingue uma neurose fóbica de uma neurose de angústia.
Esta não tem, aparentemente, objeto. De fato, o objeto é inconsciente; a dificuldade
é de não tomar por neurótica uma afecção melancólica, incipiente, e a angústia, no
caso, não fazendo falta. O objeto do fóbico é consciente, mas, para o fóbico, está
situado fora dele; essa exteriorização é surpreendente: não apenas a presença do
objeto fora do corpo é aleatória – ele jamais pode ser encontrado, pode ser sempre
evitado –, mas, além disso, ela é frequentemente inesperada – de súbito ele
apresenta-se, como essa carruagem referida acima –, o que torna sua temporalidade
não menos aleatória. De quais mecanismos inconscientes retira ele suas duas
particularidades? Tratar-se-ia de uma projeção, de uma alucinação, e, até mesmo,
de um quase-delírio? Não caiamos nessa presunção, que percebe psicose ou
fenômenos psicóticos em toda parte. Porém, no entanto, “está fora de questão que
eu saia para a rua” – dizia ela, “eu poderia encontrar ali uma carruagem”.
Tranquilizada por seu tratamento, um dia aventura-se sair para a rua e encontra a
carruagem que estava ali para a rodagem de um filme. De novo e durante um
tempo, foi preciso retornar à invalidez e depender do acompanhamento de um
terceiro para sair de sua casa: pessoa que lhe servia de “batedor” [en éclaireur],
para lhe garantir, em seguida, ausência do objeto fobígeno nos arredores. Presente
uma vez, ele poderia perfeitamente aparecer novamente. A situação é também
irreal, assim como outras, de natureza psicótica. Ela não altera gravemente, contudo,
o pensamento e a atividade do sujeito, como é o caso nas psicoses. A perturbação
fóbica é localizada, parcial, inconstante.

Os objetos dotados do atributo fobígeno, ou fóbicos, frequentemente são as
ágoras, que então são os espaços abertos, ou lugares fechados – escadas,
ascensores, carrosséis, aviões, vagões, etc. –, que são os espaços fechados.
Este conjunto de lugares fechados ou abertos remete, no fundo, já à questão latente
da claustração, e, então, não menos implícita à questão da castração. Claustração
e castração são, por sua contiguidade fonemática e fantasmática, particularmente
metonímicas uma da outra.

Esse objeto pode ser, igualmente, um objeto corrente; ele, então, é inanimado,
como um utensílio, um instrumento de música, um veículo e, até mesmo, um simples
elemento; ou, então, é animado: trata-se de um animal terrestre, aéreo, aquático,
vertebrado ou invertebrado. Hoje, o discurso social insiste para que cada um se
proteja contra três tipos de objetos fóbicos:
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O alimento, inicialmente apresentado como ameaça para a saúde, que pode
mesmo ser mortal. Está também presente como ameaça narcísica, visto que,
pela via da estética, ele ataca a imago do próprio corpo, a imagem especular
primordial. Esse objeto fóbico duplica-se em outro, também mortal: o tabaco,
a nicotina, o ar que pode estar contaminado, contaminação que se redobra, também,
no ar poluído. Os mecanismos contrafóbicos postos em ação para lutar contra
esses objetos são consideráveis em quantidade, como em qualidade – enumeração
dos elementos nutritivos nocivos, alimentos supervalorizados, alimentos “biológicos”,
alimentos condenados pelo excesso de caloria, promoção de tratamentos de
emagrecimento, perigo de certas bebidas, etc. Em resumo, campanhas de
intoxicação...! A esses objetos acrescentam-se outros, dependendo de registros
mais ideológicos, morais ou religiosos: o medo do ladrão, do policial, do terrorista,
chamado também de pirata; o medo do pederasta, o medo das associações místicas.
Todas essas fobias certamente se sustentam em dados reais e em discursos
científicos.

O terceiro tipo de objeto fóbico é o trabalho, cujo medo é de que ele venha
a faltar. Então, em nossa economia, contra toda expectativa e, paradoxalmente,
o trabalho que se transforma em ameaça – de modo estranhamente inquietante –
de desemprego. Poder-se-ia esperar que fosse a falta de emprego que desse medo.
Absolutamente não, pois é o trabalho que se tornou fobígeno. Qual psicanalista
não constatou o quanto, em nossos dias, os discursos de nossos analisantes estão
pesadamente carregados de preocupações profissionais? O trabalho, suas
obrigações, os sacrifícios consentidos para mantê-los são extensamente detalhados.
O medo de perdê-lo e a angústia de ter que se defender para mantê-lo constituem
um objeto fóbico e quase... um espantalho. Certamente, tem-se falado muito disso,
para não evocar outra coisa: a sexualidade, evidentemente, a qual é deixada de
molho, quer dizer, deixada de lado, ou seja, banida do discurso, recalcada.
Tal benefício secundário, é verdade, é trazido por qualquer neurose: esse ganho
não é particular da fobia. Mas, justamente, a sexualidade não se tornou também
fobígena? Não é ela mortalmente transmissível hoje? Seu recalcamento, então,
não é tão fácil para um fóbico, pego assim na armadilha de sua própria psicopatologia.
Falar do trabalho como objeto fóbico é, no fundo, um pão bento: esse objeto fóbico
torna-se contrafóbico de um outro, e, assim, contornado por recalcamento.

No entanto, a todos esses objetos não se pode atribuir um significante fóbico,
a não ser que, de saída, outro atributo lhe seja conferido, atributo do qual depende
que eles possam se tornar fóbicos. Esse atributo primordial é a ameaça. É dessa
ameaça que o sujeito tem medo, e não do próprio objeto. Lembremos “os dentes”
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– ameaçadores – do mar. Esses “dentes do mar”3 remetem-nos a um transitivismo
da mãe, tão protetora da criança supostamente ameaçada, e ela mesma tão
ameaçadora por essa proteção. Lembremos, também, dos dentes do cachorro, e,
sobretudo, os do cavalo, que davam tanto medo ao Pequeno Hans. Essa ameaça
aproxima todos esses objetos daqueles que assombram o imaginário do obsessivo
e produzem nele fobias, mas fobias de impulsão. Não é, contudo, ele mesmo que é
ameaçado, mas o outro, um semelhante. Os evitamentos são, aliás, completamente
diferentes: deslocamentos, anulações, isolamentos, banalizações, orações
conjuratórias, etc. não são condutas contrafóbicas, mas são, principalmente acima
de tudo, posturomotoras. Os procedimentos obsessivos não saem de si, eles ficam
na sua cabeça.

Para terminar, elevemo-nos a um nível mais simbólico. Afinal, o objeto fóbico
não é a Lei, sua ameaça a Sanção, suas condutas contrafóbicas às Exceções,
aos Privilégios, às Transgressões? Apreenderemos que o reverso cômico dessa
elevação é a Grande-Marionete!

De todos esses objetos, de todos esses significantes fóbicos hoje multiplicados
de um modo surpreendente, ao ponto de que a clínica correspondente nos envolve
de todos os lados, um único não foi mencionado. Para mim, todavia, é o significante
fóbico mais temível, aquele que cada um deveria temer acima de tudo, tanto ele é
ameaçador, tanto sua ameaça pesa sobre a humanidade. Eu o nomeei o homem.
Ele raramente é designado como objeto fóbico. Eu compreendo Lacan que fala,
a respeito de todos os outros objetos fobígenos, de “tigres de papel”. É preciso
dizer que, na relação com seu outro, com seu semelhante, e no próprio registro
especular, o sujeito não é amedrontado, mas é assassino, terrorista, exterminador.
Com ele, porém, ficamos muito longe das precauções fóbicas e dos evitamentos,
que, na ocasião, quando se trata do homem, são apenas... contrafóbicos.

Christiane Lacôte salienta justamente que o que está em jogo em uma fobia
é simbólico em sua relação com o imaginário. Mas o que é esta relação?
Para Freud, é uma relação de angústia, que especifica a angústia de castração,
que é o sinal de que esta relação está entravada. Tal relação perde sua carga de
angústia se a criança consegue levar em conta a ordem da sexuação, a ordem da
transmissão que ela garante de uma geração para outra, e a ordem da filiação que,
ao se fazer, ela instaura. O objeto fóbico atesta que nenhuma destas três ordens,
nitidamente delimitadas por Lacôte, garante ou sustenta o futuro da criança, que,
consequentemente, angustia-se. Há um por quê: sua sexuação está ameaçada,
nenhuma lei mais a garante contra essa ameaça; ela não sabe a quem recorrer

3 Em francês dents de la mer, que é homofônico de dents de la mère, dentes da mãe. N. T.
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para protegê-la; a partir disso, transmissão e filiação são incertas. Como nos mostra
o caso do Pequeno Hans, o pai pesa muito nesta incerteza, mostrando-se falho em
relação a uma criança que chega a saber dele que apenas a mãe é privada de
pênis, o que, neste particular, é constitutivo de seu desejo. E que a falha paterna
seja considerada a partir do real que o mostra propriamente deficiente, ou que seja
considerado a partir do simbólico em que ele parece carente em sua função,
para a criança a ameaça de castração se torna real, em vez de ser apenas simbólica
de sua assunção possível do nível de sujeito desejante. Que ela escolha-se, então,
na ausência de pai fálico, um objeto imaginário que seja seu substituto,
se compreende: ao menos pode carregar este objeto real com a ameaça temida,
tornando-o completamente fobígeno, o que lhe permite conjurá-lo, por meio de
condutas contrafóbicas. Encontra, assim, uma forma para sair de seu impasse e
escapar de sua aporia.

Diante de Hans, Freud evoca Deus. Essa evocação seria suficiente para
garantir-lhe o devir fálico? Achando isso surpreendente, a criança duvida disso.
A palavra fobia, que vem do grego clássico, deriva do verbo antigo phobomai,
que significa: fugir em pânico e desordem, especialmente diante da divindade.
Esse verbo deu derivados, verbos causais e compostos. Dentre os derivados,
o nome da ação phobos indicava a fuga em pânico, o medo pânico diante da
divindade – Ares ou Athena, por exemplo –, indicando, também, a potência divina.
Dentre os verbos causais, temos: fazer fugir, colocar em fuga, aterrorizar;
seus derivados nominais são: causar o terror, o medo, o pavor; esses derivados
insistiam na ligação de causalidade existente entre o agente fobígeno e o medo
pânico. Dentre os compostos, temos: desnortear o inimigo, desnortear o sono
(hipnofobia) e não ficar desnorteado pelo sono..., assustar os cavalos, por muito
tempo temidos pelos gregos por ser a encarnação da morte – encontramos sua
boca aberta mostrando a dentadura em muitas figurações da Górgona.
Esses compostos determinam a passagem de um registro ativo para um registro
passivo, a partir da metonímia corrente depois de Homero, na qual o antecedente
é substituído pelo consequente. Como em outras línguas daquele tempo, o medo
grego se manifesta por termos que denotam reações físicas: arrepio, paralisia, e,
especialmente, fuga. Observamos, enfim, que contrariamente ao que nos transmitem
as religiões monoteístas mediterrâneas, o encontro na Grécia com a divindade não
produz diálogo, nem fascinação imóvel, nem paralisia extática e muda; produz a
fuga pânico, a mutilação corporal ou a morte. As divindades gregas estão, então,
longe de serem apenas muito familiares aos humanos: o custo do seu encontro é
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uma castração real. Não existe, nessa religião, nenhum “emissário” simbólico que
possa valer como compensação substitutiva do real radical do custo em questão.

Para Lacan, o significante fóbico é metafórico do pai: ele permite à criança
ao menos metaforizar seu gozo fálico, confrontando-se com os desafios edípicos,
então, com a angústia de castração. O significante fóbico sustenta-se, assim, em
uma representação fobígena que, em uma palavra – cavalo, cão, elevador, etc. –,
galopa no discurso para se opor à emergência de uma angústia que quebraria a
sintaxe, o léxico, a pontuação. O medo de que a palavra amor quebrasse a ordem
e a disciplina da Escola de Saint-Cyr levava Madame de Maintenon a substituir
essa palavra pela palavra contrafóbica e recalcadora tambor. Isso deu muito que
falar em Versailles. O significante fóbico é tão-somente uma formação do
inconsciente. Essa formação estabelece apenas uma relação privilegiada com o
objeto a? Ela é apenas, como afirmava Lacan, uma “placa giratória” em direção à
histeria ou à obsessão? Considerando a angústia relativa à fobia, Lacan destacava,
também, que ela é o que, do interior do corpo, ex-siste-lhe, quando a associação de
um gozo fálico a um órgão de seu corpo4 torna-se sensível ao sujeito.
Este experimenta um embaraço que consiste em que ele faz passar esse gozo, do
órgão real ao qual ele normalmente é atribuído – o pênis, por exemplo –, para um
significante outro ao corpo próprio. O discurso é perturbado com isso, dado que se
torna portador de um gozo que não deveria, que lhe é alheio, que faz do corpo de
discurso um corpo fálico, mas imaginarizado como tal e como corpo de discórdia,
a partir de um significante. Como esse significante fóbico surge, subitamente,
em um lugar exterior ao corpo do sujeito, lugar onde, entretanto, ele não ganha
lugar, mas que esvazia de qualquer outra coisa, ao ponto de torná-lo como que
deserto, e onde ele surge – observa Lacôte – como se se tratasse de uma “lasca
dotada de sua própria autonomia”? O sujeito nada mais percebe a não ser ele
mesmo, como se todo o resto em volta fosse, para ele, objeto de uma alucinação
negativa.

Para responder a essa questão, reporto-me a um artigo de Lacan, “A ciência
e a verdade”:5 “De um lado, extraiamos o (nada-de) [pas de] do (nada-de-
pênis) [pas-de-pénis], a ser posto entre parênteses, para transferi-lo ao nada-de-
saber, que é a não hesitação da neurose. De outro, reconheçamos a eficácia do
sujeito nesse gnômon que ele erige para lhe apontar, a toda hora, o ponto da verdade”.
O ponto, aqui, é de dúvida ou ponto de certeza? Com que propósito Lacan escreve
isso? A propósito da divisão do sujeito, ponto nodal que Freud desata “na falta do
pênis da mãe, em que se revela a natureza do falo”. Neste lugar da realidade

4 LACAN, J. RSI, lição de 17 dez. 1974.

5 LACAN, J. Escritos. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1998, p. 892.
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– esse lugar completamente esvaziado pelo significante fóbico, por exemplo –,
“o sujeito divide-se ali, vendo ao mesmo tempo” – eu sublinho esse ao mesmo
tempo empregado por Lacan –, “abrir-se o abismo contra o qual ele se protegerá
com uma fobia, e, por outro lado, cobrindo-o com a superfície em que erigirá o
fetiche, isto é, a existência do pênis como mantida, ainda que deslocada”. Convém,
certamente, abordar ao mesmo tempo a questão fóbica e a questão fetichista,
uma e outra se encontrando de um lado e de outro de uma superfície talvez bem
unilátera.6

Significante fóbico e significante fetiche têm relação com a ameaça e a
angústia de castração; ambos são concebidos a partir de um lugar vazio; ambos
estão colabados a um órgão do corpo real: o pênis; ambos têm por função significar
o falo de outro modo do que a partir de uma metáfora totêmica, de outro modo do
que a partir de um substituto do pai. Cada um dos dois significantes, no entanto,
não procede de uma emergência idêntica.

Contrariamente ao que poderia ser suposto, o significante fóbico emerge
para permitir ao sujeito se proteger, e, dessa forma, criar para si uma muralha,
isto é, uma defesa contra a ameaça de ser engolido, precipitado neste abismo que
uma mãe apresenta em seu corpo localizado em seu sexo. Furo onde já estão
como que engolidas todas essas coisas, que deixam sua borda e os lugares em
volta desertos; borda e lugares de negatividade alucinatória. Compreende-se,
consequentemente, que o falasser tenha necessidade de acompanhamento, de
significante fóbico, para se proteger desse abismo; significante que o protege,
mas, simultaneamente, lhe lembra a profundidade perigosa, e, mesmo, vertiginosa,
pelo apelo implícito para se jogar ali. Em oposição a esse furo, o objeto fobígeno,
no qual se sustenta o significante fálico, dá salto, salto assegurador, ainda que esse
objeto perdure ameaçador e dê medo. Assim, e conforme a tradição freudiana, ali
onde se esperaria o objeto fetiche, é, ao contrário, o objeto fóbico que Lacan situa,
e de modo genial.

O objeto fetiche aparece sobre uma superfície “de cobertura”; essa superfície
evoca, literalmente, o que, de modo impreciso, foi traduzido do alemão por “tela”
[écran] a respeito da lembrança. Esse fetiche, novo e extraordinário aporte de
Lacan, não aparece em um outro sujeito senão naquele que conhece um objeto
fóbico: ele aparece no próprio sujeito. Sujeito dividido, ao mesmo tempo, protege-se
com um objeto fóbico contra uma ameaça de castração, e certifica-se, por meio
dessa superfície de cobertura, da existência de um pênis, de um pênis escondido
embaixo.

6 Cf. “Fetichização de um objeto fóbico”, Scilicet, 1, Paris, 1968, p. 153-167.
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Significante fóbico e significante fetiche equivocam, então, perfeitamente,
assim como equivocam em topologia superfície e furo, ou também pulsão e repulsão.
Há apenas um passo [pas] de um dos termos do equívoco ao outro; assim como
não há mais do que um passo [pas] desse equívoco ao pai demasiadamente equívoco
para ser suficientemente protetor; enfim, assim como há apenas um passo [pas]
desse equívoco ao não [pas] da negação faltante da qual pudesse ganhar
consistência um outro significante – significante metafórico – que um significante
puramente sintomático – a fobia, o fetichismo.

Esse equívoco indica que a metáfora paterna existe no sujeito dividido, divisão
na qual se insere, diz Lacan, um objeto a que não é tranquilo, que não deixa
tranquilo, e cuja função é ... o objeto da psicanálise. O lugar onde aparece o que
é apenas o significante, a saber: a coisa fobígena, lugar vazio, cuja geometria se
organiza a partir de um ponto de fuga, sublinha Lacôte, ele não é, em razão mesmo
de sua geometrização, do vazio que ele desenha, do ponto de fuga que o ordena,
a própria sombra do Outro: A?. De certo modo, o significante, quer seja fobígeno
ou fetichista, encontra, assim, seu lugar. Ele é imaginário? De modo algum é ficção
e, consequentemente/por isso, simbólico. Nesse processo, o imaginário limita-se
ao medo, imaginado; ao medo de uma ameaça, também não menos imaginada.
O imaginário fixa, então, o afeto a um significante que se acha afetado por ele e
que se torna fóbico: o cavalo dá medo em Hans e ameaça mordê-lo. O significante
cavalo, porém, afetado propriamente deste modo, persiste como um significante,
simbólico de outra coisa do que aquilo que o afeta. É nesse ponto, ponto de divisão
subjetiva, que equivocam também verdade e saber, e isso a partir de sua dupla
inscrição, uma sendo o direito ou o avesso do outro.

São esses afetos de ameaça e medo que o fóbico e/ou o fetichista combatem,
contra os quais brandam suas potentes “defesas fálicas”. Mede-se em seu justo
efeito a autoridade, a tirania exercida por eles sobre seus parceiros, seus próximos,
seus acompanhantes? Não seria “o salário do medo”? Esse conquistador não poderia
ter excitação, relações sexuais com “suas amantes”, a não ser que elas consintam
em uma troca das roupas íntimas: elas colocam as cuecas [slips] dele, que elas
mesmas acabam, sob suas instruções, de comprar; ele coloca as calcinhas [petites
culottes] delas, incrementadas ou ornadas com rendas. Diretor de um setor
hospitalar, agorafóbico, ele não consegue andar pelas salas e corredores do hospital
sem ser acompanhado; ele sempre escolhe dois internos, aos quais convence da
utilidade de acompanhá-lo no serviço em que ele se encontra e no qual, apesar do
que ele afirma, eles nada têm para fazer, e que, contrariamente ao que ele alega,
nada têm a ver com suas teses ou trabalhos. Colocados na impossibilidade de se
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recusar, eles acompanham-no, com seus pesados dossiês embaixo dos braços.
A imposição autoritária do Pequeno Hans era exercida sobre os seus e a vizinhança
sem concessão: ele não se deixava conter por ninguém, e, sobretudo, por seu pai,
que não cessava de se enredar em redes de interpretações falaciosas.

No caso, que gozo toma, então, consistência de sintomas, faz obstáculo ao
acesso do sujeito à sua verdade? Para determiná-lo, creio que se faz necessário
precisar a qual dos quatro discursos se ordena o discurso do fóbico. É o discurso
do mestre. De um mestre manifestamente a deplorar, que tem algum escrúpulo,
que se justifica com vergonha, mas que, implicitamente, não pensa nada, não tem
cura, assume apenas as vantagens. Apesar de ser apenas de papel, ainda assim é
um tigre – enquanto não encontrar um mais forte para o atormentar... Por essa
mestria tão caricatural, o que ainda assim repara o fóbico e também fetichista?
A função do pai, sua virilidade, sua potência fálica; pai familiar demais, complacente
demais e submisso à sua mulher, encontra-se, frequentemente, em posição de
segunda mãe no Outro: se não é bom pai para o fóbico ou para o fetichista, sujeitos
que reivindicam a falicidade dele, é o melhor dos pais possível para o obsessivo.

Retornemos ao objeto do fóbico, como do fetichista. E, para isso, concluamos
com os falsos-semblantes. Não está mais em questão, terminamos agora de falar
de objeto fóbico ou de objeto fetiche. Esses objetos, aparentemente e de um
ponto de vista lexical, são palavras; para nós, são significantes. É preciso, portanto,
falar de significante fóbico, significante fetiche. Assim, as cuecas [slips]
evocadas para esse homem muito inglês, eram também os sleep, os sonos e mesmo
os adormecimentos; e a calça [culotte] podia, entre outros, significar encurralá-la
[l’acculotte] ou a encurralada [l’acculottée]. O “medo do lugar” equivale a “faltar
lugar”, a “não tomar lugar”, a “ter que se deslocar”, a fazer um “desvio”, a “se
desviar”, ou, ainda, a “substituir” o lugar indesejável por outra coisa mais desejada.
E assim por diante, não como se gostaria, mas como o discurso do analisante
oferece à escuta, endereça ao bom ouvinte. Esse significante, como se constata,
não refere uma coisa, mas uma palavra do léxico. E essa palavra no léxico, e em
razão dos empregos que lhe são dados, torna-se, logo, uma palavra inaudita,
digamos mesmo inaudível.7 A palavra é então justamente a morte da coisa.
Como diz Lacan: “A palavra faz a coisa. Eu gostaria de me equivocar e escrever:
‘é o que fende a-coisa’”.8

7 Basta nos referimos à palavra “lugar”, e logo veremos...

8 LACAN, J. Le moment de conclure. Seminário inédito. [Fazer a coisa, fait la chose, em francês, é

homófono a fender a-coisa, fêle a-chose.]
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Então, qual é o objeto do fóbico, e o do fetichista? É o objeto a, como tal não
especular; o significante fóbico que o sujeito escolhe para si não fornece de si
nenhuma ideia, nenhuma representação precisa: ele confunde-nos, e, até mesmo,
afasta-nos dele. É sempre muito barulho por nada. O significante, seja fóbico ou
fetiche, ou seja, apenas significante, define-se somente negativamente, por não
ser um outro. É em razão disso que, se no ponto de sua divisão existem para um
sujeito um significante fóbico e um significante fetiche, nenhum dos dois é substituível
pelo outro: ambos somente podem equivocar-se. E, por serem tão próximos um do
outro por causa desse equívoco, eles estão, um e outro, afastados de modo siderante,
assim como o semitom na música aproxima ao extremo duas notas, que estão
irremediavelmente distanciadas uma da outra por várias oitavas.

O equívoco tal como eu o elaboro aqui, eu encontro sua indicação em
Lituraterra, onde Lacan sugere equivocar o litoral e o literal, o lugar da letra com
o do significante. Nesse escrito, ambos ali se equivocam constantemente, assim
como o fazem o furo e a superfície. O que Lacan sustenta nesse texto primordial?
Ele sustenta que a letra e o significante dependem de dois registros, de dois lugares
contíguos, mas heterogêneos, contiguidade que uma borda simboliza. Do lado do
litoral situa-se o furo no campo significante, onde jaz o objeto a, que materializa
apenas uma letra, que faz dela escrita e não imagem i(a). Essa letra não é daquelas
de um alfabeto; é particularmente difícil, por isso, fazer sua leitura, e é somente
com mediações que ela se deixa ler. A escrita desse objeto a por uma letra é
essencial, visto que, como o articula Lacan, esse objeto no fundo “jamais foi”,
então não pode ser reencontrado nem encontrado – encontrado, talvez?

O significante fetiche e changista [échangiste], que agita por uma troca
fálica com seus parceiros o conquistador evocado, evidentemente nada tem a ver
imediatamente, sem mediação, com o objeto a incrustado nesse abismo, constitutivo
de um litoral, apenas contíguo ao corpo de significantes maternos. Esse homem
colecionava pinturas e desenhos de um pintor, genial e célebre, de barcos a vela,
ou a vapor. A menos que nos consideremos kleinianos, não é em absoluto um pênis
que esse profundo abismo esconde, cujo avesso seria o falo trocado, realizado
graças ao significante fetiche; ele esconde apenas uma letra, cujo significante
fetiche, aliás, constitui cobrimento. De resto, cueca e calcinhas trocadas, nada de
fálico ou de não fálico não pode mais ser distinguido ou significado: tudo se confunde
e torna-se inominável. O significante fóbico não cobre mais esse abismo; ele é
constitutivo de uma defesa do sujeito contra sua ameaça, o perigo de se precipitar
ali. O que protege, assim, não é horizontal, como a coberta, leve e macia,
mas vertical, rígido e duro, visto que erigido para fazer uma parede. Mas de um
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lado como de outro da divisão subjetiva em questão, por fálica ou a-fálica que seja,
a defesa encontrada é quimérica; é concebida para dar ilusão; está no limite de
uma mascarada. Ela permite ler alguma coisa do objeto a? Não, unicamente uma
análise o permite, em virtude de suas livres associações, as quais podem, no decurso,
permitir fazer dele alguma leitura. Quaisquer que sejam as analogias, as semelhanças
sintomáticas, não há um objeto a que seria litoral de qualquer fobia, literal de
qualquer fetichismo: cada vez a letra é outra. Sem dúvida, é por isso Lacan diz que
o objeto científico da psicanálise não é o objeto a, mas sua função, unicamente
sua função. Ela apenas permite universalizar um saber, sobre o sujeito e sua divisão,
a partir do particular de tratamentos tão diversos.

Eis um caso clínico

Trata-se de um homem jovem, esportista, elegante, preparando-se para um
concurso para professor, ao passo que ele já estava numa universidade importante.
Desde a idade de três anos, H. P. é fóbico de alimento – em particular de carne,
mas também de legumes (alcachofra, cenoura, aspargo, feijão, ervilha, tomate;
a rigor, ele suporta o purê de batata) e de quase todas as frutas. Ele só come,
e come com vontade, massa gratinada com queijo gruyère. Às vezes lhe acontece
de se afastar disso, em companhia dos amigos no restaurante universitário, comendo
uma pizza. Quando ele é convidado para uma refeição, da qual não pode se furtar,
ou não pode fazer boca pequena, ele come outras coisas, mas, então, em uma
quantidade bem pequena, e esperando depois de cada prato esse “arroto” tão
esperado do bebê, quando sua mãe acaba de lhe dar o seio. Arroto que lhe garante
não regurgitar, permitindo-lhe, assim, provar o prato seguinte. Se não, em regra
geral, ele regurgita e vomita qualquer outro alimento que coma, o que não seja seu
prato preferido: as massas.

Objeto de brincadeiras desagradáveis de seus amigos por causa de suas
manias culinárias, angustiado por tomar consciência disso – que ele tinha minimizado
até então –, informado por um primo das transformações que este havia tido com
seu tratamento analítico, ele decide consultar um psicanalista. Tomando cuidado
de encontrar um não demasiadamente longe de sua casa, ele me escolhe, por meio
de uma lista telefônica. Seus pais proveem ainda suas necessidades financeiras e
seu alojamento em Paris. Sua mãe compra-lhe a maior parte de suas roupas.
Com 25 anos, no entanto, ele poderia depender apenas de si mesmo. Aprovado em
segundo lugar em um concurso importante, ele já poderia ensinar e viver
perfeitamente de seu trabalho. Ele prefere tentar de novo o exame para ser
professor universitário, visto que, no concurso anterior, fracassou apenas no oral.
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À parte de seus estudos levada seriamente, além da prática do tênis, ele não
tem atividade cultural. Ele não vai ao cinema, nem ao teatro, nem a um concerto,
nem visita exposições. Literatura e poesia interessam-no pouco. Ele contenta-se
com os prazeres da televisão e da rede de internet que ele usa para se excitar.
Ele se masturba muito e continua virgem.

No começo de sua análise, associando muito pouco, ele se convence de que
é preciso comer alimentos novos, para, a seguir, falar disso no curso de suas sessões.
Assim, ele nutre-as e fala disso. Ele dedica-se durante meses a falar de suas
vitórias sobre suas apreensões, sua repulsa em comer outra coisa que não seja
massa gratinada. Em seguida, descreve com precisão o que ele experimenta pela
primeira vez. Explica que deve mastigar muito tempo para poder engolir, descreve
sua coragem em ter que manter durante muito tempo os molhos na boca antes de
engolir. O nojo e a repulsa nunca estão distantes e espiam-no. Unicamente o arroto,
mecanismo contrafóbico, afasta-os, e isso evita os vômitos. Ele surpreende-se,
às vezes, por achar certos pratos apetitosos. Um dia fica sabendo de seus pais,
que se preocupam com sua falta de apetite, que quando ele tinha apenas três anos,
foram com ele a um pediatra que lhe garantiu: “Quando ele tiver fome, ele comerá”.
Ele repreende os pais por não terem lhe dito isso antes, pois por reação talvez ele
tivesse se posto a comer. Será que ele não fez o contrário, por reação? Em outras
palavras, será que é certo que ele não ouviu nada daquilo que esse pediatra disse?

Durante todo esse período, seguramente eu fui para ele nada mais do que
um acompanhante, sobre o qual ele entendia exercer seu poder e sua autoridade
incontestável. Em média, ele vinha às suas sessões de uma em três, e vinha,
mas não dizia nada e, no entanto, ele pretendia ter alguma coisa a dizer. Mas não,
ele calava-se! Será que ele não pensava em sacar dinheiro com seu cartão de
crédito para pagar meus honorários? Talvez seja na próxima vez, eu esperarei.
Crises de tetania o acometiam novamente, como quando ele tinha 15 anos: ele
estaria sendo acometido também no divã? Eu contento-me em fazer a hipótese de
trabalho que ele me pede, que eu tenha confiança nele. Eu me atenho a isso.
Então, eu não sou para ele um objeto fóbico; ele não tem medo de mim.

Eis o que se chamava, antigamente, o quadro clínico. De fato, é o que ele
me informa a seu respeito; saber que ele mesmo está longe de dispor de si de cabo
a rabo. Muito antes, ele está transbordado por esse saber. Como todo fóbico,
ele sofre por estar privado de borda, de lhe faltar uma borda e de estar revirado
como seria um tecido. Ele gira em torno de certo estado de invalidez posturomotora,
mas que em nada afeta o intelecto. De fato, esse saber gira em torno de um furo,
de um poço de verdade. É nesse lugar que a análise o espera; e quanto à sua
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divisão, e quanto à função do objeto a que rege seu desejo? E ela o espera porque
o Outro produz o melhor – lapsos, erros, atos falhos, lembranças, discursos
sustentados em sessão –, para duplicar, de modo próprio, como figurado,
seus enunciados sintomáticos, que são enunciações decisivas.

Desde o começo de seu tratamento, faz um lapso interessante: ele diz, sem
saber, Jacob, ao passo que ele queria dizer “j’écope”, eu escoro. A esse Jacob,
que se repete cada vez pelo mesmo lapso, que o irrita a tal ponto, que ele não quer,
inicialmente, falar, que toma por ridículo, que atenta contra seu lugar e a função de
seu discurso de mestre, ele, enfim, associa Delafond. “Jacob Delafond” evoca-lhe,
evidentemente, as janelinhas dos banheiros, frequentemente estampadas em azul
claro com esse nome, que é a sua marca de produção. Que a propósito de alimento,
um lapso desemboque nessa espécie de boca de lobo ou de boca de nojo,9

não falta tempero, e não deixa de evocar uma boca-furo, que indica,
sem ambigüidade, de que maneira ele produz matéria para as fossas [fosses] a
partir do que ele absorve para se nutrir, e do que ele certamente queria se
desencarregar [défausser]. O objeto a, aqui referência, qual é a sua função?
Sua natureza – altamente simbólica – é particularmente igualitária, negadora de
diferenças: pênis, bunda, criança, alimento são iguais e tudo é um! Como se fosse
preciso que não houvesse significante com valor unário, e, então, diferencial; como se
fosse preciso que o significante só valesse como significação. Fareja-se em que quiasma
anastomosado tal indiferenciação confusional poderia acabar. Notemos,
por consequência, o abismo, evocado por Lacan, que se despenca sem eira nem beira.

Ele evoca, aliás, nessa mesma época da análise, mas ordenadas a outra
série de livres associações, suas primeiras masturbações. Ele praticava-as nos
WC. Então, com Jacob Delafond, ele masturbava-se, urinando em ereção com
um gozo intenso e doloroso, que terminava com a ejaculação. Ele acreditava,
durante muito tempo, que era isso uma masturbação; só bem mais tarde ele
compreendeu que, normalmente, urinar não fazia parte da masturbação. Isso se
explicaria por seu prazer descoberto em sala de aula, em torno dos oito ou nove
anos, em deixar que ocorressem sucessivas pequenas micções com o pênis em
ereção, quando era tomado por uma forte vontade de urinar? Entrar na escola
mijado não lhe causava nenhuma dificuldade: sua mãe fazia de conta que nada
percebia e também nada dizia. Essa implícita cumplicidade era, para ele, fonte de
orgulho. Seu fantasma inconsciente das origens, sua teoria sexual infantil
transbordavam-no assim, deste modo?

9 Em francês bouche d’égout [boca de lobo] é homofônico de bouche-dégout [boca de nojo]. N. T.
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Seus óculos manipulados durante uma sessão permitiram-lhe ver um pouco
mais claro, para responder a essa questão. “Uma das lentes permite ver de longe,
é a lente do olho presbíope, diz-ele; a outra lente só me permite ver de perto, é a
lente do olho míope.” Em resumo, ele precisa sempre ver de perto, ter um olho em
tudo. Modo certamente contrafóbico de se garantir das coisas, para não se sentir
ameaçado. “É constitutivo”, observa ele, “desta sabedoria que...”, e nesse ponto
da frase, em vez de dizer “qui fait les nations” [“quem faz as nações”], sua
língua tropeça, comete um equívoco, e faz com que ele diga “fellation” [“felação”].
Equívoco que não fica por tão pouco, que insiste: o equívoco remete, com efeito,
es e n a procurar no avesso da frase, nas suas bases, palavras mais triviais para
ser ouvido melhor, palavras que lhe retornam, mas por uma denegação: ele disse
exatamente “felação”, ele o reconhece, mas de qualquer modo jamais ele teria
podido querer dizer “sucção” [succion] ou “chupar” [sucer], palavras muito mais
chocantes. Chocante: é quase por assim dizer seu patronímico; ao ouvi-lo, enganar-
nos-íamos.

Ele acrescenta, então, como que para se desculpar, que “se existe o verbo
‘sugar’ para ‘sucção’, não há verbo para ‘felação’. Contudo, em latim, existe
fellare. O que aconteceu que esse verbo não tenha seu correspondente em francês?
O que aconteceu que resultou apenas num substantivo e, ainda, em Languedoc:
o poeta? É verdade, conclui ele, que ‘fender’ [fêler] e ‘fenda’ [fêlure] – ambos
vêm de flagellare, ‘flagelar’, ‘bater’”. É verdade, quem bateu nele?

Essa sessão impressionante, “montada” pelo analisante como um diálogo,
é unicamente o fruto de suas associações, seu livre discurso. Permaneci em silêncio,
como se deve. A análise se faz de outro modo que no silêncio? Assim como a
música se escuta em silêncio, a fala do analisante se escuta sem que o analista
tenha que dizer sua palavra, senão para concluir a sessão no momento oportuno.
Se lhe acontece falar é, como diz Lacan, para traduzir. Então ele o faz apenas se
associando ao que diz o analisante, como para lhe fazer ouvir com outra orelha;
o que o analisante articula, deixa ouvir ainda outra coisa do que aquilo que ele diz
querer dar a ouvir. Em resumo, o que ele diz sabe bem mais do que disso é ouvido.

Como que para responder a minha própria interrogação sobre a verdade
evocada por suas próprias associações, algumas sessões após, e durante varias
sessões consecutivas, ele retoma a análise de seu equívoco de um modo diferente
do que unicamente a partir da literalidade do termo “felação”. Ele o associa com
uma lembrança e dois fragmentos de sonhos.

A palavra lhe traz uma lembrança que havia caído no esquecimento.
Ele lembra-se de si, de pé, atrás das grades de seu berço, olhando seu pai e sua
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mãe entregues a jogos sexuais: ela lhe fazia uma felação. Mas era mesmo sua
mãe? Era mesmo seu pai? Essa incerteza redobra-se com um fragmento e uma
cegueira: ele sabe perfeitamente que é seu pai, que se faz chupar, mas ele não o
vê realmente. Ele sabe perfeitamente que é sua mãe que o chupa, mas ele não a
vê. Ele sabe perfeitamente que é o pênis de seu pai que constitui o objeto de uma
felação, mas ele não o vê. Ele sabe perfeitamente que se trata de uma felação,
mas ele não a vê. Para concluir, ele sabe perfeitamente que os dois corpos têm
uma relação sexual, mas ele não vê nada disso, a não ser fragmentos esparsos.

Essa lembrança, muito espedaçada, apresenta-se sem nitidez, e seu conteúdo
está longe de ser inocente: então não é uma lembrança encobridora. Ela é
caracterizada, sobretudo, por um saber incontestável, marcado, no entanto,
por uma cegueira, uma mancha cega, então com uma dúvida sobre o real visual
no qual ele pretende, no entanto, se sustentar. “Eu sei perfeitamente, mas não vejo
nada disso”, poderia ser sua fórmula, digna de um Tirésias. Deste modo, a verdade
escapa nitidamente do saber e, no entanto, de forma muito nítida uma e outra se
equivocam ao ponto de que é dela que ele se sustenta com certeza.

Eu suponho que a verdade seja esta: ele viu realmente uma cena sexual,
com dois ou três anos de idade, mas ele não o sabia. E o que ele viu mais
particularmente foi o pênis com a boca. Essa cena, da qual ele também certamente
ouviu alguma coisa, esse pênis, principalmente, essa boca, essa castração,
excitaram-no, e a tal ponto, que essa excitação só pôde se tornar – para
encontrarmos um termo e fixá-lo ao gozo correspondente – um traumatismo de
arrombar, cuja fragmentação da lembrança nos dá uma ideia. Ele perdeu, assim,
a vista sobre o que o excitava, e não se lembrou mais, a não ser daquilo que ele
sabe perfeitamente, contudo, ter visto; extraordinário equívoco do ver e do isso-
ver/saber. Ver “isso” por saber.10

Um primeiro sonho, mais recente, repara um pouco esse arrombamento
mnésico e inconsciente, e tenta recolher os pedaços. Nele, sua mãe come salsicha
[merguez], em presença de seu pai, que está com o peito nu. Um segundo sonho,
não menos evocador, visto que nele se encontram quatro leopardos [guépards].
“Merguez” [salsicha] o faz associar mãe e salsicha quente e temperada; Guépards
evoca-lhe a parte gay, que seria, talvez, a sua. Então ele precisaria também ter
que fazer felações, ter que provar, como prova os alimentos que não consome?
A simples ideia repugna-lhe: jamais ele teve o menor desejo homossexual.

10 Equívoco possível somente em francês, entre voir [ver] e ça-voir [isso-ver], que é homófono de

savoir [saber]. N. T.
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Curiosamente, ele não aproxima os dois termos, os dois significantes
constitutivos do sonho:

Merguez
       gué  pard

Ele não ouve o guet [espreita, espia] que evoca, ao mesmo tempo, o fato de
ter diante dos olhos, de estar à espreita [aguets], de espreitar [guetter] para se
garantir contra um perigo, e espiar para ver mais de perto. A cena em questão,
ainda que única, será que ela não é repetida, não era esperada pela criança?
Também ele não ouve le gué que garante a passagem entre duas bordas,
distingue-as nitidamente e reúne-as, e que equivocam-se, enfim, uma com a outra.
Equívoco que não dialetiza de modo algum esses dois termos, e que coloca em
jogo apenas um e outro a partir de uma borda, de uma letra, e que não leva em
conta a mãe à espreita [aguets].

Pouco a pouco se desenha, a partir dessa cena e do traumatismo
correspondente, como e por qual investimento contrafóbico, ou por qual
contrainvestimento fóbico ou fetichista – pois a-massa-gratinada-com-gruyère é
também um significante fetiche –, o medo de ter que colocar qualquer coisa na
boca foi proveniente de um gozo fálico, que é, no entanto, proibido; a salsicha
[saucisse] dá muito bem uma ideia deste gozo e da sua proibição, quando se
constata o quanto lhe é difícil engolir um molho [sauce]. Todo alimento é,
dessa forma, fálico, a menos que o falo seja a massa incrementada com queijo
gruyère amolecido. Neste único caso, comer não é equivalente a castrar.

Se a palavra fende a coisa [le mot fêle la chose], realmente felação é um
significante dos melhores encontrados. Acabamos de ver que o alimento pode ser
uma deriva sexual, e poderíamos contentar-nos com isso e parar aí. Mas, parar,
assim, é fazer um alto na encruzilhada de caminhos, o do apetite, o da pulsão,
ao passo que o trivial da felação obriga-nos a pensar que o alto só se pode fazer no
ponto de encontro de três caminhos. A letra Y é aqui convocada, e, com ela,
o ponto, definido, e, depois, concebido como um nó de três círculos enodados
borromeanamente. O que isso nos leva a pensar? Que, nesse ponto, o significante
felação, significante fóbico ao qual se opõe o evitamento fetichista da massa
gratinada, é um significado despido de sentido. É um puro significante, que se
define apenas por não ser outro, que é, como tal, unário e diferencial. O que se
pode dizer, então, do objeto a? Qual é o objeto neste caso? Não seria uma letra
que se dissimula no fundo do abismo? Nada que se possa ver, nada que se possa
saber? Cabe ao analisante saber pouco a pouco sua função. “Pascal tinha seu
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abismo com ele se movendo”, nos diz Baudelaire. Isso já diz muito sobre esse
ponto em que se divide o sujeito.

Concluirei com isso: é que, finalmente, no que diz respeito a esse paciente,
depois de tudo isso, que fez um progresso considerável, pois passou a comer de
tudo. Ele passou no seu concurso, já não é mais um fóbico, pratica esporte, e,
sobretudo, ele não é fóbico, pois ele se casou. É um analisante que me leva a
pensar que, finalmente, aquilo que há de mais fóbico não é uma coisa, um animal,
um ser, mas é a palavra. É sempre da palavra que temos medo; é dela que
desconfiamos sempre. É por isso que tudo o que se faz em qualquer análise, quer
se trate de uma neurose fóbica ou de outra, é um empreendimento para quem
deseja não mais ter medo das palavras, que vai se por a falar no divã, tomar um
partido e fazer a aposta de se confrontar com suas palavras, cujos males nada
mais são do que o semblante.

Obrigado por sua atenção!

Abrimos agora para a discussão e para as perguntas.

Questões

Izabel Joana Dal Pont – Eu não tenho uma formulação muito clara, mas eu
fiquei pensando sobre a questão de que se fala hoje sobre os jovens não terem o
desejo de nada. Eu até estava vendo um novo seriado que foi lançado, no momento,
nos EUA, de jovens que não trabalham, que vivem na dependência dos pais,
aos quais parece, aparentemente, que tudo está bem e que, na verdade, os adultos,
os pais, é que se inquietam. Eu gostaria de escutar-lhe, pensando se, na verdade,
eles não têm um desejo, ou se tudo, na medida em que o senhor colocou e se eu
bem o compreendi, está em uma posição tão fóbica, como seria possível pensar
onde situar esta questão do desejo?

Gabriel Balbo – Se a fobia concerne ao desejo, esse desejo vai voltar, pois
ele tornou-se um objeto fóbico; ele vai sempre voltar. Pode-se desejar ter objetos
fóbicos. Vocês conhecem essa frase de Chateaubriand: “Levantem-se, tempestades
desejadas”. Pode-se ser fóbico do desejo. A neurose fóbica é isso. O objeto do
qual se tem medo aproxima-nos o máximo próximo do desejo que está em jogo.

Mario Fleig – A questão que lhe coloco se refere, por um lado, ao uso da
metonímia no discurso fóbico. Do outro lado, eu me pergunto a respeito da relação
do fóbico com os ancestrais e com as gerações precedentes. Em outras palavras,
se, no caso do sujeito fóbico, não haveria sempre uma questão mal resolvida do
lado da filiação.
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Gabriel Balbo – No que diz respeito ao pequeno Hans, é verdade. É verdade
que é em relação à filiação e, de certa forma, em relação aos ancestrais, que se
colocava a questão, visto que Hans acabou por se tornar como muitos da família
Graf. De onde vem Graf? Da girafa, em alemão, que é Girafe. Então, Graf em
alemão é um nome, sobrenome que tem o mesmo som de girafa. Quando Hans
desenha uma girafa, ali no seu desenho temos três gerações. Este pescoço que se
eleva em direção às gerações precedentes, o corpo que representa a seus pais e
depois as quatro patas da girafa que representam ele e a sua irmã. Temos de modo
muito preciso as três gerações, isso é certo. E esse desenho que ele fez, apesar de
ele ter amassado, então, quando se desdobra a folha amassada, vemos que as
dobras não desfizeram o desenho, ele continua sendo o mesmo. Veja que não há
nada a fazer; ali temos as três gerações. Há alguma coisa que claudica na questão
dos homens nessa família Graf. É isso que ele pede ao seu pai, de ele ser um
homem, e o pai não consegue. O paciente do qual lhes falei, é verdade que o seu
pai é uma massa, uma pasta que se come. É apenas ao se tornar ele mesmo pai é
que as coisas se reestabeleceram.

Viviane Carla Dall’Agnol – Vou tentar formular o que, de alguma forma,
surgiu no estudo preparatório à sua vinda sobre a estrutura. Se o sujeito, como o
Sr. falou agora, que é fóbico de seu desejo, então lhe pergunto: O sujeito resiste ao
seu desejo, a histérica ao seu jeito, o obsessivo da mesma forma. O Sr. Considera,
então, que a fobia seja um sintoma de qualquer estrutura, ou existiriam elementos
particulares de uma estrutura fóbica?

Gabriel Balbo – Eu devo dizer, inicialmente, para que as coisas sejam simples,
que vocês têm desejo em todas as estruturas, e, aliás, que existem estruturas em
função do desejo. A escolha da neurose se deve aos desejos que não chegam a ser
realizados. Todo desejo coloca problemas, porque, como vocês sabem, o dia em
que a mãe ou seu substituto dá o seio ao seu recém-nascido, é precisamente
porque ele queria. Ele está alimentado, mas não era isso que ele desejava. Ele já
imaginava que o leite seria totalmente outra coisa, e o seio também. Como ele é
muito pequeno e ele tem apenas isso, ou ele dorme para sonhar com outra coisa,
ou então ele alucina alguma outra coisa que o satisfaça. Será que o dedo polegar
que o bebê pequenininho suga, será que ele quereria outra coisa? É verdadeiramente
outra coisa que ele quereria. A satisfação da necessidade deixa aqui, então, uma
falta, um furo, que vai provocar o desejo: um desejo que seja outro em relação ao
seio. Quando se vê, em uma maternidade, um recém-nascido, um bebezinho que
recém nasceu suga o seio de sua mãe, mas ele, ao mesmo tempo, toca no seu
pênis em ereção, ali, se masturbando. Então vocês veem que o leite, neste caso,
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não é suficiente. Ele está, então, no desejo de imediato, mas isso não torna a vida
ulterior mais fácil, mas, talvez, isso a torne mais gozável, e já é isso. Eu não sei se
isso lhe satisfaz como resposta, porque eu lhe dou uma resposta como se desse o
seio, e depois eu me dou conta de que não é isso que lhe satisfaz de forma nenhuma.
Eu faço o que eu posso.

Auditório – O que o Sr. pensa a respeito da terminologia que a psiquiatria
usa para as fobias, que é a síndrome do pânico, e o excesso de medicações, que
visa anestesiar o sintoma, que efeitos psíquicos pode produzir esta anestesia
resultante desse excesso de medicalização, considerando que é um sintoma que
aproxima o sujeito do seu desejo, ou que lhe faz sujeito?

Gabriel Balbo – Eu não posso responder a questão que me foi colocada
porque eu não sou psiquiatra. Eu não sei de forma nenhuma. É verdade que a
psiquiatria fala de síndrome, então, não basta sintoma, precisa, ainda, a “síndrome”.
É verdade que se fala de pânico. Pânico é o medo que faz fugir. Talvez o
medicamento prescrito impeça a pessoa de fugir. Eu suponho que estes
medicamentos tenham efeito sedativo; isso não muda em nada a fobia.
Os psiquiatras sempre têm medo das palavras. O que eu considero importante é
que é preciso receber o fóbico como ele é e como ele fala da fobia.

Conceição de F. B. Fleig – Chamou-me atenção os objetos fóbicos
contemporâneos que o Sr. repertoriou. Sabemos, desde sempre, que os fóbicos
buscam para a sua fobia objetos que estão ao seu alcance. Freud não trouxe
nenhum caso de alguém com fobia de avião, ou de carro, seja o que for destas
coisas contemporâneas, fobia de computador, de elevador, etc. Entretanto,
esses objetos que o Sr. nomeou sempre existiram e o que os tornaria, neste momento,
tão privilegiados?

Gabriel Balbo – Foi o que fiquei pensando. A respeito da questão que você
coloca, de como é que acontece de forma que, atualmente, a fobia está muito mais
desenvolvida do que se pensa, toca em algo muito impressionante. É um sintoma
que, no fundo, é muito partilhado; é muito socializado; está no social. Em todo o
caso, é uma coisa que deve ser ouvida no discurso dos analisantes, mesmo que se
trate de outra estrutura, já que falamos de estrutura há pouco. Para Freud, a fobia
tinha três causas: ausência de sua mãe para o bebê, uma vez que ele desejava que
ela estivesse lá; a noite; e o estranho. Estas eram, para ele, as três causas maiores
da angústia fóbica. Então, o grito era a primeira manifestação pela qual a angústia
se expressava. No tocante à noite, a defesa contra ela, de fato, é o sono, e quanto
ao estranho, a defesa contra ele é, preferencialmente, a queda depressiva. Eis aí
as três fontes da angústia fóbica que vocês encontram em “Inibição, sintoma e
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angústia”. É verdade que temos esta pessoa que deve acompanhar o fóbico, senão
o fóbico não consegue atravessar o pátio do hospital e, como é um chefe importante,
ele diz a três médicos internos que passam: “Então, vocês me acompanhem porque
vocês estão estudando uma coisa muito importante e comigo vocês vão ter
informações suplementares”. Um dos médicos internos responde: “De forma
nenhuma. Eu estou fazendo uma tese sobre o estômago e você quer me levar a
um serviço de neurologia”. Apesar de tudo, esse chefe importante dava um jeito
para colar os dossiês nos braços dos internos. Isso se espalhou pelo hospital, e os
médicos internos diziam entre si: “Se um dia você encontra o senhor tal, pega o
corredor à esquerda ou à direita para evitá-lo, senão você vai ter que atravessar
todo o hospital com ele”. Essa história se refere a um importante chefe de hospital,
uma pessoa renomada em Paris. Ele não conseguia atravessar o pátio, as alas do
hospital sozinho.

Viviane Carla Dall’Agnol – Bem, agradecemos a presença de todos.
Agradecemos ao Dr. Balbo por ter vindo a Caxias.



Relação de objeto: o falo, a fala, a fobia e a perversão

Dulce Duque Estrada
Escola Letra Freudiana - RJ

Contemporâneo de Lacan e ligado aos surrealistas, o cineasta Luiz Buñuel
intitulou um de seus últimos filmes “Esse obscuro objeto do desejo”. É uma
experiência emocionante acompanhar as peripécias do seu personagem principal,
um homem sempre às voltas com um desejo que nunca se realiza, atrás de um
encontro que jamais consegue concretizar, em busca de uma mulher que elegeu
como parceira sexual e que sempre se esquiva. O papel dessa mulher, aliás,
é desempenhado por duas atrizes diferentes, o que já nos dá uma ideia do caráter
metonímico desse objeto.

Como Buñuel não era psicanalista, não se poderia exigir dele um rigor teórico
que o obrigasse a esclarecer que não existe um objeto para o desejo, e, sim, um
objeto causa de desejo, o pequeno a. Deste, no entanto, não vamos falar agora em
especial, pois estamos nos dedicando aqui ao Seminário IV, iniciado em 1956,
e que deve ser lido tendo-se em mente que ele não transmite uma doutrina elaborada,
mas em vias de elaboração.

Digamos apenas que o objeto a seria nomeado por Lacan pela primeira vez
em 1960, nas “Observações sobre o relatório de Daniel Lagache”, que encontramos
nos Escritos e, ainda assim, designava então o “objeto do desejo”. Seu estatuto de
causa viria mais adiante, tornando-se o tema central da trajetória lacaniana, que o
define como condição absoluta do sujeito.

Por ora, vamos tratar do falo, esse obscuro objeto. E também da fala, à qual
só temos acesso pela entrada em cena do falo na nossa constituição de sujeitos.

Esse obscuro objeto, o falo, é um termo originado na Antiguidade grega,
e remetia aos rituais religiosos. A imagem do órgão masculino em ereção simbolizava
o poder, o saber e a fecundidade. E aqui vou transcrever um trecho do Dicionário



30

de Psicanálise, organizado por Roland Chemama, que admiro pela clareza e
simplicidade das definições:

Na noção freudiana do complexo de Édipo e seu correlato, o complexo de

castração, a interdição do incesto sai da descrição antropológica e do mito

trágico, na medida em que o falo se torna o objeto do desejo da mãe interdito

ao filho [...] Freud situa a castração [...] como aquilo que liga o sexo à

palavra, palavra ameaçadora, é verdade, mas cujo interdito estrutura o desejo

[...] Para Freud, o termo falo afirma o caráter intrinsecamente sexual da

libido.

Libido que, vale lembrar, é essencialmente masculina, e isso para meninos e
meninas. Logo, o falo é o operador da dissimetria entre os sexos, a qual é necessária
ao desejo e ao gozo.

É em torno do falo que vai girar todo o Seminário IV, sobre A relação de
objeto. Ainda que o termo estivesse presente na obra de Freud, é com Lacan,
porém, que ele passa a ocupar um lugar fundamental na teoria psicanalítica.

O Seminário parte de um questionamento da noção de relação de objeto tal
como entendida pelos pós-freudianos, já que o próprio Freud não utilizou este
conceito. Para Lacan, o progresso analítico era visto por eles como uma retificação
da relação entre sujeito e objeto, considerada como uma relação dual. Ou seja,
uma relação imaginária, como ele mostra no seu esquema L, passada no eixo entre
a e a’, o eu e o outro, e que vai interditar a relação de fala virtual em que o sujeito
recebe do Outro sua própria mensagem sob a forma de uma palavra inconsciente.

Logo na introdução, na sua crítica aos pós-freudianos, Lacan deixa bem
claro um ponto em que até hoje muitos analistas tropeçam. Diz ele:

A relação imaginária, que é uma relação essencialmente alienada, interrompe,

desacelera, inibe, inverte, na maioria das vezes, desconhece profundamente

a relação de palavra entre o sujeito e o Outro, na medida em que este é um

outro sujeito, um sujeito por excelência capaz de enganar.

 Nessa perspectiva, colocam-se em primeiro plano as relações do sujeito
com seu meio, reduzindo a experiência analítica a uma busca de normalização.
Ao mesmo tempo, o encontro com o objeto ideal, ou genital, que, para Lacan,
é literalmente impensável, é visto como um alvo, um ponto de chegada. Como se a
relação sexual fosse possível...

Contra essa concepção de uma relação dual entre sujeito e objeto, que, para
Freud, já implicava identificação entre o sujeito e seu parceiro, Lacan diz que a
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relação de objeto é impossível de compreender se não se incluir nela um terceiro
elemento, o falo. Apresenta, assim, a tríade mãe-falo-criança como um esquema
inaugural. O pai entrará mais tarde, formando, então, o triângulo edípico que, como
os Três mosqueteiros, de Alexandre Dumas, é, na verdade, composto por quatro...

A relação imaginária, explica ele, está moldada na relação fundamental mãe-
criança, e é a ela que se tenta reduzir, em última instância, toda a situação analítica,
restringindo-se igualmente a dialética impessoal entre os princípios de prazer e de
realidade, exposta por Freud, a uma oposição entre dois atores reais, a mãe e a
criança. Mas essa redução não leva em conta um fato essencial na experiência
analítica: a noção da falta de objeto – falta que, nas palavras de Lacan, “não é um
negativo, mas a própria mola da relação do sujeito com o mundo”.

Para abordar esse ponto, Lacan dedica uma boa parte do Seminário a
elaborar a distinção entre as três dimensões dessa falta: castração, frustração e
privação. Esses termos, observa ele, emergiam sempre que se discutia a fase
fálica, sem que se os diferenciassem, de modo que se acabava por confundir, por
exemplo, os objetos imaginários que Winnicott chamou de transicionais e o objeto
fetiche, ambos ligados à questão da angústia. A organização feita por Lacan vai
distinguir as variedades da falta, atribuindo a cada uma delas diferentes categorias
tanto da própria falta, quanto de seu objeto.

Moustapha Safouan, comentando o Seminário na sua obra Lacaniana,
observa que, com essas distinções, que agora já fazem parte do saber comum dos
analistas, Lacan trouxe ordem ao debate, e chama a atenção para o fato de que
essa contribuição à teoria psicanalítica põe em acordo duas discordâncias: aquela
encontrada por Freud entre o objeto buscado e o objeto encontrado (ou melhor,
reencontrado) e aquela que Lacan descobre entre a falta e seu objeto: por exemplo,
na frustração, onde a falta é imaginária, mas o objeto é real.

É preciso, também, lembrar que, na organização lacaniana, a cada falta é
atribuído um agente: o pai real para a castração, a mãe simbólica para a frustração
e o pai imaginário para a privação. A tríade RSI, paradigma da teoria lacaniana,
está presente em cada falta. Teremos, então: na castração, falta simbólica, agente
real, objeto imaginário; na frustração, falta imaginária, agente simbólico, objeto
real; para a privação, falta real, agente imaginário, objeto simbólico.

O neurótico passa necessariamente por essas operações, mas é impossível
que isso se dê de maneira perfeita, sem falhas. Nem vou insistir na elaboração
desse quadro, que está ao nosso alcance no Seminário, e muito melhor explicado
do que eu o poderia fazer aqui. O que pretendo, simplesmente, é tecer algumas
considerações sobre o que disso nos chega à clínica, enfatizando a questão da
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fobia, cuja fundamentação teórica, baseada no caso freudiano do pequeno Hans,
é tão bem articulada por Lacan.

“O Pequeno Hans, a partir dos quatro anos e meio, faz o que se chama uma
fobia, isto é, uma neurose.” Assim, Lacan inicia um trecho do Seminário em que
começa a historiar o caso em questão. Destaco, nessa passagem, dois pontos
importantes. O primeiro: “uma fobia, isto é, uma neurose”. Parece-me que,
com essas palavras, o que está sendo indicado não é a instalação de uma neurose
fóbica, e não histérica ou obsessiva, mas apenas que a fobia aí marca a passagem
da perversão polimorfa para a estrutura neurótica, desempenhando sua função de
charneira. Fobia e perversão têm em comum o mecanismo da Verleugnung,
que traduzimos por desmentido ou renegação. A fobia de Hans, aliás, é transitória,
ocorrência um tanto comum na sua faixa etária, e não parece ter subsistido em sua
idade adulta. O que nem sempre é o caso...

Outro ponto a se destacar é que Lacan prossegue a frase inicial dizendo que
essa fobia foi assumida pelo pai de Hans, paciente de Freud, a quem qualifica
como um homem bondoso, o melhor pai real possível, e por quem o pequeno não
teria a menor necessidade de temer ser castigado com a castração. Esse pai,
vamos lembrar, que não barra a relação entre mãe e filho, em dado momento é
interpelado por Hans, como podemos ler no texto de Freud. O menino conta a ele
que, ao ver um amiguinho machucar-se numa pedra e sangrar, havia pensado que
isso poderia ter ocorrido a seu pai, pois assim ficaria sozinho com a mãe,
“um pouquinho, pelo menos”. Logo em seguida, diz ao pai que ele deve estar
zangado. O pai nega, e Hans afirma: “Sim, é verdade. Você está zangado. Eu sei
que você está! Isso tem que ser verdade”.

Quando Hans diz ao pai que ele deve estar zangado, penso que este “deve”
é para ser lido não como um “é possível que”, mas como um “é preciso que”.
Hans foi deslocado, com o nascimento da irmã, do seu lugar privilegiado junto à
mãe, e se vê às voltas com o real da excitação sexual. Pede, então, ao pai, que o
interdite, ou seja, que lhe dê proteção. Pois, como lemos no Seminário IV, “o que
há de intolerável em sua situação é essa carência do lado do castrador” e,
na ausência dessa função paterna, é preciso que a criança encontre um termo que
não possa dominar, que lhe dê medo, “até mesmo que morda”...  E é a fobia ao
cavalo que dá a Hans um sentido à sua angústia, transformando-a num medo
localizado. Nas palavras de Lacan: “Os cavalos saem da angústia, mas o que eles
portam é o medo. O medo concerne sempre a alguma coisa articulável, nomeável,
real”.

Há tempos, li um livro muito curioso, chamado O Clube do filme. É uma
história verídica: seu autor, David Gilmour, às voltas com um filho adolescente
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problemático, faz a ele uma proposta inusitada: vai deixá-lo passar um ano inteiro
sem frequentar a escola, com licença até para fumar, beber e namorar, desde que
se submeta a assistir, junto com o pai, três vezes por semana, a um filme escolhido
por este. Esse pai é crítico de cinema, o que lhe dá tempo bastante para se dedicar
ao projeto, além de um profundo conhecimento do assunto. Assim, no decorrer de
um ano, eles veem e discutem obras de grandes cineastas, o que acaba por se
tornar um método de educação para o rapaz, que ao fim desse período retoma os
estudos e volta a uma vida normal. E, durante o processo, um dos filmes escolhidos
é “O exorcista”, que fez muito sucesso nos anos 70. Creio que todos estão
familiarizados com o enredo, o qual conta um caso de possessão demoníaca e é
bastante assustador.

Pai e filho ficaram muito perturbados com o espetáculo, chegando a dormir,
naquela noite, com as luzes acesas... Mas o que sublinhei na narrativa foi o
comentário do pai sobre o que mais o impressionou: é quando se vê a menina
possuída, que tem cerca de dez anos de idade, sentada em sua cama muito quietinha,
e de súbito ela começa a falar calmamente com uma voz masculina, grave, profunda,
pois é o demônio que fala através dela. Uma voz, suponho, poderosa demais para
sair de um corpo tão frágil... Esses momentos, conta o pai, que é o narrador do
livro, “dão a sensação de que você entrou num lugar aonde nunca deveria ter
ido”.

Esta sensação se expressa com frequência nos relatos de ataques fóbicos.
Já a escutei inúmeras vezes, contada de diversas maneiras: “sinto que estou proibida
de ver aquele objeto”; “não posso de modo algum permanecer ali”; “sou obrigada
a fugir dessa situação”, “estou impedido de fazer isso”, etc. Não se trata de uma
aversão ou de um medo, simplesmente, mas de um horror indizível, paralisante
mesmo, que implica uma interdição: aquilo não é para ser visto, ali não se pode
ficar. Nesse sentido, lembro-me de um comentário notável feito por Jean-Claude
Penochet: “A fobia não consiste no temor de um objeto ou de uma situação, mas
em evitar um objeto suscetível de desencadear o temor”. Essa característica de
“objeto-causa” pode ser percebida, por exemplo, no horror desencadeado por uma
foto ou ilustração do objeto fóbico. O paciente bem sabe que aquilo é apenas um
pedaço de papel, que não vai ganhar vida repentinamente e atacá-lo. Sabe, mas
mesmo assim teme aquele encontro. Em alguns casos, o que se evita é uma palavra,
que não pode ser ouvida nem pronunciada pelo sujeito. Ora, uma palavra em si
mesma não é algo capaz de causar dano, e o fóbico sabe disso. Sabe, mas mesmo
assim... É esta, aliás, a contradição da Verleugnung, em que o sim e o não estão
presentes simultaneamente.
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É possível, entretanto, notar que existe aí um jogo de atração-repulsão. Jamais
se evita inteiramente o encontro com o objeto fóbico, o que impediria o surgimento
do sintoma. Isso indica, certamente, que este tem uma função para o sujeito. É ele
que o protege, guardando a entrada nesse lugar aonde nunca se deveria ir, o lugar
de um gozo suposto infinito e avassalador. Ao mesmo tempo, limita esse gozo,
atuando como uma prótese do pai na sua função imaginária. Só assim, ao preço da
angústia, se pode demarcar algum espaço para o desejo, passando-se do impossível
gozo do Outro para a possibilidade de um gozo fálico.

Por que, voltando ao relato do filme, seria tão aterrorizante essa imagem da
menininha cuja voz é potente como a de uma entidade diabólica? Por que causa
tanto horror a visão de uma criança tomada por algo que a ultrapassa, e que fala
por ela, pois a ela faltam palavras? Como não pensar na evocação de um gozo,
algo da ordem do real despertado precocemente, antes que haja significantes para
dele tentar dar conta? Pois sabemos que, no caso de Hans, a eclosão dos seus
sintomas fóbicos acompanha suas primeiras atividades masturbatórias... E, para
Lacan, “trata-se de saber como o Pequeno Hans vai poder suportar seu pênis real,
justamente na medida em que este não é ameaçado. Aí está o fundamento da
angústia”.

Isso nos traz ao delicado problema do estatuto da fobia. Delicado porque
nele temos que nos orientar cuidadosamente, já que são tantas as ambiguidades e
contradições que vamos encontrar a seu respeito nos diferentes autores. Será que
a fobia constitui uma estrutura? Melman, por exemplo, define-a como doença do
imaginário, inclusive traçando o nó fóbico como uma modalidade específica do nó
borromeano. Para ele, na fobia, a dimensão do imaginário é que faz furo, quando,
em princípio, o furo estaria no simbólico, e o imaginário dando a consistência e o
real a ex-sistência. Mas isso não exclui a ocorrência mais comum na clínica, que é
a do sintoma fóbico emergindo pontualmente num quadro de neurose histérica ou
obsessiva.

Outros autores referem-se explicitamente à fobia como uma categoria
neurótica à parte, como J. D. Nasio. Abordando as primeiras entrevistas com
adolescentes, ele especifica que o tema da queixa principal vai indicar se o jovem
é histérico, obsessivo ou fóbico. Neste último caso, a angústia seria a questão
trazida em primeiro lugar, e em primeiro plano, pelo paciente.

Seja como for, as palavras usadas por Lacan no Seminário IV, quando diz
que Hans faz “uma fobia, isto é, uma neurose”, parecem ser mais esclarecidas por
ele anos depois, em De um Outro ao outro, que constitui o Seminário XVI,
no qual ele faz a seguinte definição:
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Não se pode ver aí uma entidade clínica, mas, antes, uma placa giratória,

algo que deve ser elucidado nas suas relações com aquilo para o qual ela

vira mais comumente, a saber: as duas grandes ordens da neurose, a histeria

e a obsessão, mas também a junção que realiza com a perversão.

Essa placa giratória é mais bem compreendida se nos lembrarmos do
mecanismo de renegação, da Verleugnung, que é atuante na estrutura perversa.
No desenrolar do édipo, corresponde ao momento da perversão polimorfa, quando
o sujeito em constituição oscila entre ser e não ser o falo, entre haver ou não haver
diferença sexual. Esse momento de vacilação é bem observável no caso de Hans,
que começa a elaborar suas teorias sexuais, perguntando todo o tempo quem tem
o “faz-pipi”, questão estendida, inclusive, aos objetos inanimados. Mas a mamãe,
negando a diferença, responde que sim, ela também tem um...

Da relação com o falo, esse obscuro objeto, é que depende o ser falante
para assumir seu sexo próprio, independentemente do seu sexo anatômico,
instaurando diferentes formas de lidar com a castração. É no artigo “A significação
do falo”, de 1958, escrito, portanto, pouco tempo depois do Seminário IV,
que Lacan situa-o, marcando uma diferença quanto à posição dos pós-freudianos:
“O falo, na doutrina freudiana, não é nem um fantasma (no sentido de um efeito
imaginário), nem um objeto parcial (interno, bom, mau), nem, tampouco, o órgão
real, pênis ou clitóris” [...] “ele é o significante privilegiado dessa marca onde a
parte do logos conjuga-se ao surgimento do desejo”. Pode-se, então, afirmar que
o falo simbólico, remetendo ao furo do impossível da relação sexual, permite o
reconhecimento da falta imaginária e dá sentido à sexuação. E é ele também que,
através da metáfora paterna, confere um peso à fala, sem o que só haveria
metonímia, ou seja, um permanente deslizamento.

Num artigo que escrevi há algum tempo, intitulado justamente “A falta que
o falo faz”, eu comparo-o a uma clave musical, que é inscrita no início da pauta
para atribuir valor a cada nota, mas não faz parte da melodia. Foi a maneira que
encontrei para entender a colocação de Lacan, que faz do falo o objeto do recalque
originário de Freud e, portanto, afirma que ele só pode exercer sua função enquanto
velado.

Mas, na fobia, como na perversão, o falo é imaginarizado e positivado.
Não por acaso, no Seminário IV, Lacan passa pela perversão antes de se dedicar
ao caso Hans.  Segundo ele, tanto o objeto fóbico quanto o fetiche são proteções
contra a angústia de castração. Podemos pensar neles como sendo um o avesso
do outro, dois lados de uma mesma moeda – que seria a suspensão da diferença
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sexual. Suas semelhanças chegam mesmo a, eventualmente, confundir o analista
e lançar dúvidas quanto à estrutura com que está lidando, o que só não ocorre com
maior frequência em função da pouca procura de análise por parte dos perversos.

Há uma distinção importante, porém, a ser lembrada: a fobia é o recurso de
que o neurótico se utiliza para poder desejar, pois o objeto fóbico substitui o
significante do pai simbólico, e, nesse aspecto, ele se diferencia do perverso, para
quem o fetiche é condição aprisionante do desejo – que não deixa de ser
surpreendente, já que o neurótico costuma invejar a suposta liberdade da perversão...

E, com base na experiência clínica, penso que é necessário estabelecer
igualmente uma distinção entre certas atitudes hoje muito presentes na vida social,
que alguns consideram como fóbicas, e o sintoma fóbico propriamente dito, que se
vê ligado à sensação da proibição, do perigo evocado pelo objeto ou cena, perigo
que consiste na transgressão desse interdito e na ameaça que paira sobre o sujeito
transgressor.

Nossa sociedade vem criando verdadeiros “bichos-papões”: a nicotina, a
vida sedentária, a alimentação inadequada, etc., e isso gera uma série de
comportamentos de “evitação”. Entende-se que um sujeito não queira ingerir um
alimento gorduroso, por exemplo, ou se recuse a inalar a fumaça alheia, mas não é
comum ver-se alguém sair correndo ao se deparar com uma picanha, ou desmaiar
à visão de um maço de cigarros. Isso não constitui propriamente uma fobia, ou,
pelo menos, não é disso que tratamos aqui.

No entanto, é fato que as queixas fóbicas manifestam-se cada vez mais nos
consultórios, formando, juntamente com as drogadições, a anorexia, a bulimia e
até a síndrome de pânico, entre outras, as chamadas patologias dos dias atuais.
Incluo, nesse elenco, as questões relativas à sexuação, tanto aquelas referentes à
identificação do sexo próprio quanto as que dizem respeito à escolha do objeto
sexual, além das intervenções no corpo, como os piercings e tatuagens em exagero.
Em todas essas “novas patologias” encontramos como um elemento comum a
dificuldade de se lidar com aspectos do interior e do exterior do corpo: o espaço
ocupado por este e no qual ele se movimenta, sua aparência, suas dimensões.
Parece tratar-se, em todas elas, de uma questão de limites. Teriam, sim, portanto,
uma prevalência do imaginário...

Essa proliferação das patologias do imaginário, pois creio que podemos
chamá-las assim, corresponde, justamente, a uma situação social, marcada pela
tentativa de abolição das diferenças, e, nesse sentido, recomendo a leitura das
observações de Jean-Pierre Lebrun, que em seu livro A perversão comum descreve
as mudanças ocorridas nos laços sociais e seus efeitos sobre a subjetividade.
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 Chamo a atenção, aliás, para o subtítulo do livro: Viver juntos sem outro...
Também é interessante acompanhar a elaboração de Philippe Julien que, em
Abandonarás teu pai e tua mãe, aborda um tema facilmente reconhecível em
nosso meio: a persistente dependência dos jovens em relação a seus pais, a falta
de um corte que lhes permita abandonar a posição de filhos e partir para assumir
a própria vida. Pois a indiferenciação atinge também as faixas etárias, e o que
vemos com mais clareza é uma sociedade infantilizada, no interior da qual os
adultos querem ser adolescentes e as crianças são impedidas de viver a infância,
sendo-lhes impostas práticas adultas com as quais não estão estruturadas
para lidar.

Recentemente, num mesmo dia, num só jornal, li vários itens que me parecem
formar um mosaico bastante representativo do que vivemos. E isso sem sequer
tocar nas grandes questões mundiais, nas análises políticas ou econômicas. Somente
pequenos fatos isolados, que vou resumir para vocês, sem comentários.

As livrarias anunciam o grande sucesso do momento, descrito como
“um conto de fadas sadomasoquista, com algemas, chicotes e muita dor”. Verdadeiro
fenômeno, diz-se que nunca um livro de ficção vendeu tanto em tão pouco tempo.
O espantoso é que todos admitem tratar-se de uma obra sem qualquer valor literário,
divulgada como “pornografia para mamães”. E diz uma leitora entusiasmada: “Todo
homem deveria ler esse livro para saber o que uma mulher deseja [...]”.

Ainda no tema leitura, uma autora apresentada como “psicanalista e
sexóloga”, o que parece uma contradição em termos, anuncia para breve o
lançamento de um livro de ensaios, pretendendo demonstrar que o futuro da raça
humana se encaminha naturalmente para a bissexualidade, pois “as fronteiras entre
os sexos já estão sendo demolidas”.

Uma grande festa comemora o lançamento da novela que vai ocupar o
horário nobre. A história gira em torno do tráfico internacional de pessoas: bebês
sequestrados para adoção ou venda de órgãos, mulheres forçadas a se prostituir,
trabalhadores escravizados, coisas assim... Durante o evento, uma das principais
atrizes revela aos jornalistas presentes que logo nos primeiros capítulos sua
personagem, uma vilã, vai aparecer dando risadas enquanto ouve os gritos de uma
jovem que está sendo estuprada na sala ao lado. A cena será servida ao público na
hora do jantar.

Enfim, uma nota discordante: o artista plástico Daniel Azulay, que durante
muitos anos manteve um programa infantil na TV ensinando a desenhar, escreve
artigo sugerindo aos pais que, nesse período de festas, deem às crianças presentes
de crianças. Sem negar a importância e a praticidade de celulares e computadores,
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ele pergunta se todo esse aparato tecnológico precisa estar ao alcance de meninos
e meninas de pouca idade, e se teria que ser este o principal motor do estímulo à
criatividade.

Essa última passagem me leva de volta à obra de Lebrun, que vai mostrar o
lugar estratégico da educação, “o lugar por excelência onde se enodam laço social
e subjetividade”. Considero de fundamental importância o apontamento feito por
ele da função que o psicanalista precisa, hoje, muitas vezes ocupar, na medida em
que se reduz o que chama a demanda “clássica” de análise.

Para Lebrun, há um papel de interlocução a ser desempenhado, sendo mesmo
necessário, por vezes, ao analista, “emprestar, literalmente, o seu aparelho psíquico,
ali onde o de seu analisando está em pane devido à renegação”. Assim,
correspondendo às novas patologias, novas formas de intervenção podem ser
eficazes para “reintroduzir a função da castração no discurso”. Do contrário,
concluo, corre-se o risco de desempenhar apenas a função que tem para o fóbico
o pequeno outro, a de ampará-lo em seus percursos, como fazem os acompanhantes
dos agorafóbicos, a fim de evitar o confronto, sem intermediários, com a ameaça
do real.



Fobia

Seminario Estructura, 10 de Julio 2010

José Zuberman
Psicanalista

Escuela Freudiana de Buenos Aires

¡Buenos días! ¡Bienvenidos! Hoy continuamos con el Seminario Estructura
en la clase de hoy esta a cargo de José Zuberman, analista - miembro de la EFB y
lo que vamos a trabajar es Fobia. ¡Bienvenido José! Gracias por aceptar la invitación.

José Zuberman: No, gracias por la invitación. Vamos a charlar sobre fobias.
Les diría que, ya que no somos demasiados, si no se entiende algo que digo me
interrumpen, hacemos más seminario que clase.

En torno de la fobia hay siempre una discusión, si se trata de una entidad
clínica o no. Vieron que hay muchos que hablan de Histeria y Obsesión como
estructuras nosológicas de la neurosis, entonces la primera discusión es esta,
¿ porqué entra en discusión si la fobia es una estructura clínica o no? Y digo
estructura clínica a propósito por que Lacan hay momentos cuando habla de
estructura, habla de la estructura del sujeto, de la estructuración del sujeto y en
otros momentos también habla de estructuras clínicas o estructuras nosológicas.
Clásicamente en Freud hay una tripartición: neurosis, psicosis y perversión, que
Lacan tematiza con la neurosis en el ámbito del discurso haciendo lugar a lo que es
la represión, la Verdrängung; la psicosis, la Verwerfung, la forclusión; y la
perversión la Verleugnung, la renegación. Y dentro de las neurosis clásicamente
Freud habla de neurosis actuales (de angustia por ejemplo) y neurosis de
transferencia, y en las neurosis de transferencia habla de histeria, neurosis obsesiva
y fobias.

¿Qué es lo que motiva esta discusión? En principio Lacan puede escribir el
fantasma de la histeria y el fantasma de la obsesión claramente, puede plantear
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esa lógica que nos conduce en la dirección de la cura. Voy a intentar de dárselos
aunque estoy un poco preocupado por el tiempo si es que hay que dejar a las 12
poder hablar un poco de clínica, pero me gustaría meterlos en esta discusión.
Ustedes se acuerdan de la fórmula del fantasma es ($  a) En el seminario 8
Lacan propone para la histeria la siguiente fórmula del fantasma:

a        A
     -

Arriba de la barra en el lado del sujeto pone objeto a. ¿Qué quiere decir
esto? Que la histérica se caracteriza como sujeto por ofrecerse como el objeto que
le falta al Otro, lo que el va a llamar – por encima de la barra – goce sacrificial de
la histérica. Es decir, en el mismo momento en que Dora puede descubrir la
impotencia del padre, es decir la barradura del Otro, ella se ofrece como el objeto
que lo sostiene y arma la idea de que el padre en lugar de ser impotente es un tipo
que tiene dos mujeres. La histérica siempre hace esto, cuando está por descubrir
la barradura del Otro se ofrece como el objeto que le esta faltando al Otro, puede
ser el objeto más preciado o el objeto menos preciado. Vos podés andar por el
mundo haciendo tus negocios, viajando de aquí para allí, haciendo de todo porque
yo me quedo en casa cuidándote los chicos, te tengo las camisas planchaditas y te
armo la valija. Ahí se ofrece como objeto del Otro; no es que se ofrece como
sujeto, trabajando en lo que le gusta, pintando sus cuadros, escribiendo sus cuentos,
dándose a conocer como sujeto, sino que se ofrece como objeto que sostiene al
marido, al hombre o a la familia. También puede ser que se trate como el objeto
menos apreciado: vos podés andar ahí porque yo te arreglo lo doméstico o como el
más apreciado cuando puede decir: este hombre me trata como una porcelana.
La condición de objeto no es por poco valor o mucho valor sino por ofrecerse
como el objeto que le falta al Otro, que completa al Otro. Siempre pueden descubrir
que el tipo llega re cansado de trabajar, de su reunión a las 2 de la mañana, no da
más y le dice: -¡ah, si, a mi me vas contar que estuviste trabajando hasta las 2 de
la mañana!-; inmediatamente le devuelve su condición de hombre. Esto hace que
quede bajo la barra la castración como la escribe en ese momento. Desconoce la
castración, desconoce su castración y la castración del Otro cuando se ofrece
como el objeto que le esta faltando al Otro. ¿Está claro lo que digo?...

Para la neurosis obsesiva, Lacan va a plantear la siguiente fórmula:

                            A    φ  (a a´ a´´ a´´´...)

φ
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¿Qué quiere decir esto? Del lado del sujeto el obsesivo carga con la falta del
Otro; esto no quiere decir que reconoce al Otro como barrado. El Hombre de las
Ratas carga con la deuda del padre, ¿se acuerdan? Estuvieron hablando de eso,
él carga siempre con la deuda del Otro. Y del lado del objeto, en vez de reconocer
un objeto que lo cause, como es una historia de amor, todos los objetos son factor
de falo. ¿Se acuerdan como se resuelve esto? No, hace mucho que hicieron tercer
año de secundaria (en relación a la fórmula). Así… (Explica escribiendo en el
pizarrón). Entonces cada objeto es factor falo, es decir que todo objeto que conquista
aparece como factor de falo, qué quiere decir esto: lo que dice Freud que ese
obsesivo de “Una particular elección de objeto en el hombre” o “La disociación
general de la vida erótica” lo que no acepta es la castración en la madre y en la
hermana, entonces para tener siempre una madre con él, disocia: una es la santa y
otra es la puta. La santa, dice Freud es la representación de la madre antes de
descubrir que es una mujer como cualquier otra, la santa es la mamá antes que
descubramos que tiene relaciones sexuales, que es una mujer cualquiera. No me
digan desde la mía porque saco el facón jajajaj… Para decir que nadie acepta del
todo que la madre es una mujer como todas. Y la puta es la madre después que el
chico descubre que la madre tiene relaciones sexuales como cualquier mujer y que
él es producto de una relación sexual. Lo cual hace a esa posición materna ya que
no hay ninguna prostituta que no este disponible en el momento en que la llamen
por teléfono o le toquen el timbre. Esta como cualquier madre, siempre dispuesta.

¿Porque traigo esto? Porque la discusión, si la fobia es una estructura clínica
o no, tiene que ver con el hecho de que no se puede matematizar el fantasma de la
fobia como hemos matematizado el fantasma de la histeria y de la neurosis obsesiva.
De la histeria y de la neurosis obsesiva podemos escribir el matema como Lacan nos
lo enseña. Con la fobia no se puede, entonces se arma la discusión si es una entidad
clínica o no. Ustedes vieron que Lacan siempre de lo real de la clínica intenta escribir
la lógica, esa lógica que al modo de la ciencia nos guía en la acción. Cuando un
químico escribe (HOH) entonces esto no abarca todas las aguas, hay que empezar
a leerlo, pero sirve para operar en el laboratorio. Ahora una vez que nos ponemos a
hablar y a leer eso, ya no en el campo del escrito de las letras, sino en el campo del
discurso empezamos: ¿es agua potable o agua destilada? ¿Para esta reacción química
necesitamos agua destilada o agua potable? ¿Qué cantidad de yodo tiene?...
Lo mismo, los matemas nos guían en nuestro trabajo clínico pero tenemos que ir
gastándolos, ir leyéndolos de distinta manera para poder operar con ellos.

¿Qué pasa con la fobia? Voy a la primera cita de Lacan, muy breve:
“la fobia está hecha para mantener la relación con el deseo bajo la forma de la
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angustia” (Seminario VIII, p. 266 versión EFBA). Los que dicen que en la fobia
no siempre se arma este losange entre sujeto y objeto, a veces es verdad,
por ejemplo en un ataque de pánico. Estas operaciones que se arman de
alienación/separación, a veces en la fobia solamente lo que media entre sujeto y
objeto es la angustia. Pero esta misma definición de Lacan, “la fobia está hecha
para mantener la relación con el deseo bajo la forma de la angustia”, si hay angustia
hay presencia del objeto causa, si hay angustia hay deseo… ¿de acuerdo? Entonces
ahí vemos que se trata de una neurosis, porque podemos leer el deseo, podemos
enfocar vía la angustia el objeto que la causa. Es decir que en la fobia, no es que el
sujeto hace uno con el objeto como en la melancolía, que la sombra del objeto cae
sobre el yo, que sujeto y objeto hacen uno. Queda bien diferenciado sujeto y objeto,
en relación a este sentimiento tan particular. Ustedes se acuerdan que Freud, dice
en el capitulo 3 de El Inconsciente “que los sentimientos son concientes”; él dice
que decirle a un paciente : –hoy vino enojado o hoy vino triste, es para que conteste
chocolate por la noticia, porque eso ya se sabe, lo que no sabe es porqué está con
este estado de ánimo que le resulta extraño a si mismo. Ahí dice Freud, lo que es
reprimido es la representación, el afecto es siempre de la conciencia. Incluso se
critica a si mismo, porque dice, “yo mismo uso la palabra sentimiento inconsciente de
culpa, y está mal dicho porque no hay sentimiento inconsciente; discúlpenme tómenlo
como una licencia poética que pongo de mi lado, ya usé esa palabra no quiero renegar
de ella”.

En Introducción del Narcisismo en la parte II, Freud va a proponer algo
que se los digo como matema,

     Angustia  =      Hipocondría
    - - - - - - - - -    - - - - - - - - - -
    N. de Transf         Delirio

Freud dice que la angustia se organiza como neurosis de transferencia y que
la hipocondría, el lenguaje de órgano se organizará como delirio. Ustedes lo
recordarán : nadie dura mucho con una neurosis actual; una neurosis de angustia
se organiza rápidamente en neurosis de transferencia, que él nombra histeria, fobia,
neurosis obsesiva; y la hipocondría se organizara en delirio. O sea que Freud va
decir que la angustia rápidamente se tiene que organizar en neurosis, en cada
neurosis lo hace de otro modo. El fóbico lo que va hacer es armar un sector del
espacio que le resulte intransitable para poder transitar por el resto del espacio.
Como ese ejemplo que cita que como tiene un problema con la sexualidad hace
una fobia a los barrios bajos, no recorre los barrios bajos pero puede andar libremente
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por el resto de la ciudad, entonces evitando la parte baja puede andar. Si por
alguna razón tiene que ir a cobrar algo a la zona baja de la ciudad porque están los
bancos o algún pariente se casa en una iglesia de los barrios bajos reaparecerá la
angustia, dice Freud. Pero ven que hay una presencia de la angustia, por lo tanto
del objeto, por lo tanto del deseo, respondiendo a esto que Lacan define en el
Seminario 8: “la fobia está hecha para mantener la relación con el deseo bajo la
forma de la angustia”. Ahora, la angustia no es un sentimiento cualquiera, en Freud
la angustia es el único sentimiento que proviene del ello, todos los sentimientos son
de la conciencia, la angustia es el único sentimiento que proviene del ello, cosa que
Lacan traduce como la angustia toca lo real. No es como el resto de los afectos
que son de la conciencia, la angustia proviene del ello, dice Freud; y la angustia
toca lo real, dice Lacan. Entonces hay una relación con el deseo, hay objeto que lo
causa, hay subjetividad pero desde el punto de vista lógico no podemos escribir la
formula del fantasma de la fobia. ¿Porque?, digamos una cosa mas… o empiezo
ya a contestar esto…

Freud dice en “El porvenir de la terapia psicoanalítica” que cuando el
sentimiento dominante en una consulta clínica es la angustia no duden de pensar
en una fobia” . Y en Juanito si ustedes se acuerdan, él dice que hay un primer
momento de angustia que luego cuando Juanito puede inventar el caballo eso deviene
la enfermedad, la tontería. O sea que la angustia se va a organizar como neurosis
de transferencia, la angustia es a las neurosis de transferencia, escribía ahí, como
la hipocondría es al delirio. Pero uno de los modos en que se organiza la angustia
es éste, inventa un objeto de la fobia y es ahí donde Freud empieza a hablar de
enfermedad, no de angustia; de fobia, no de angustia. Está un paso adelante de la
angustia. Una cosa que sí hay que aclarar es que lo que llamamos objeto de la
fobia no es lo que en psicoanálisis se la llamó objeto. Freud es claro cuando define
objeto y representación; del objeto se goza, se lo chupa, se lo muerde, se lo retiene,
se lo expulsa… del objeto se goza, la representación es representable, se puede
decir, es la misma definición que con más claridad aun sostiene Lacan cuando
separa el campo del significante del campo del objeto. El objeto a no es
representable, no es especularizable, no es empirizable no es una representación,
no es un significante. Entonces el objeto de la fobia ¿es un objeto? Ustedes no me
van a decir que Juanito podía montar el caballo, pegarle, acariciarle o hacer todo lo
que se hace cuando gusta de andar con los caballos. Si alguno de ustedes le tiene
fobia o conocen a alguien que le tenga fobia a los perros no es alguien que pueda
gozar del perrito de la casa… entonces no es un objeto porque de él no se goza.

Freud dice claramente que el objeto de la fobia hace suplencia de padre,
y que a Juanito le interesa el caballo en tanto representación. Es decir, él tenía el
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cuarto lleno de fotitos de caballo y no es que le tenía miedo a los caballos blancos
o con pintitas negras o a los caballos marrones o a los más bajitos o a los más altos;
la cuestión era con la palabra caballo que empieza obrar como operador lingüístico.
Es tanto la curiosidad extrema por el caballo, como el miedo al caballo lo que
hacen del caballo un significante privilegiado, un operador lingüístico. Entonces no
es un objeto, en el sentido que definimos objeto como aquello que podemos gozar,
morder, chupar, lamer, retener, expulsar. No es un objeto, vale aclararlo, no creo
que tengamos potestad para decir a partir de hoy no se llama mas objeto de la
fobia o no tiene sentido hablar de objeto fobígeno y objeto acompañante, porque es
un término que ya se ha impuesto. Igual que la histeria para Freud no es lo mismo
que la histeria para Charcot, objeto de la fobia es para nosotros, lo que hace es
suplencia de padre.

Entonces, la primer pregunta ¿Por qué hay algunos que discuten la fobia
como entidad clínica? Es un hecho especialmente clínico del cual Lacan no pudo
escribir el matema; porque hay una cuestión artesanal en el tratamiento de la fobia
que es el manejo de la angustia, sentimiento dominante en la fobia.

Participante: ¿Qué no se escriba el matema quiere decir que no haya
fantasma?

José Zuberman: No, no… esperame un cachito con tu pregunta porque
después voy a la cita de Lacan del seminario De un otro al otro y creo que con eso
te puedo contestar mejor… ¿De que padre se trata? ustedes vieron que cuando
empiezan a hablar de Juanito siempre dicen –si, padre había pero algo le faltaba,…
pero no tenía algunas características que un padre tiene que tener- … vamos a
tratar de definirlo más lógicamente. En el seminario 4 Lacan ya habla de padre
real, imaginario y simbólico, cuando define tres operaciones lógicas en relación al
objeto… -No quiero dar demasiado, tampoco quiero dar demasiado poco pero
como no nos conocemos no trabajamos semana a semana, si algo no se entiende
interrúmpanme-. Lacan arma en el seminario 4, después lo va retomar en el 17,
esto de las tres operaciones lógicas: frustración, privación, castración (escribe en
el pizarrón). Tiene necesidad de armar estas tres operaciones, esta (señala en el
pizarrón frustración) como operación imaginaria, esta (señala en el pizarrón
privación) como operación real y esta (señala en el pizarrón castración) como
operación simbólica. Justamente porque no alcanza el modo en que la escuela
inglesa, los klenianos especialmente, hablaban de la relación de objeto, entonces él
necesita definir tres operaciones en relación al objeto que es lo que acabamos de
decir que no es una representación, que no es un significante.
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                        Agente                         Operación                           Objeto

                         Padre Real                    CASTRACION          Falo Imaginario

                                                             (Deuda Simbólica)

                   Madre Simbólica                                                               Pecho Real

                                                            FRUSTRACION

                     Padre Simbólico            (Daño Imaginario)                  Madre Real

                                                                   PRIVACION

                     Padre Imaginario             (Agujero Real)                    Falo Simbólico

Empecemos por la frustración que es donde Melanie Klein centraba toda su
operación clínica (Escribe en el pizarrón). En la frustración Lacan dice que la
madre simbólica frustra al hijo del pecho real; el operador es simbólico, la operación
es la frustración y el objeto es el pecho real. Hay un momento donde
necesariamente la madre frustra al hijo del pecho, no lo puede tener todo el día con
la teta en la boca, también lo tiene que dejar llorar, hablar y todo eso. Entonces,
la madre simbólica que es la madre que en Melanie Klein tiene todos los objetos y
todos los significante en su cuerpo, es como el gran Otro, va frustrar de pronto al
hijo de un objeto real. La frustración es eso –papá dame un caramelo… no, son las
12.30, a la 13 comemos si te doy el caramelo no comerías-. Es una frustración,
porque se lo frustra del objeto real caramelo, el pibe se queda con bronca no es la
desgracia eso… cuidado con frustrar a un chico como decían los analistas de la
escuela inglesa como si fuese malo, puede ser lo mejor del mundo frustrarlo.
Imagínense si piensa que tiene la teta real absolutamente a su disposición nunca
puede hacer el fort-da. No siempre es algo malo frustrar, puede ser lo mejor que
le pase. Y podemos agregar que el padre simbólico frustra al hijo de la madre real,
porque la quiere para si; esto, dice Lacan, es vivido como un daño imaginario.
Obviamente que si yo a mi nene no le doy un caramelo va a protestar y va a sentir
–que malo, me hiciste un daño- en lo imaginario pueden escuchar histerias que
vienen y se sienten muy dañadas porque la hicieron incompletas, sin un pito y eso
es un daño imaginario que se les ha causado. Lo cierto es que acá hay un agente
simbólico que frustra al hijo de un objeto real. Esta función, el papá de Juanito,
para darlo como prototípico, porque es una fobia que todos conocemos, esta función
la cumple el padre porque le dice –pillín vos siempre queriendo estar abrazado a tu
mamá, eso no se hace-. Es decir le trasmite algo del orden de la ley y de la
prohibición del incesto por eso es un neurótico, hay un padre simbólico.

FRUSTRACION
(Daño Imaginario)
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La privación es una operación real, el agente de la privación es el padre
imaginario, es decir no el padre que vale por la palabra sino el padre que vale por
la presencia. Si quieren en Freud el padre de la horda, el padre terrible, el padre
que vale por la presencia, esa bestia primitiva que tenia todas las mujeres y todos
lo bienes. Que luego los hijos, se acuerdan en Tótem y Tabú, lo matan y nadie
quiere ocupar ese lugar porque correría la misma suerte, entonces queda ese lugar
vacío, y Freud dice ahí retorna el padre triunfante pero como palabra, como ley,
como prohibición del incesto. No es alguien que ocupa el lugar, es una palabra que
ocupa ese lugar, la interdicción misma.

El padre imaginario es el agente de la privación, ¿en qué sentido? es la
bestia que vale por su presencia, y porque vale por su presencia, por su virilidad,
por ser el macho cabrío es que deja a la vista el agujero real. En tanto ejerce su
sexualidad como hombre hace de esa rayita que hay en la entrepierna de la mamá,
un agujero. Esto pone a circular un objeto simbólico que es el falo simbólico.
Es decir si hay una mujer y hay un varón que puede, ya se pone en circulación lo
que es la pura diferencia, lo que es el orden del falo simbólico y queda a la vista el
agujero real.

La castración como operación simbólica es ejercida por el padre real, una
vez que el agente hace su operación bien hecha, se produce ese corte en que el
hijo ya no aspira más a ser ese falo imaginario y pone en juego lo que es del orden
de la deuda simbólica. ¿Qué quiere decir esto? si el agente notarial, como le dicen
en España al escribano nuestro, hizo bien la escritura cuando ustedes van a pedir
un crédito hipotecario, a comprar, a vender o hacer una sucesión no hay ningún
problema, todo se desliza normalmente, es un trámite normal. Si el agente, por eso
digo agente, si el agente notarial la pifió en una letra, fecha de nacimiento, en el
número de documento; tienen un lío, tienen que ir al juez… es un lío bárbaro. Si el
agente del seguro le hizo bien el seguro, chocaron con el auto van a la ventanilla
correspondiente y el trámite es rápido… Como dice Lacan si el padre real hizo su
operación de corte como corresponde, el pibe marcha con los títulos en el bolsillo,
puede ejercer su sexualidad sin ningún problema. La castración es una operación
simbólica, no es un fantasma para nosotros, no es el miedo a que se la corten,
es una operación de corte. ¿Se entiende estos tres padres? En Juanito lo que no
camina es el padre imaginario, el padre de la presencia porque el papá no desea a
la mamá, entonces no ejerce como padre de la presencia, como padre viril frente
a esa madre y tampoco la puede mostrar como mujer con su agujero real.
Este hombre le dice – pillín vos siempre en mi cama abrazando a tu mami,
que cosa con este chico –. Pero un tipo que desea a su mujer, no hace eso, lo
agarra en upa y lo lleva a su cuna. El padre imaginario es ese. Si uno desea estar
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con su esposa en la cama, lo agarra al pibe y lo lleva a su camita. En cambio el
padre de Juanito esa operación no la puede hacer. Por eso en las zoofobias el niño
tiene que inventarse un animal una bestia que muerda y castre, donde el padre no
hizo la operación de la privación. Esto significa suplencia, necesito inventarme una
bestia que muerda y castre donde el padre no lo hizo. Juanito tiene la suficiente
inventiva como para inventar un caballo. Se que después van hablar con Cristina
Marrone de Juanito pero eso apenas lo nombro, pero esta operación la tenía que
dar a conocer.

Había un paciente que justamente tenía el papá biológico que era de Boca
Jrs., el actual marido de la madre que era de San Lorenzo, el decía que era “santo”
como le dicen a los de San Lorenzo. Se fue armando en el análisis que el padre de
Boca, lo invitaba todos los domingos a comer y le hablaba de lo importante que es
el amor, del respeto a la mujer… se fue constituyendo como el padre de boca;
¡pobre pibe! ¡ era más aburrido!¡siempre hablaba!. Y resulta que el padre santo,
no era tan santo, cerraba la puerta de la habitación a determinada hora –¿Por qué
cierra la puerta? Porque parece que el marido de tu mamá no es tan santo–.
Entonces, estaba el padre de boca y el padre santo que no era tan santo, que con
su presencia viril dejaba a la vista el agujero real, la operación de la privación.
La suplencia es específicamente de este padre imaginario, eso es lo que suple, es
una suplencia como toda suplencia la podemos leer en los tres registros, pero la
falla no es de un padre que puede esto y no puede aquello, es del padre imaginario.

Freud en Tótem y Tabú, en la parte dos, hace una comparación entre dos
chiquitos, entre Juanito y Arpad, el paciente que Ferenczi presenta en una reunión
de los miércoles que se hacía en la casa Freud. Leo el resumen que hice de Arpad.
Un chico que a los dos años y medio se puso a orinar en el gallinero de la casa y
una gallina intenta picarle el pene. Al volver a la casa él decía que era una gallina
y en vez de hablar empieza a piar, ahí hace la consulta con Ferenczi. A los cinco
años retoma la palabra pero sólo habla de gallinas, su único tema es la gallina y
empieza a desarrollar un juego, presenciar o simular el sacrificio de una gallina o
un pollito, a la gallina real la mata y después le hace el entierro, lo entierra en el
gallinero de la casa y baila excitado en torno del cadáver. Después comienza a
besar el lugar de la tierra donde enterró al animal y a rendirle homenajes. Ferenczi
le dice que el gallo es un padre y a partir de ahí Arpad se niega a comer gallina.
Lo que Freud señala como diferencia radical, dice que Arpad es una perversión,
vamos a tomar lo que dice Freud no la discusión del caso porque excedería este
espacio, léanlo porque es lindo el caso. Él dice que Juanito es un metafísico,
él pone permanentemente la pregunta ¿porqué la tontería? ¿Qué es un caballo?
¿Porque le tengo miedo al caballo? ¿A que parte del caballo le tengo miedo?
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Al principio era a la boca, que se lo podía comer, después el bigote, después que el
caballo se separa del carro, el carro se separa de la estación. Hay sucesivos pasos
donde él va sosteniendo su pregunta permanentemente por el caballo, que Freud
dirá entonces representa al Tótem, es un Tótem. Como el Tótem es el protopadre
para la tribu, como es en las tribus que describe en Tótem y Tabú, estos son
descendiente de la vaca, los otros son descendientes del oso… entonces eso figura
como el Nombre del Padre, más o menos como para nosotros es el apellido.
Se acuerdan como es lo que Freud dice en Tótem y tabú, como opera lo que con
Lacan llamamos el Nombre del Padre. Están lo emúos y los canguros; si un chiquito
nace emúo el Nombre del Padre el significante mayor, significante primordial que
lo va a marcar porque ya tiene un destino de tener que casarse necesariamente
con una canguro… es un nombre que lo marca para siempre como a nosotros el
apellido, que en francés se dice Nombre del Padre. Entonces Freud dice mientras
Juanito coloca, como un metafísico, siempre la pregunta en el lugar, Arpad opera
con la gallina real, no hace un construcción metafísica, filosófica, diríamos nosotros
una construcción simbólica en torno de la cuestión sino que la realiza. Ahí plantea
la diferencia entre lo que él va a llamar el objeto de la fobia y el objeto fetiche.
El objeto de la fobia en tanto que tótem, aunque diga que no es un objeto, hace
suplencia de padre, menta el Nombre del Padre y agrego en particular el padre
imaginario; agente de la privación. El objeto fetiche en cambio, no es la palabra
caballo, el operador lingüístico caballo, el objeto fetiche es único, uno solo y menta
el falo en tanto que faltante de la madre.

Los ejemplos que da Freud son el fetiche de ese paciente que era el botón y
Freud empieza a investigar, cuando se le cayó el botón de la robe de chambre a la
madre y él podría haber descubierto la falta en la madre, en el Otro, la cubre con
el botón. Con el botón en la mano y sólo ese botón como fetiche cubre la falta en
la madre y tocando ese botón el tipo puede estar con una mujer, sin ese botón le es
imposible. El otro ejemplo que da es el de los zapatos con la punta mirando al
medio, con la agudeza clínica de Freud dice las dos puntas de esos zuecos miran a
la entrepierna y esas puntas mirando la entrepierna cubren la falta de la madre.
Pero no puede ser ni cualquier zapato ni cualquier botón. Yo fui residente del
Moyano y tenia siempre curiosidad por hablar con los psiquiatras forenses cuando
venían a ser esos diagnósticos, para decidir si se puede externar o no se puede
externar. Cuando iban a revisar la casa de un perverso, de un fetichista tenían la
ilusión de encontrarse con el goce mismo, entonces iban a revisar y ¿con qué se
encontraban? una bombacha vieja, una botón, un par de suecos. Lo que este objeto
único llamado fetiche, va significar para ese sujeto, es una construcción individual,
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que menta el falo en tanto que faltante de la madre. ¿Se entiende que el objeto de
la fobia hace suplencia de padre, es un tótem en tanto que padre y el objeto fetiche
menta el falo en tanto que faltante de la madre? A propósito de eso traigo la
comparación de Freud entre Juanito y Arpad, que les recomiendo la revisen.
Hoy que nadie va a ver a la celeste ja ja …[Referencia al mundial de futbol en
curso].

En 1969 en De un Otro al otro, Lacan después de tratar en el Seminario 8 a
la fobia como un cuadro clínico como se los relaté, va a decir que no es una entidad
clínica. Antes en el seminario 5 había definido a la fobia como el cambia-vías,
el fóbico te despista porque viene siguiendo la vía de su deseo, de su deseo y chic…
¿saben lo que es el cambia-vías? A mi me resulta fácil porque viajé en tranvías, había
siempre una esquina donde bajaba el motorman y cambiaba de vías; se piantó para la
otra y nadie entiende nada. En De un otro al otro va a definir así: “la fobia es una
plataforma giratoria, vira hacia la histeria o la obsesión y permite la unión con la
perversión” ¿qué quiere decir esto? Cuando dice en el seminario 5 esto del
cambia-vías lo que quiere decir es que en la fobia no siempre se opera con la represión
como en cualquier neurosis, que de pronto reniega de su deseo, cambia vías;
viene sosteniendo, sosteniendo su deseo y de pronto chic se patinó para cualquier
lado, ¿Qué paso? Esto es lo que Lacan empieza a tematizar en el 5 cuando dice lo
del cambia vías, y en De un Otro al otro va a decir esto que “la fobia es una
plataforma giratoria, vira hacia la histeria y la obsesión y permite la unión con la
perversión” ¿Qué quiere decir esto? ¿Una placa giratoria? Que dominado por el
sentimiento dominante que es la angustia hoy te puede aparecer como obsesivo,
por ejemplo alguien tiene una fobia a la iglesia y por una cuestión con la iglesia de la
madre María porque entrar a al iglesia es entrar en la madre, un invento que me
acaban de soplar las voces… para sostener esa fobia puede hacer toda una
argumentación anticlerical con los argumentos más lógicos del mundo. Ahí se nos
presenta como obsesivo, pero al otro día se nos puede presentar mas histéricamente,
sosteniendo su fobia que más o menos la puede tener más trabajada con una postura
más histérica. –yo los espero en la vereda. Una postura que de repente te aparece
como histérico, de repente como obsesivo y de repente se une a la perversión
¿Qué quiere decir esto? Cuantos fóbicos habrán visto que los retan, en el sentido de
retar a duelo y pican enseguida –a que no te animás a hacer una cama de 4- el tipo
no tiene nada que ver, como decía antes, con eso pero como se sabe cobarde,
se sabe miedoso, entonces de repente pica y acepta cualquier desafío sexual, deportivo.
Ahí es donde Lacan dice que reniega y se une a la perversión.
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Por ejemplo Freud también cuando habla de la homosexualidad dice que no
todos lo homosexuales son perversos, la homosexualidad no hace cuadro, Schreber
es un homosexual delirante, hay algunos perversos, pero también dice que hay
algunos que no toleran la diferencia en los cuerpos entonces están virilmente
constituidos pero no toleran la diferencia y eligen un objeto lo mas parecidos a si
mismos pero son neuróticos, aman, desean pero en ese punto no toleran la diferencia;
saben del deseo, saben del amor, pero no toleran la diferencia. La homosexualidad,
como dice Freud, no hace cuadro, él los llama homoeróticos por el sujeto a los
que están constituidos como sujetos de la perversión y homoeróticos por el objeto
a los que están constituídos como neuróticos pero no toleran la castración en este
punto y eligen un objeto parecido, también pueden ser fóbicos. Lacan dice se une
con la perversión. Esto que Lacan dice ahí “es una placa giratoria” eso es el
cuadro clínico de la fobia: sentimiento dominante la angustia como dice Freud,
a veces se presenta como histérico, a veces como obsesivo y se puede unir a la
perversión. Lo importante clínicamente de esto es que tenemos que tener presente
poder darnos cuenta cuando reprime y cuando reniega.

Si no están cansados les cuento un caso de mi práctica. Viene a verme un
paciente estudiante de medicina muy inteligente con muy buenas notas en la
Facultad, esos tipos que están por la mitad de la carrera pero se ve que van a ser
medalla de oro porque tienen todo entre 9 y 10, y además era muy buen orador, era
dirigente de su agrupación política y decía muy buenas arengas. Además era pintón,
buen mozo un tipo que hacia deportes; pintón, deportista buenas notas, muy buen
oratoria, tenía minas que se le tiraban a patadas. Después de que me pasa semejante
curriculum le digo ¿Qué hace acá?... porque no cambiamos de lado faltaba decirle,
uno tantos años acunando diván ja ja… Miren lo que me dice,– sí, era inteligente –,
que leyó Lacan y dice que la resolución del síntoma es un epifenómeno de la cura
y entonces para que voy a pasar el mal momento de decirle cual es mi síntoma,
si la cuestión es que yo me largue a hablar y hablando de cualquier cosa el síntoma
se disuelve, ¿verdad?... Ahí estaba lo renegatorio. –Sí, es verdad, hablando de
cualquier cosa el síntoma se resuelve, pero cuando uno reprime una palabra no
sabe qué está reprimiendo, cuando yo le pregunto sabe porque esta acá y no me lo
dice, ahí esta renegando de una verdad en juego, entonces si no está dispuesto a
asociar libremente y a decir lo que se le ocurre esto no va a ir para adelante,
no hay posibilidades de armar el dispositivo analítico. Pero la argumentación, estarán
de acuerdo conmigo que es inteligente, que leyó bien y argumentó bien. Le digo
esto y me dice –bueno, está bien, me da el changüí de contárselo la próxima,
me voy preparando…Le digo – ¡cómo no!, fijamos un horario. Me quede con la
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duda si volvería o no volvería. Volvió y dijo que se le tiraban las minas encima y él
tiene mucho miedo, que no había tenido todavía una relación sexual. Gambeteaba
a las mujeres como Maradona. Esto es lo que los psicólogos llaman evitar el objeto,
y nosotros podríamos nombrarlo con Lacan la placa giratoria, ahí no reprime ahí
reniega de su deseo, porque él estaba preocupado, porque a él le gustaban las
mujeres, pero no las podía abordar, le agarraba tal angustia que no podía.
¿Se entiende que no es represión, que es renegación? Se empieza analizar, empieza
a trabajar algunas cosas. A fin de ese año, 31 de diciembre, se acuerdan como era
en la época de estudiante, que uno pasaba hasta las 12 con la familia y después se
iba a una fiesta. Se empieza a divertir, dios se puso de nuestro lado y se empieza a
franelear con una mina que le gustó, comienza a contar eso en la primera sesión de
enero. Y uno desde la abstinencia dice-¡vamos, vamos aguante! (risas). Termina
la fiesta y no hay medios de transporte y la consigna es cada cual vuelve con el
coche que lo trajo. –Le tomé el número de teléfono a la chica, ya se que me iba
decir eso usted, ¿no? Me reí del alto concepto que tenía de mi, pero no es fácil con
la renegación y a eso voy. Vuelve la segunda sesión de enero y empieza con un
sueño homosexual con el hermano mayor que tiene el mismo nombre y la misma
profesión que su papá y empieza a decir que, tocó fondo, que la angustia de la
angustia, que la verdad de la verdad, que lo que es este sueño. Analizamos esto en
los términos que se pueden imaginar, él había elegido una profesión que no era la
del papá. Llega la otra sesión de enero y la sigue con el sueño, y la siguiente sesión
la sigue –este tipo con este caramelo entretiene a cualquier analista, con este
caramelo me entretiene y pensé que pasamos enero y quedamos como cuando
vinimos de España. Entonces le digo -¿la llamó a la chica que le había pedido el
número de teléfono? Como les dije era deportista, tenía un buen físico, nunca me
voy olvidar que tenía una remera blanca le empezó a latir el corazón, cierto que me
asusté y dije voy a tener que llamar a una ambulancia, como tenía un buen físico y
era verano, se le ve enseguida el latido. Esto es para decir: la angustia toca lo Real,
una cosa es hablar de la angustia y otra cosa es la angustia, eso que toca lo Real.
A partir de ahí resituamos la cuestión. ¿Pero a donde voy?, primero a esto que
Lacan en el seminario 5 dice el cambia- vías, como viene sosteniendo su deseo y
de repente reniega; o llama “De un Otro al otro”, la placa giratoria. Entonces a uno
le queda la duda de, en que me autorizo yo para interrumpir sus asociaciones y
decirle esto, ¿es válida esta intervención? ¿Porqué yo tengo derecho a interrumpir
sus asociaciones y decirle –¿la llamó a esa chica? La respuesta me daba, pero
también hay que trabajar además de la clínica por lo menos para hablar acá,
las razones. Entonces me quedo pensando y encuentro en Freud, el artículo es
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Las perspectivas futuras de la terapia analítica que es el discurso inaugural del
IIo. Congreso Internacional en Nuremberg en 1910, Freud dice así:
“Nos aproximamos ahora a la intelección de la técnica analítica tiene que
experimentar ciertas modificaciones de acuerdo con la forma de la enfermedad y
las pulsiones que dominan en el paciente. Hemos partido de la terapia de la histeria
de conversión; en el caso de la histeria de angustia y las fobias deberíamos modificar
algo nuestro procedimiento. En efecto estos pacientes no pueden aportar el material
decisivo para la resolución de la fobia mientras se sientan protegidos por la
observancia de la condición fóbica” (Freud, O. completas, v. XI, p.137). Es decir
mientras están protegidos por la fobia no hay manera de llegar a aquello que motiva
el síntoma, ¿está clara la cita de Freud? Les leo otro más, de Freud también:
“desde luego no se consigue desde el comienzo de la cura renuncien al dispositivo
protector y trabajen bajo el dispositivo de la angustia. Es preciso, entonces, asistirlos
traduciéndoles su inconciente hasta el momento en que puedan decidirse a renunciar
a la protección fóbica y exponerse a una angustia muy moderada ahora.
Sólo cuando hacen este último se vuelven asequibles el material cuyo gobierno
lleva la solución de la fobia¨; en Amorrortu esta en el volumen XVII, p. 161.
Lo que Freud nos dice es, primero lo mismo que dice Lacan, que el monto de
angustia es decisivo en el manejo artesanal del tratamiento de un fóbico. El montante
de angustia es decisivo por eso no se puede terminar de escribir el matema, porque
la fobia es un hecho clínico. Los que parten de la lógica son los que hablan de
histeria y obsesión, los que parten de la clínica hablan de esta tripartición. Con un
fóbico, no es como decía David Liberman, es un analista argentino que fue presidente
de APA y presidente de IPA, que decía que los fóbicos son los que mejor se
analizan porque siempre asocian y siempre hablan; es verdad siempre asocian,
pero gambeteando el objeto de la fobia. Renegando, evitando, como quieran decirlo,
ese objeto es que siempre hablan, pero no es la cuestión que hablan porque si a
este ñato lo dejaba seguir hablando del sueño homosexual con el hermano mayor,
que tiene el mismo nombre y la misma profesión que el padre, podíamos estar por
los siglos de siglos hablando de lo mismo, pero siempre bajo el dominio del dispositivo
protector. Entonces, la cuestión es que en la fobia de acuerdo con la indicación de
Freud, no se puede estar como con una histérica esperando que el inconsciente se
desabroche, uno con una histérica como habla hasta por los codos se sienta a
esperar, y siempre va a ver un lapsus, un sueño, algo que diga del inconsciente,
uno puede esperar tranquilo porque seguro que alguna formación del inconsciente
aparece.
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Con la fobia por esto que explica Lacan de la placa giratoria entre represión
y renegación, si nos quedamos esperando esa formación del inconsciente podemos
pasarnos la juventud; hay que hacer este tipo de intervención que interrumpe las
asociaciones para preguntarle ¿la llamaste a la chica que tanto te gustó y le tomaste
el teléfono? Ahí se empezó a mover la cosa, tenia ganas de quedarme en febrero
para que no afloje el tipo pero no, preferí irme de vacaciones ja ja…

Les contaría algún caso más para hablar de estas intervenciones del analista
que son necesarias y no son del orden de la interpretación simbólica. No es la
interpretación simbólica como el wagen-wegen en Juanito que permite pasar del
pequeño circuito al gran circuito…, son la interpretación simbólica con las que
Freud operaba como un mago, pero ustedes ven que acá no hay una intervención
simbólica, hay una intervención en lo real. De las tres ditmensiones de la lengua
intervengo en lo real, basándome en lo que Freud decía en le 5to Congreso
Internacional en Budapest, si quieren verlo en Amarrortu (v. XVII, p. 161), cuando
se discute mucho sobre la idea de Ferenczi de las terapias activas, entonces Freud
decía cuando si y cuando no, en el mismo sentido esto dice que en fobias si y en las
compulsiones también, que no es norma la terapia activa de Ferenczi, que hay que
ver cuando.

Les cuento un caso más y nos va a queda un ratito para conversar. Era una
mujer que trabajaba en un banco de la city, muy activa, muy peleadora,
tenía sesión muy temprano antes de ir a trabajar y siempre era una batalla…
fue andando bien su análisis y sobre el filo de los 40 se casa y queda embarazada,
hago corto para ir al recorte que quiero decir. Queda embarazada y los primeros
meses del embarazo tiene mucho miedo a como vendría el embarazo con 40 años,
después viene el 2do trimestre, todas las presentes que estuvieron embarazadas
saben que es el cuando mejor la pasan, bueno, llega a sesión y se acariciaba la
panza, asociaba y decía se pone duro, se pone blando, le digo parece un chico de
13 años para nombrar el valor fálico del embarazo…tal como bebé, pene, regalo,
dinero, heces… Pasó el 7mo mes, estaba cursando el 8vo y no prepara el bolso, no
habla de comprar camisones, nada, sigue acariciando la panza como si fuese el
embarazo fuese eterno. Entonces empiezo a intervenir – ¿no va hacer el curso de
psicoprofilaxis? -Mire yo fui al Centro Cultural San Martín a escucharlo a usted y
usted dijo que la psicoprofilaxis no existe, así que imagine si usted es mi analista y
dice que la psicoprofilaxis no existe, no voy a hacer un curso de psicoprofilaxis.
Veremos a ver si se puede entrar por otro lado. Es verdad yo sostengo que no hay
psicoprofilaxis, pero al hacer el curso entran en tema, contaban con otras mamá,
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conocen la sala de partos, etc. Yo le podría haber dicho, todo esto que le dije a
ustedes, pero seria volver sobre la hipnosis, así como si hipnotizó con esa frase,
que se hipnotice con ésta; seguramente me hubiera hecho caso por la posición que
tenía en la transferencia. Paciencia, vamos a entrar por otro lado, entonces
esperamos y… hasta que un día ya estábamos pasados los 8 meses cuando la
despido resuelvo decirle: –la próxima sesión puede ser acá, en su casa o en el
sanatorio donde decida tener a su bebe-. Cuando volvió era la de antes: – ¿quiere
saber cómo es mi casa, está muy curioso por saber en que sanatorio me interno?
¿Me va aumentar los honorarios de acuerdo a que sanatorio me interno? Todo ese
discurso bravo, como antes, sonó a la mujer de la city, la cosa es que peleándose,
habla, y sale muy claro que para poder desprenderse de su hijo tendrá que
desprenderse de la madre. En este punto de fobia, donde no dejaba que se le
acerque un varón primero, renegaba del casamiento como una institución fallada…
no hay institución sin falla pero en el matrimonio ella no toleraba falla. Empezó a
venir todos los días a sesión, porque montó en angustia. Para seguir la indicación
de Freud de intervenir, una de las condiciones es saber que uno no interviene
desde el prejuicio, yo tenía claro que no intervenía desde el prejuicio, que después
de 9 meses iba a venir un parto. El parto iba a llegar o llegar y ella no se notificaba.
Pero ¿ven qué es la renegación? El analista interviene donde el superyó impone la
renegación, el superyó impone la renegación.

Otro caso y nos quedan 15 para conversar. Era una chica que estudiaba
cine y era terriblemente claustrofóbica. El caso está en un artículo de los Cuadernos
de “Sigmund Freud” que se llama “El Claustro”, por si les interesa, donde describo
3 caso de claustrofobia. Esta chica era difícil, porque estudiaba cine y era muy
claustrofóbica; tenia que ver una cantidad de películas por semana y en el tercio
de la película ya le agarraba el ataque y tenía que irse del cine. En el curso del
análisis va soportando un poco mejor su fobia, se hace amiga de los acomodadores
que comprenden su situación -a veces tenía que entrar tres veces para completar
la película y se lo permiten, aún sin volver a pagar la entrada. Algo de esto de la
claustrofobia se va modificando, se pone de novia. Termina la facultad de cine y
consigue un trabajo en cine, en edición. Era un buen periodo, estaba trabajando
bien. Se encontraba siempre con la amigas en el primer vagón del subte, había
hecho un lindo grupo, estaba en un buen momento. Como dice Freud, la enfermedad
vuelve al ataque. Pasan algunas cuestiones con este grupo de amigas, peleas,
situaciones parecidas a las de la familia de ella, entra en angustia, pero a la manera
de la claustrofobia. Tiene que parar el viaje en subte e ir hacia el lugar donde
“ve la luz”. Por supuesto que subrayo “donde ve la luz”, como salir de adentro del
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otro, como situación de parto, de nacimiento hasta se le frene el ataque y vuelve al
subte. Le voy señalando que los nombres de las estaciones, no es como el cine que
las imágenes la acribillan en la oscuridad… sino que los nombres de las estaciones
van pautando el largo tubo que iba entre estación y estación, no es un encierro
absoluto… se sabía de memoria las estaciones, tenía una regla nemotécnica,
diciéndolas aguantaba. Se le empieza a complicar. Viene una sesión y dice – ¡así
no va más! Francas ideas de suicidio, donde la intervención no puede ser la
intervención simbólica. En esa sesión le digo – el viaje de esta vida lo hace cada
uno al modo que puede, si el viaje de la línea A lo tiene que hacer en 3 veces,
lo hará en tres veces, acá lo importante es que su película salga adelante. Viene
varias sesiones seguidas, esto se resuelve. No se puede esperar la libre asociación,
tengo que intervenir en lo real; la cuestión es que el deseo se sostenga.

Lo que traje para el final se los cuento rápido. A Juanito que era el
Herbert Graf antes de morir a los 71 años le hacen un reportaje en el Opera News
de Nueva York, que si quieren lo pueden buscar por internet. Cuenta algunas
cosas interesantes, por ejemplo que Freud alquilaba para el verano una casa que
se llama Bell Ville y el papá Herbert, Max Graf, que Freud trata con tanto respeto,
la lindera. En el cumpleaños de 3 años invitan a los vecinos y Freud le regala un
caballito de madera; hasta le ofreció el objeto con el que construye la fobia! Hago
el recorte de una sola anécdota, lo demás si quieren vayan al reportaje que es
interesante, se los recomiendo. Cuando el pibe tiene 17 años, el papá, – no existían
las colonias de vacaciones ni los viajes organizados para los chicos que terminan el
secundario –, lo manda a la casa de la tía de Berlín, se mandaba a la casa de los
parientes. Como Max era el crítico de arte más cotizado de Europa, tenia entradas
para todos los teatros. Lo manda al teatro con entrada de él y le habla a su amigo
Kahane, un revolucionario del teatro, – míramelo al pibe –. Lo ve que está muy
interesado y cuando se está por ir, Herbert (nuestro Juanito) lo va a saludar y
agradecerle y Kahane le dice – la próxima vez que vengas a Berlín te dejo una
entrada a tu nombre no hace falta que uses la entrada de tu papá –. Entonces en
el reportaje él dice: eso fue para mi el punto de viraje, yo sentí desde ese momento
que tenía que hacer algo por la ópera tan revolucionario y tan importante como lo
que hizo Kahane por el teatro. Como él era de una familia acomodada judía, con
contactos, se pudieron escapar a Nueva York y Herbert Graf es el teórico de la
escena más importante, escribe 4 libros, es director de la ópera.
Le preguntan ¿cuál es el momento más difícil para usted como director? El día del
estreno, cuando vienen todos los actores a buscarme para saludar al público,
yo transpiro, me agarra taquicardia, un jadeo que es desesperante, es decir,
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tiene un ataque de fobia. ¿A dónde voy? A los analistas no nos interesa la normalidad,
no lo vamos a mandar a hacer un training que supere el miedo, lo que nos importa
es que el sostuvo su deseo, realizó su synthome aunque siga siendo un fóbico.
Esta es la dirección de la cura, no es sostener la salud; es sostener el deseo, poder
construir su cuarto nudo.

¿Quieren hacer alguna pregunta?
Participante: ¿En la fobia lo que se juega es lo que dijiste del padre imaginario?
José Zuberman: Si, siempre. Hay padre simbólico, el padre de boca, por eso

es un neurótico. Esa operación está jugada esta, la del padre imaginario está en
falta, por eso tiene que inventar una bestia que muerde y castre donde el padre no
lo hizo.

Participante: Yo tengo confundido el padre real con el padre imaginario.
Había entendido que padre real era aquel que tomaba a su mujer como objeto
causa de deseo y como vos lo definís al padre imaginario es eso, por eso se me
confunde.

José Zuberman: El padre real acá lo toma Lacan cómo el padre que cae a lo
Real. Una vez que hace la operación, si la escritura está bien hecha ni te acordás
quien fue el escribano, te olvidaste, cayó a lo real, ya cumplió su función y ya no
tratas con alguien; como dice Lacan se mete los títulos en el bolsillo y anda por el
mundo sosteniendo su sexualidad tranquilamente. Ya no cuenta la presencia ni la
palabra del padre, eso ya va operando desde mí. Es una operación simbólica,
el agente cae a lo real, Padre Real.

Escribe en el pizarrón y describe.
Participante: ¿O sea que las intervenciones que hacemos, la hacemos más

en el orden de la privación?
José Zuberman: No, porque cuando hablamos de las intervenciones del

analista, no son las operaciones, las operaciones lógicas las tenes que releer;
en cambio, intervengo por cuerda real, imaginaria, simbólica. Simbólicamente wagen
–wegen, raten –ratten… en lo real es como en los ejemplos que di y me detuve;
y en lo imaginario Freud en el historial de Juanito tiene que escribir varias veces el
dibujo de la casa, la estación, etc… Hay modos de intervenir también en lo imaginario,
porque el caballo no solamente es tótem, Nombre del Padre, el caballo también
organiza el espacio imaginario.



Fetichização de um objeto fóbico1

“[...] divisão do sujeito? este ponto é um nó. Lembremo-nos onde Freud o

desenvolve: sobre a falta de pênis na mãe, fator pelo qual se revela a natureza

do falo. Aí o sujeito se divide, diz Freud, em face da realidade, vendo, ao

mesmo tempo, se abrir o abismo contra o qual ele se protegerá com uma

fobia, e, por outro lado, recobrindo esta superfície onde erigirá o fetiche,

isto é, a existência do pênis mantida apesar de deslocada. [...]

Por um lado saquemos o “falta de” (falta de pênis), colocando-o entre

parênteses, para transferi-lo para o falta de saber, que é a falta (o passo) de

hesitação da neurose. [...] Por outro, reconheçamos a eficácia do sujeito

neste indicador que ele erige para lhe designar a todo o momento o ponto

de verdade.”

(LACAN, J. “A ciência e a verdade”. In: Escritos, p. 877)

Eu poderia ter intitulado este trabalho como “Do gosto e do desgosto”.
De fato, os termos ‘fobia’ e ‘fetichismo’ parecem tão codificados na semiologia
psiquiátrica e, mesmo atualmente, no seu uso psicanalítico, que temo me expor à
crítica caso nos ativermos às etiquetas.

 A psicanálise nos ensina que do “Não gosto de multidão” à impossibilidade
em que se encontrava o pequeno Hans de sair de sua casa por medo de encontrar
cavalos na rua há apenas uma questão de sutileza.

É essa mesma sutileza que separa o “Traga-me um xale que lhe cobriu o
seio, um lenço de minha amada” do Fausto, de Goethe, do colecionador de sapatos
no Diário de uma camareira, de O. Mirbeau.

Gosto e desgosto são reações consideradas como normais. “Todos os gostos
estão na natureza”, dizemos, aquela mesmo que Leonard da Vinci reconheceu
como “plena de infinitas razões que não são dadas pela experiência”.

A que momento estas reações de atração e repulsão podem ser consideradas
como anormais? Não é o que decidirei aqui. Limitar-me-ei a constatar sua existência
e sua oposição. Com efeito, há uma antinomia manifesta entre os comportamentos
do fetichista e do fóbico.

1 Texto da secção “Documentos clínicos” da revista Scilicet 1, 1968, p. 153-167. Tradução:

Mario Fleig.
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Um se coloca em fuga diante de uma situação com a mesma perseverança
que o outro a busca; a aversão extrema de um se opõe ao gosto seletivo do outro;
a repulsa à atração, ao sofrimento, ou, a angústia ao prazer e, talvez, ao gozo,
enfim, à sideração ou à retração – um movimento direcionado, de busca incessante.
Só os une o caráter irracional de suas reações que são tanto para um quanto para
outro inexplicável e, dir-se-ia, outrora, fatais.

Destacou-se muitas vezes a mistura de afeição e de hostilidade do fetichista
com seu objeto. Freud havia notado a aversão que o fetichista experimenta sempre
pelos órgãos genitais femininos, na qual ele via um estigma indelével do recalque.
No Pequeno Hans, ele diz – em nota – que “é preciso admitir, e a teoria o exige,
que o mesmo que fora outrora objeto de intenso prazer, hoje é objeto de uma
fobia”. Mas foi preciso esperar seu último artigo, inacabado, de 1938, sobre a
Ichspaltung, para que fosse evocada a constituição simultânea de um fetiche e de
uma fobia.

Freud não nos diz qual fetiche o menino do qual fala no seu texto de 1938
escolheu. Quanto à fobia, trata-se de um temor de ser devorado por seu pai, este
elemento oral que encontraremos sempre na origem da fobia, por pouco que a
análise possa ser levada bastante adiante.  Na mesma medida, é insuportável,
para ele, que lhe toquem os dedos do pé.

Que o mesmo objeto possa ser ao mesmo tempo de atração e de horror,
buscado e evitado, isto, me parece, não foi descrito. Entretanto, é essa eventualidade
que vai agora nos deter a propósito desta história retraçada da análise de um
paciente.

Jean, em uma bela tarde de verão, brincava em seu quarto quando ouviu sua
mãe lhe chamar:

 – Jean, meu querido, venha me ajudar.
Ele correu até o banheiro onde sua linda mamãe acabava de se vestir.

Ela quase sempre saía às noites. Ele adorava olhá-la se aprontar. Ele a achava tão
bela como uma fada. Ela gostava que ele lhe dissesse isso. Ele fazia-o
frequentemente.

Naquela tarde, ela lhe pedia para ajudá-la a prender seu vestido que se
fechava nas costas. Ela não conseguia sozinha. Contente e atento, Jean fez como
lhe era pedido. Mas que estranha perturbação o tomou, que se sentiu enrubescer,
suas pernas tremeram e seu gesto ao se precipitar tornou-se incerto. Aí, então, do
mais profundo de si mesmo, como se o encantamento deste momento se desfizesse,
surgiu um brusco e doloroso prazer. Jean acabava de gozar. Ele tinha seis anos.

Vinte anos mais tarde, ele vem para a análise e me fala de seu objeto.
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Esse objeto é da categoria do que, em gramática, chamamos de coisas.
Coisa inanimada, coisa morta. É o mais insignificante dos objetos. Entretanto,
veremos de que forma intensa ele vai viver, que peso realmente insuportável ele
irá tomar.

Será ao mesmo tempo objeto de horror, de assombro, objeto de repulsão e
de asco insuportável, objeto de mau agouro, objeto de morte. Mas também objeto
de amor, de atração irresistível, objeto de todas as buscas, objeto aparentemente
eleito pelo desejo.

Esse objeto terrível e fascinante, esse objeto de pudor, analítico por excelência,
é um botão.

Sim! Um botão, não um botão de rosa ou de campainha, nem mesmo uma
destas pintas que nós, médicos, continuaremos, para sempre insatisfeitos,
a classificá-las entre verrugas, bolhas ou vesículas; não, um botão de roupa,
simplesmente.

É verdadeiramente um objeto ridículo. Chamar tanta atenção para um botão
de roupa não parece sério.

Era precisamente isso que pensava Jean, que acabou por iniciar sua análise.
Mas isso o incomodava muito. Não é nada agradável, dizia ele, ter que se vestir a
cada manhã como se abotoar sua camisa ou sua braguilha não o incomodasse,
ao passo que a visão de um único desses botões, visto de esguelha sobre uma
mesa, forçava-o a desviar seu olhar. A queda eventual de um desses botões mal
costurados lhe causava um pânico aterrorizado, e por nada desse mundo ele o
recolheria, porque, para isso, seria preciso tocá-lo. A singela ideia de segurar um
entre os lábios, como por vezes faz uma mulher que se prepara para pregá-lo e
enfia a linha na agulha, enchia-o de um nojo imenso que lhe dava náusea.

Pronunciar simplesmente a palavra lhe era um suplício que ele evitava,
empregando termos como “coisinha”, “trenzinho”. Ver, tocar, nomear esse objeto
era, para ele, tão odioso quanto repugnante.

Paralelamente a essa repulsa invencível, entretanto, ele sentia com a mesma
força uma irresistível atração pelo mesmo objeto, com a condição de uma mínima
modificação.

Esta condição que o fazia passar de um extremo ao outro era o seguinte:
era a multiplicação.

Explico-me: as roupas que tinham um número expressivo de botões o atraíam.
Na rua, ele observava as mulheres que usavam mantôs, vestidos, blusas fechadas
por vários botões e, num golpe de vista certeiro, ele estimava o número deles.
Assim, uma vestimenta que tinha oito valia mais do que uma que tivesse sete.
Contudo, uma condição para a atração erótica de tais vestimentas era a de que os
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botões fossem rigorosamente idênticos, dispostos da mesma maneira e, sobretudo,
que não faltasse nenhum. Se um fosse diferente dos outros, por sua posição,
seu formato, sua cor ou, sobretudo, sua ausência, aquilo que no instante anterior
teria sido objeto de atração tornar-se-ia, irremediavelmente, objeto de uma extrema
repulsão.

Assim ele observava nas vitrines das lojas de confecções as roupas que
preenchiam as exigências de seu curioso cânone de estética do vestuário.
Quando encontrava uma mulher vestida segundo seu gosto, experimentava grande
excitação sexual. Ignorava solenemente o rosto da desconhecida, tomado,
literalmente, pelo charme. Fascinado pelo único objeto de seu interesse, ele a seguia
longamente com o olhar.

Deixarei de lado outros detalhes para insistir sobre o fato de que era preciso
que todos estivessem estritamente abotoados e apenas os botões de osso e de
madrepérola lhe interessavam; os que eram revestidos com tecido não tinham
praticamente nenhum valor aos seus olhos, nem num sentido, nem no outro.

Enfim, fato certo é que uma mulher deveria portar esse tipo de roupa para
que o efeito erótico chegasse a seu máximo. Se fosse um homem que vestisse
algo semelhante, não lhe dizia nada. Ele sustentava curiosamente que os homens
que vestiam esse tipo de roupa eram homossexuais.

 Tudo isto certamente foi dito com muitas reticências, após uma longa
elaboração, pois os fatos, apesar de tão precisos, estavam misturados em uma
espécie de caos no qual tinha dificuldade de se orientar.

Resumamos: o mesmo objeto, o botão, se fosse só um, singular, era objeto
de angústia, o que tentei expressar no meu título, ao nomeá-lo de fóbico; ao contrário,
multiplicado, colocado no plural, tornava-se objeto de atração, o que eu denominei
de fetiche.

Esses fatos são indiscutíveis, uma vez que constituem os fatos de seu sintoma.
Ele não deixou escapar nada – a ninguém – de sua perversão. Eu digo perversão
porque, apesar de tudo, ele reconhece, bastante atormentado, que se entregou a
excessos dos quais se arrepende. Por exemplo, ele chegou a imaginar, ao longo de
jogos solitários, cenas no decorrer das quais ele mesmo ou sua parceira, não se
lembra muito bem, e veremos a importância de tal fato, vestia-se com o tipo de
roupa adequado ao seu prazer.

Como chegou ele até aí, a essa aberração, que, de minha parte, seguindo a
Freud, eu nomearia voluntariamente de um delírio? Com efeito, é preciso reconhecer
que idêntica energia mobilizada a respeito de um objeto tão pouco conforme ao
objetivo sexual, considerado como normal, implica uma perda ao menos localizada
do sentido, digamos, do real, se essa palavra tem algum sentido.
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1. O ser

Para tentar saber, teremos que remontar um pouco nesse passado que o
presente repete num eterno retorno.

Sobre as condições nas quais ele nasceu só direi o seguinte: para seu avô
materno, sua filha não deveria ter filhos. Também ela se casou com este homem,
o único aceito por seu pai, ou seja, suspeito de não poder engravidá-la.

Tal foi o fado, que, no seu berço, selou o destino de Jean. Nascido de um pai
considerado como ausente e de uma mãe que uma maldição paterna condenava à
incapacidade de gerar, seu lugar era restrito e doloroso.

Doente ele esteve efetivamente grande parte de sua vida. Resfriados,
bronquites e mil complicações infecciosas, necessitando de cuidados cotidianos e
dolorosos até não poder mais.

Deste período, sua mãe dizia que não queria nem para seu pior inimigo tal
calvário.

 Mas eis que seu filho, infelizmente, não era apenas seu pior inimigo,
mas um pouquinho dela que tornava em sua relação com seu pai e seu marido uma
função deveras estranha. Deve-se ser descrente como um psicanalista para relevar
a indecência disso.

Certa noite, quando estava febril e assoava-se levemente, sua mãe chegou.
Seu menino então era objeto de seus atentos cuidados maternos. Ela colocava o
termômetro e segurava-o com os dedos por um longo tempo para que ele “subisse”.
Muitas outras coisas subiam juntamente com a coluninha de mercúrio. Aí, diante
de 37º ou 38º, destas febres que podemos qualificar de desejo, sua mãe intervinha.
Fumigações muito quentes, cataplasmas ardentes e, para lutar contra uma
constipação suposta e culpada, uma lavagem intestinal abundante por um tempo o
mais longo possível.

Jean escutava este veredicto com uma secreta alegria. Quando digo secreta,
é porque ele não a exteriorizava, não pulava de alegria e não falava, a não ser para
dizer que talvez não valesse à pena. Mas de fato esse segredo inconfessável era
partilhado com sua querida mamãe. Os dois sabiam muito bem que esses inocentes
tratamentos tinham um sentido, e muito preciso.

Sufocado embaixo de suas cobertas, asfixiado por tintura de bálsamo e
eucalipto, aquecido com mostarda e inchado com água quente, que mais precisaria
para que um inconfessável prazer o fizesse ter uma ereção, já que, talvez no
paroxismo do sofrimento e da congestão, ele gozava, numa sucessão surpreendente
de espasmos?
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O que acontecia? Aqui é preciso recuarmos um pouco para termos a
evidência de que, completamente enrubescido, inchado, retesado, exacerbado,
ele é... um pênis em ereção.

Sim, não é agradável constatar, mas, certamente, o é. Ele sabe disso,
não nestes termos, é claro. Sua mãe também sabia disso, não nestes termos, claro.

E este jovem compreendeu que se tratava de ser: ser sua falta para ela,
brinquedo que se infla, brinquedo muito sério para os adultos razoáveis, um pequeno
falo vivo para seu uso exclusivo.

Este período eufórico no qual a criança é a isca do desejo materno,
a metonímia de sua falta, não acontece sem momentos de angústia. Esse objeto do
desejo é vivo objeto de todos os excessos, aqui, mais especialmente, de destruição.

Destruição recíproca e temor dessa destruição. Nesses momentos de
desmancha prazer, nos quais a identidade é quase perfeita, até onde que se pode ir,
vertigem do ser à mercê de um desaparecimento de um no outro, de um pelo outro,
sempre no horizonte deste jogo mortal?

Além disso, aconteceu, um dia, que este jogo de ser tudo para ela se revelou
não mais agradá-lo – esta mãe decididamente difícil –, quando então se colocou a
questão de “não ser nada mais para ela”. Desvanecimento do sentido. Apesar de
ficar novamente doente, muito doente, doente para morrer, quase isto, mas não
totalmente, pois ainda havia um para além de seu desejo.

O que poderia ele fazer para ser ainda o que ela desejava? Ou deveria ele
renunciar a ser para ter, já que este jovem tem o pênis? Jean então se dirige para
seu pai. Seria ele que teria a chave deste mistério?

De forma alguma, sabia-se, há muito tempo, que esse pai não dispunha
deste famoso falo para transmiti-lo. Sob esta cláusula Jean deve ter nascido.
Não somente ele não o tem, mas é também evidente que seu filho está no lugar
dele para sua mulher.

Neste momento dramático, Jean encontra a saída que ele conhece bem:
ele adoece de novo.

Durante a noite, ele apresenta 40º de febre, vomita e tem dores abdominais.
O médico é chamado com urgência e diagnostica uma crise de apendicite aguda.
“Ele me fez uma crise de apendicite” diz a mãe. Mas desta vez ela se enganara e
vamos ver por quê.

Ele é operado naquela noite mesmo, e, quando desperta, ainda entorpecido pelo
efeito da anestesia, vê, à sua cabeceira, seu pai, com a aparência radiante, tendo em
suas mãos um vidro no qual, sombria informação, nadava o apêndice do desejo.

Nunca mais Jean, que, durante seis anos, fora apenas uma vítima oferecida
à Pieta, adoecerá.
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Essa intervenção que não é nem mais nem menos o que a circuncisão
representa, lhe permitiu, segundo a Lei do Pai, poder não mais ser o pênis à
disposição de sua mãe, e aceder à questão, a partir de então aberta para ele,
do ter.

2. O ter: a fobia

Foi nos meses seguintes, ou seja, por volta de seis anos, que situa a cena que
descrevi no começo, na qual a mãe lhe pedia para ajudá-la a se vestir. Ele é, então,
ao mesmo tempo, solicitado a se entregar para ela. Até aquele momento, era em
todo o seu corpo que ele consumava um incesto imaginário. Agora é seu pênis real
que é requerido. Mas esse pênis é fundamentalmente inadequado. É muito pequeno.
Ela, inclusive, lhe disse. Ela o chamou de “teu pequeno tico”.

Também quando, para lhe agradecer por ter lhe ajudado a abotoar seu vestido,
ela lhe disse: “O que seria de mim sem meu homenzinho”, Jean, que sabe o que
falar, quer dizer, por ter experimentado, durante seis anos, bruscamente, não quer
nunca mais ajudá-la.

Quando ela o chama, ele grita de seu quarto: “Não tenho tempo, peça para
papai fazê-lo”. Sua mãe se espanta com isso e resmunga, mas nada faz.

O fato é que, naquele momento, como um precipitado, Jean forjou para
sempre uma fobia.

O que isto quer dizer? Primeiramente, não escolhemos um objeto de repulsão
assim, num momento, por mais significativo que seja. Deve haver outros elementos
que o predestinavam sustentar essa função.

Sem dúvida, Jean tem várias recordações anteriores a esta cena.
– A primeira, muito vaga, quando ele era muito pequeno, teria sido atendida

lhe desabotoando seu macacão por entre suas pernas.
– Uma outra, quando doente e sozinho em casa, ele brincava de organizar

botões sobre a mesa da sala de jantar, esperando a chegada de sua mãe.
– Por volta de quatro anos, foi numa brincadeira com colegas mais velhos

que eles lhe deram o papel de um bebê. Vestiram-no com a fronha do grande
travesseiro da cama de seus pais e fecharam sobre ele com botões de pressão.
Ele se lembra de ter experimentado uma sensação que qualifica de voluptuosa por
se sentir fechado dentro desta fronha.

– Por volta de cinco anos, uma lembrança que se reporta ao uso de uma
calça que se fechava com uma braguilha e não mais como quando ele era pequeno,
com calça de elástico que era abaixada para urinar.

Esta consagração, que representa para uma criança a passagem de uma
roupa de pequeno para uma roupa de um maior, parece-lhe ter provocado um
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problema. Para quem? Sua mãe? Seu pai? Ele não sabe muito bem. Enfim,
mais duas outras lembranças que parecem fundamentais:

– Por um lado, um dia ele teria ouvido seu pai chamar de “botão” o que ele
entendeu ser o órgão sexual de sua mãe.

– Por outro lado, seu pai sempre intervinha para dizer à sua mulher que ela
talvez poderia se vestir sozinha. São estas as recordações que ele traz,
aparentemente insignificantes, como são as recordações da infância, mas cuja
evocação no seu devido contexto dá conta da sobredeterminação do sintoma.
Buscando uma objetivação de sua escolha, ele se debruçará no curso de sua análise
sobre este passado que são a etimologia e a história. Etimologicamente,
nesse procedimento incestuoso do conhecimento, cujo caráter erótico é consciente
para alguns, ele encontrou que “botão” vem de “se chocar/bater” que, de início,
queria dizer “bater”, depois, “repelir”, “impelir”, ainda “fora de”, no sentido de
“excrescência”, “germinação”, “do que cresce”.

Quanto à história, ele leu que foi no século XII que o “botão” foi introduzido
em nosso país com o uso contemporâneo de fechamento. Originário dos países
nórdicos, foi empregado por razões práticas.

Com efeito, nesta época, a elegância dita “idiota” queria que os punhos e os
colarinhos de vestidos das mulheres da corte fossem estreitamente ajustados.
Para esse fim, as fivelas romanas não eram nada cômodas e costurava-se o vestido
sobre a pessoa que o tinha vestido previamente. Para tirá-lo, era necessário
descosê-lo. O abotoamento remediará esse inconveniente. Ele conserva das suas
origens um uso que, pela moda, será de fácil reconhecimento.

Mas progredimos muito lentamente. Para nosso alívio, invocaremos o caráter
contraditório e completamente enigmático de seu sintoma. Como conceber que o
mesmo objeto possa ser ao mesmo tempo atraente e repulsivo? Na aparência,
é totalmente ilógico. Sabemos, no entanto, que o grande escândalo do inconsciente
é de ser rigorosamente lógico.

Retomemos com Jean: tudo o que me resta para dizer é absolutamente
inseparável do progresso de sua análise; ali eu estava apenas para garantir os
limites, o que Georges Bataille2 teria chamado de “o inelutável de seu fundo
impossível”. Jean me dizia, muitas vezes, o quanto ele me achava quadrado.

2 BATAILLE, Georges, escritor francês (Billon, Puis-de-Dôme, 1897 – Orléans, 1962), ex-marido

de Silvia Bataille, que fora mulher de Jacques Lacan e pai da psicanalista Laurence Bataille. Adotará

a transgressão, tem como apoio a sociologia e a psicanálise, como método de interpretação da

sociedade e da história. O mal, o erotismo, a morte, a angústia, o desespero, o incesto, as agruras e

antinomias do desejo, a transgressão e o sagrado são os temas de seus escritos, em busca “do que o

homem sabe do fato de ser”. (NT)
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3. O Um

O Um é, para ele, como vimos, o insuportável, o impossível. Ele se espalha
de forma desmedida, transborda a realidade; caído de um além, ele ocupa toda a
cena. Ele é completamente pleno, denso, opaco e, no entanto, completamente
inapreensível. Para ocupar tanto espaço aqui, deve haver uma grande falta noutro
lugar.

Freud nos diz que a fobia do pequeno Hans vem do cavalo, como ele puxa a
carroça, graças à virtude constituinte dos significantes Wägen (carros no plural) e
Wegen (por causa de). Esse elemento propriamente fonemático, aqui homofônico,
do significante, encontramos neste modo incerto de enunciado, no qual
reconhecemos nossa certeza, esta que vem da imprecisão de certos fragmentos
de sonhos. O que ele nos diz?

 – Sim, Botão, teu pedaço, pequeno botão, pedacinho. [Oui, Bouton, ton
bout, petit bout, ton petit bout.]

Aí estão os fonemas que se deslocam. Trata-se de uma má flatulência, mas
o inconsciente não é exigente e um sentido aparece, aquele que fará a precisão da
cena da recordação.

O botão é teu pedacinho, pequeno pedaço, teu pequeno tico, cuja solicitação,
não duvidemos, sua mãe provocou naquela cena, mostra o quanto sua presença
real é desde sempre problemática. Com efeito, não é de hoje que este pequeno
pedaço de carne foi destinado a ser um significante maior.

Mas esse significante é igualmente metonímico – esta função que Freud
reconheceu no sonho sob a forma de combinação de um termo com outro.

De botão da braguilha ao pênis a distância não é tão grande. A distância,
todavia, é imensa na consciência, praticamente intransponível, esta que garante o
deslocamento metonímico.

A respeito disso, ele contará, no curso de sua análise, uma história que lhe
foi contada:

Foi nos Estados Unidos. Caça-níqueis à disposição da clientela. Há um aviso
nestas máquinas: “Entre, você se sentirá em casa”. Na parte da frente da máquina
um orifício, no qual o aficionado, supostamente com ereção, introduz seu pênis e
sente na ponta de seu órgão... um botão.

– Sim, sim, me diz ele, essa história é idiota: como as de você, aí dentro de
sua calça.

De fato, essa história certamente não foi inventada, mas objetiva bem não
somente o que pode ser a sexualidade nos Estados Unidos, evocada aqui de forma
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humorística, mas de forma muito mais interessante, para nós, o deslocamento
metonímico do pênis para o botão.

De outra feita, foi com o livro A idade viril, de Michel Leiris3, sempre na
espreita do que ele experimenta como muito estranho, que ele encontra uma
passagem em que o autor, falando de suas relações com seu irmão, diz: “Além da
ameaça que ele me fez de me operar de apendicite com um saca-rolha (operação
que ele mesmo tinha sofrido, mas em condições normais), uma vez ele disse que
me ‘faria comer sopa de botões’. Naquela época, uma das sopas mais comuns nas
casas era um cozido com massa de diversas formas, simulando estrelas, letras do
alfabeto; e eu imaginava botões de madrepérola boiando no cozido no lugar das
massas e meu nojo era tão grande, que até hoje não consigo ver um botão de
camisa ou de calça sem imaginar aquilo na minha boca, provocando náusea”.

Lendo isso, Jean se lembrará de seu próprio desespero quando, aos sete
anos, estando na praia, foi obrigado a usar, para se proteger do sol, uma camisa
que tinha apenas um botão. Ele o dissimulava usando uma gravata, para a alegria
de seus colegas, que o chamavam de “Jim, o gravata”.

Mas deixemos estas digressões, por mais instrutivas que sejam, e retornemos
a esse objeto, cujo singular é horrível, para dizer que é preciso reconhecer as mais
estreitas relações que entretêm com o significante metonímico do falo.

A função do significante não é de representar a significação, mas de completar
suas falhas; é quando a significação se perde que encontramos a trilha do
significante. Ele designa a falta, a ausência, mas, sobretudo, ele a engendra. É em
torno desse furo que ele diz que se estrutura o sujeito. E é desse furo que caiu este
dejeto que tomou para Jean tanta importância, já que define uma das bordas de
seu ser. Ele remete a uma palavra que diz a verdade, desvelando sua mina. Mas,
para Jean, pelo menos, essa palavra não é fácil de se dizer, ainda que não possa se
privar dela.

Também seria de pouco alcance pensar que a angústia que aparentemente
aterroriza a Jean diante deste objeto e que o impede de tocá-lo, de olhá-lo ou de
nomeá-lo poderia estar ligada ao medo de que esse objeto proibiria a masturbação,
por exemplo, ou seria a representação de uma ameaça de castração real e temida.

3 LEIRIS, Michel (Paris, 1901 -Saint-Hilaire, 1990), escritor, etnólogo e crítico de arte francês,

ligado aos escritores surrealistas e amigo de Lacan. Pesquisador incansável de uma verdade interior

– inclusive, onírica. A idade viril foi a obra que marcou suas confissões psicanalíticas, uma espécie

de jogo da verdade, na qual o escritor é confrontado, por processos verbais, com observações e

experiências, para encontrar “a gota de verdade” que poderia constituir a regra do jogo da vida. Trata

a linguagem como uma revelação, analisando a sua mitologia pessoal e confrontando-a com os mitos

coletivos. (NT)
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Com efeito, jamais alguma ameaça lhe foi feita, e ele jamais renunciou à
masturbação. Bem sabemos que a angústia não é medo de um objeto, mas
confrontação de um sujeito com a falta de objeto. Assim, o botão, para Jean,
é o emblema da desmedida de uma falta.

Esse botão evoca ao mesmo tempo a hiância de uma situação, uma ausência
que ele presentifica, um “sem” [pas-de] que se situa ao nível do Outro,
e a inadequação radical do ser de Jean de se acomodar a ele.

Ele diz, ou melhor, grita, que sua mãe não tem pênis. Jean sabe disso, ele viu
(o “não ver” da fobia) este furo sem fundo que o chama. Ele fora entregue, presa
sem defesa, ao excesso desse vazio que o atrai e aterroriza. Com efeito, é justamente
o desejo de sua mãe que ele completa e que se perde nele desde a época em que
ela o alimentava. Verdadeira dimensão do incesto por esse movimento retrógrado
que negaria o corte desde a origem, e, com ela, o sujeito.

Ele é, também, esse objeto, o suporte da angústia em torno de algo que,
ao nível do nome do pai, estaria forcluído. Quem negará que a fobia seja uma
psicose como que limitada a um pouquinho de realidade? Com efeito, Jean não
tem pai; pelo menos, ele não detém este falo, garantia da falta que interditaria o
incesto e permitiria a Jean aceder ao desejo. E o botão de osso ou de madrepérola,
estes restos de morte, lembra bastante o voto de sua morte. Ele já não estaria
morto em seu nome que não pôde assumir? “Não tocar”: semelhante a esta árvore
fulminada que mantém a aparência da força, ele cairia em cinzas.

Enfim, este objeto inominável é também Jean.
Jean, em seu pênis insensato, ao qual ninguém poderá dar um sentido, mas,

principalmente, Jean como sujeito, o “sem” [pas-de] lugar para Jean, o “não ter
nascido” que presidiu ao seu nascimento segundo a Lei de seu avô materno.

Ele sabe disso, semelhante nisso ao Midas da fábula quando consegue
encontrar o sábio Sileno e lhe pergunta o que o homem poderia encontrar de
melhor e de mais lucrativo, e ouve como resposta: “Miserável raça de homens,
filhos do acaso e do desgosto! Por que queres ouvir o que não te servirá para nada?
Este bem supremo, saiba que não poderás alcançá-lo: é de não ter nascido, de não
ser, de ser nada. Mas, o bem que virá em seguida estará a teu alcance, de morrer
rapidamente”.

Com efeito, Jean não existe, não como um sujeito. Quem o reconheceria?
Seguramente não seu pai, que é somente carência; também não sua mãe, para
quem sua existência, que transgredia o interdito paterno, era uma cruz. Ela apenas
o reconhecia como um doente, prestes a morrer, o que ele fez toda sua infância.
Mas, para ele, talvez mais do que para qualquer um de nós, a morte era apenas
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uma partida postergada. No curso de sua análise, lembrou-se de que um dia, muito
remoto em sua infância, ele havia decretado que estava morto, que ninguém
perceberia isso, que certamente continuaria a viver como antes, mas somente ele
sabia que estava morto. Ele reservava o direito de reviver, de renascer quando
julgasse o momento oportuno.

É assim que Jean, imobilizado em uma dialética do ser e do ter, na busca
patética desde a infância de uma falta designada e não desmedida, cria, na urgência
de um momento privilegiado, um objeto irrisório.

Este botão, bruscamente intocável, diz ele, é como um aviso deixado por um
carteiro de que uma carta registrada lhe esperava, da qual se sabia que o conteúdo
é a lembrança de uma dívida, que a dívida do pai não fora paga e que é impagável,
que o desejo da mãe é de morte e sua falta radical, que, enfim, seria melhor que
Jean não tivesse nascido.

Mas ele o diz.
E, ainda que Jean faça de tudo para nada saber de tudo isso, de todo esse

saber e do que implica que seria a dimensão do zero, o Um e ele sozinho os separa.
Pela simples razão: mas radical que na ocasião de seu jogo incestuoso com

a mãe, um dia seu pai o nomeou. Seu pai, nós vimos, um dia, disse: “Botão” para
designar o órgão sexual de sua mãe.

Assim ele designou, mesmo que seja tão pouco, com seu desejo, uma falta
de onde desde então tudo pode se originar.

Também, para esta palavra, e para o objeto que disso cai, Jean se atém a
isso acima de tudo. Sua angústia é que ele possa desaparecer e desvela – a botoeira
que o engoliria.

O Um, não contável, mas unário, estrutura a borda de seu ser do saber.
Porém é insuficiente, insustentável, inadequado para qualquer divisão. Seria preciso
duas bordas para fazer uma cinta de Möbius.

4. O fetiche, o sujeito

Para aqueles que me seguiram até aqui a respeito da repulsa ligada a esse
objeto, proporei agora abordar o que é referente a seu caráter atraente, que Jean
em seguida encontrou em sua perversão.

Como ele passou de um singular horrorizante para um plural erótico?
É tentador querer encontrar aqui um simples retorno do recalcado:

Jean encontra em sua perversão a comoção deliciosa que foi a sua quando ajudou
sua mãe a abotoar seu vestido, o que a tomada de horror do objeto recalcou.
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Pareceu-nos, no entanto, que a fobia não é o recalcamento, mas, ao contrário,
o fracasso do recalcamento, a eminência possível e reconhecida de um retorno do
que gostaríamos de nada saber.

Também é justamente no sentido da equação fundamental do fetichismo
que formulou Jacques Lacan, ou seja, que aquilo que é amado em um objeto é
precisamente o que lhe falta, que Jean por ele mesmo me orientou.

Eis aqui aproximadamente as coisas tais como se apresentam: um botão é
horrível, insuportável.

Muitos botões é verdadeiramente excitante. Isso poderia se reduzir a uma
dupla operação aritmética:

Um é feito de:
– 9/10 de angústia, da qual vimos um sentido, “o sem”.
– 1/10 que sem saber por que ele chama de a parte do pai que, nós podemos

precisar, está ligada à virtude da nominação.
n, o número:
– Os 9/10 de angústia são divididos por n; quanto maior n for melhor será.
– O 1/10 sofre a multiplicação por n e tende para um.
Efetivamente, o Um era uma palavra que abria para a verdade do furo que

delimitava insuficientemente.
Ao contrário, o n, o número, que de forma alguma é um aparelho de medida,

deve ser concebido como indicando a função da falta e estruturando o corte.
A partir de então, podemos opor ponto a ponto o Um fóbico, metonímico da

desmedida de um “sem” radical que ele preservava bastante mal, ao número
(quantidade) fetiche metafórico de uma falta estruturante.

– Sua mãe tem um pênis, mantido sobre o fundo de ausência, ainda que
deslocado.

– O falo do pai – reconstituído nesse número (quantidade) que representa a
cadeia significante, na qual não falta nenhum elo; são todos idênticos, permutáveis
(condições, devemos observar, que são aquelas da organização mesma de seu
fetiche) para que a verdade seja salva – é verdadeiramente a garantia da falta.

– Enfim, o próprio Jean está salvo. Em torno do corte que interdita o incesto,
ele pode se estruturar, enfim, dividido. O fetiche constitui a segunda borda de seu
ser de verdade.

Evidentemente, visto que desde sempre a questão que ele assim solucionou
é esta do Outro, ele justamente necessitará, em seu fantasma, que o travesti tenha
seu papel no qual a vestimenta esconda tradicionalmente tanto o que ali está,
como o que ali não pode estar.
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 “Não se pode saber” é o que o fetiche preserva melhor do que a fobia.
É preciso completar: “Não se pode saber que isso não tem solução?”. Sim,
se queremos articular claramente a verdade de que aquele que chamamos em
nosso meio de o “gentil fetichista” sustenta ao renegá-la.

Ele a sustenta e ela sustenta-o em seus suportes barrocos e tristemente
risíveis.

Também sobre esse fetiche, constituindo o ser do sujeito na sua borda de
verdade, como a fobia era sua borda de saber, me parece que não devemos querer
contestar rápido demais o valor estruturante desta Spaltung inaugural do sujeito
confrontado com o real impossível da diferença de sexos.

É o que me lembrava Jean, que, quando me falava, dizia, semelhante a
Tomás, o Obscuro4 “Eu ouço uma voz monstruosa pela qual eu disse o que disse
sem que disso eu soubesse uma única palavra”.

4 Obra de Maurice Blanchot, de 1941 e retomada em 1950, tem como temática a voz e o olhar,

personagens que se expressam por meio de Thomas. Blanchot introduziu novas formas para o romance,

pela escrita da “experiência limite” da morte traduzida como “prova da ausência de finalidade”. Sua

obra literária descreve a morte como “esta negação ideal, este assassinato diferido” e “sua tensão para

o horizonte perigoso no qual a linguagem busca, em vão, desaparecer”. Assim, ele afirma que, como

escritor, “não tem nada a dizer, mas deve dizer este nada”. (NT)



O impostor: contribuição de um tipo de psicopata
à psicologia do ego1

Helene Deutsch

O fascinante estudo de caso da Dra. Deutsch diz respeito a uma variante da
personalidade psicopata conhecida como “o impostor”. Seu extenso relato da relação
terapêutica com este indivíduo oportuniza um estudo longitudinal dessa desordem.
Na verdade, a análise desses tipos geralmente termina no ponto da primeira
confrontação com a realidade. A ênfase no papel da identidade do ego pode ser
comparada com a contribuição de Novey neste volume. Mais do que isso, o tipo de
caráter final pode ser contrastado com o construto de Michael sobre o transtorno
de caráter, também incluído nessas leituras.

A habilidade da Dra. Deutsch em descrever as nuances peculiares da
personalidade humana (ela foi a primeira a definir o indivíduo “como-se”) é
manifesta em todo o artigo. Nesse distúrbio, a natureza ímpar do laço com a
realidade é cuidadosamente examinada. A concatenação das forças psíquicas
envolvidas tanto no narcisismo extremo como no seu oposto, isto é, a necessidade
dos outros, promove uma “orientação para a realidade”, mas a realidade é vista
como um palco para o ator, tendo a humanidade como sua admirada plateia.

A verdadeira natureza parasita do indivíduo fica, então, exposta; não há
uma libido objetal real, uma vez que todos os laços com o mundo externo visam
apenas à extração de benefícios. Essas pessoas parecem estar eternamente
perseguindo uma identidade que faça justiça ao seu próprio conceito narcísico.
A nova identidade serve, ao mesmo tempo, como uma negação do que está por
baixo – uma estrutura de caráter passiva, assustada, essencialmente vazia.
O fingimento e a impostura podem ser concebidos como uma defesa contra a
ansiedade e a culpa, as quais se rompem somente quando o indivíduo é confrontado
com sua própria “identidade verdadeira”.

1 Publicado em Pschycoanalyt. Quart., 24, n. 4: 483-505, 1955. (Tradução: Cláudia Alquati Bisol,

Mario Fleig)
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A Dra. Deutsch apresenta essa variação da estrutura do ego como o
“ego não ego”, uma entidade que tenta forçar um ideal do ego irreal no mundo
externo por meio da identificação com o ego de alguém. O impostor geralmente
parece ter algum talento, ocasionalmente um intelecto incomum, mas ele consegue
satisfazer suas fantasias grandiosas apenas por meio do acting-out.

Para a pesquisa psicanalítica no campo da psicopatia, o ano de 1925 constitui
um marco histórico, pois foi então que Aichhorn editou seu livro, Wayward youth2

(A juventude rebelde), e Abraham seu ensaio, “The History of a Swindler”
(‘A história de um vigarista’)3. Enquanto que Aichhorn extraiu seu conhecimento
de muitos anos de observação e terapia de numerosos casos, Abraham baseou
suas descobertas psicanalíticas no estudo de um psicopata de um certo tipo.
O ensaio de Abraham continua sendo um dos clássicos da literatura psicanalítica.
Seguindo seu exemplo, considero de valor especial escolher, dentre as muitas
variedades da personalidade psicopática, um determinado tipo e tentar entendê-lo.
O tipo que escolhi é o impostor. Eu restringir-me-ei ao tipo não dramático de
impostor e deixarei os demais – mais fascinantes – para uma publicação posterior.

Há cerca de vinte anos, o dirigente de um grande estabelecimento para o
tratamento de deliquentes juvenis persuadiu-me a me interessar por um rapaz de
quatorze anos e, se possível, levá-lo à análise. O adolescente era de uma família
extremamente respeitável. Seu pai, um empresário magnata, era um famoso
filantropo a quem a entidade estava em débito pela grande ajuda financeira. Típico
empresário norte-americano, ele estava completamente comprometido com os
aspectos financeiros da vida. Sua sinceridade e altruísmo davam-lhe uma dignidade
que todos respeitavam. Ele nunca fingia ser algo que não era, e sua sagacidade
nos negócios era acompanhada por um grande senso de responsabilidade social.
Filho de um pobre pastor luterano, as maneiras e o moralismo de seu piedoso pai
estavam enraizados em seu caráter.

O trabalho duro do pai, sua perseverança e sua reputação – seu gênio
financeiro – tornaram-no um dos homens mais ricos da comunidade. Ele adorava
enfatizar o fato de que era um homem que se fez por conta própria, e sua grande
ambição era deixar seu florescente negócio para seus filhos com vista à futura
expansão. Em casa, ele era um tirano que fazia todos tremerem e se sujeitarem às
suas ordens. Sua esposa era uma mulher simples, de família pobre, não muito

2 AICHHORN, A. Verwahrloste Jugend, Viena, Internationaler Psychoanalythischer Verlag, 1925.

(Tradução: Wayward Youth, New York Viking Press, 1935).
3 ABRAHAM, K. “Die Geschichte eines Hochstaplers in Lichte psychoanalytischer Erkenntnis”,

Imago, 11:355-370, 1925. (Traduzido por STRACHEY, A. Psychoanalyt. Quart., 4:570-587, 1935.)
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bonita nem dotada de qualquer espécie de talento. Ele simplesmente havia casado
com uma companheira de cama e dona de casa obediente; deixava-a compartilhar
dos seus bens materiais – sustentava vários membros da família da esposa – e,
em parte, de sua proeminência social.

Jimmy, o paciente, foi o último a nascer no casamento. Seu irmão mais
velho tinha, então, onze anos, e o seguinte dez anos. A mãe, sempre ansiosa, mas
carinhosa e terna, dedicava-se completamente ao seu filho mais novo. Ela dava-lhe
uma liberdade sem limite, sendo seu interesse principal agradá-lo. Todos os seus
desejos eram satisfeitos e qualquer expressão de desprazer de sua parte era uma
ordem para prover-lhe novos prazeres. Em tal atmosfera, narcisismo e passividade
estavam destinados a florescer. Essas eram as bases, os poderosos fatores
predisponentes para o posterior desenvolvimento do rapaz. Os irmãos em
crescimento encorajavam a superproteção da mãe e, para eles, o pequeno menininho
era um brinquedo querido para quem tudo se dava sem esperar nada em troca.

O pai não se preocupou com o menino durante os três ou quatro primeiros
anos de sua vida. Naquela época, Jimmy escapou à tirania paterna, e a batalha que
os irmãos mais velhos travavam contra o déspota ocorria fora da esfera de
convivência do menino. Quando os dois mais velhos entraram na adolescência,
essa batalha tornou-se mais intensa, terminando em rebelião total. O irmão mais
novo, um rapaz introvertido com inclinação artística, trocou a casa por um internato;
o mais velho, com aptidão para a mecânica, logo se tornou independente e deixou
a família.

O pai não era um homem que aceitava derrota. Ele simplesmente renunciou
aos filhos mais velhos e, com sua energia ilimitada, voltou-se para o caçula, então
transferindo o menino dos cuidados da mãe para seus próprios cuidados. Ele se
retirou parcialmente dos negócios, mas continuou a dedicar-se, de casa, às atividades
financeiras e filantrópicas. Jimmy, então com quatro anos, passava a maior parte
do dia com o pai e ouvia suas conversas com visitas que estavam todas em posição
subordinada ao patriarca da família e, em muitos casos, eram financeiramente
dependentes dele. O pai tornou-se para ele um gigante, e o menino reagia aos
esforços que o pai fazia para torná-lo ativo e agressivo e, também, despertar-lhe
interesses intelectuais, com alguma ansiedade, ainda que com sinais positivos de
aquiescência. Uma forte união se desenvolveu e o processo de identificação do
menino com o pai, que este mobilizara, estava em pleno florescimento.

Quando Jimmy estava com sete anos, seu pai foi vítima de uma séria doença
crônica que resultou em cinco anos de invalidez, durante os quais ele ficou em
casa, em uma ala retirada da parte central da residência. Nunca ficou claro se
essa doença foi uma tuberculose pulmonar ou um abscesso pulmonar. O afastamento
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do pai, em função da doença, fez com que, na memória de Jimmy, ele fosse
representado por seu catarro mal cheiroso.

Nessa época ocorreu uma mudança em Jimmy. Ele desenvolveu um estado
que parece ter sido uma verdadeira depressão: parou de brincar, comia pouco e
não se interessava por nada. Então – de uma maneira explícita – tornou-se muito
agressivo, tiranizava a mãe e tentava dominar os irmãos. Sua primeira fuga foi
correr para uma floresta próxima e recusar-se a voltar para casa. Ele criou para si
um mundo de fantasia e descrevia, de maneira pseudológica, seus feitos heróicos
e os acontecimentos incomuns nos quais desempenhava papel de destaque. Essas
pseudologias, típicas para sua idade, podem bem ter sido os precursores das futuras
ações de Jimmy. Enquanto sua mãe – “em nome de paz” e para não incomodar o
pai doente – continuava fazendo tudo o que ele queria, seus irmãos agora o
ridicularizavam e o relegavam ao papel de um “ninguenzinho” (“little noboby”).

No decorrer dos anos que se seguiram, Jimmy teve algumas dificuldades na
escola. Embora fosse inteligente e aprendesse rápido, ele achava difícil aceitar a
disciplina, não fazia verdadeiros amigos, era maldoso e agressivo sem motivo
aparente – “um covardezinho” (“a sissy”) – como ele mesmo se caracterizava.
Uma vez que o nome de seu pai tinha peso na comunidade, Jimmy sentia, com
certa razão, que nada podia lhe acontecer – ao filho de seu pai. Ele ainda não era
culpado de atos associais, nem mesmo de roubo infantil.

Quando ele estava com doze anos de idade, seu outrora tão amado pai
morreu. Jimmy não sentiu dor alguma. Sua reação se manifestou em crescentes
exigências narcísicas, na desvalorização de qualquer autoridade e numa espécie
de triunfo agressivo: “Eu sou livre, posso fazer o quiser”. Logo depois começaram
a ocorrer seus atos associais.

Antes de discutirmos sua patologia, digamos algumas palavras sobre o
relacionamento desse menino com seu pai, que sofreu uma interrupção tão súbita.
Nessa aliança com o pai, que começou aos cinco anos de idade, o menino mimado,
passivo, tornou-se em parte um apêndice do pai. A identificação com o poderoso
pai criou uma situação em que o ego era simultaneamente enfraquecido e fortalecido.
Quando em competição com o pai, ele era forçado a se sentir pequeno e fraco;
entretanto, quando aceitava como critério do seu próprio valor o veredicto do seu
pai: ”Você é meu menino maravilhoso”, e seus planos para o futuro: “Você será
meu sucessor”, o autoconceito e a imagem do ego do Jimmy assemelhavam-se ao
seu maravilhoso pai, e o seu narcisismo – originalmente cultivado por sua mãe –
recebia novos poderes de seu relacionamento com o pai. Aos sete ou oito anos de
idade Jimmy perdeu esse “pai maravilhoso” (ainda não pela morte, mas pela
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desvalorização), e sua própria concepção de si mesmo como um “menino
maravilhoso” sofreu um pesado golpe.

Os acontecimentos de anos posteriores permitem maior compreensão do
que ocorreu nesse período que foi tão decisivo para ele. Como foi mencionado
anteriormente, eu vi Jimmy pela primeira vez quando ele tinha quatorze anos
de idade.

Primeira fase do tratamento

Eu estava decidida a resistir a aceitar Jimmy para tratamento. Eu nunca
tinha tido qualquer experiência em tratar deliquentes juvenis, associando tais casos
com Aichhorn e sua escola, o que eu considerava fora da minha alçada. Eu cedi,
entretanto, à pressão da mãe do menino, que eu conhecia e respeitava, e aos
apelos dos chefes do serviço social. Devido à incerteza da minha abordagem e
contrária à minha práxis habitual, fiz anotações do comportamento de Jimmy.
Elas contêm os resultados de quatro a seis entrevistas. Na época, pareciam um
tanto estéreis para mim e, no entanto, considerando-as à luz de insights posteriores,
elas são extraordinariamente elucidativas. As entrevistas ocorreram em 1935.

Jimmy era um jovem psicopata típico. Ele era cada vez mais incapaz de se
submeter à disciplina da escola. Havia um padrão repetitivo em seu acting-out
patológico. A princípio, ele se fazia gostar, fazendo as coisas muito bem; após
algum tempo, ele tornava-se insolente e rebelde para com seus superiores, seduzia
seus amigos a transgredirem a disciplina, tentava impressioná-los com a
extravagância de seus gastos financeiros e começava discussões e brigas apenas
para fugir de maneira covarde, ridicularizando-se perante seus companheiros.
Ele falsificava cheques com as assinaturas da mãe e do irmão mais velho, além de
perturbar a escola e a vizinhança com sua má conduta. Qualquer tentativa em prol
de sua adaptação, por meio de mudança de escola, terminava em fuga. Comigo
ele se comportava com muita arrogância. Com óbvia falta de respeito, declarou
que não tinha vindo por espontânea vontade. Ele afirmava que não havia nada de
errado com ele; que eram “os outros” que iriam se beneficiar com o tratamento.

Ele admitia que havia fugido novamente da escola, e que isso havia sido
ruim para ele, e insistia que suas dificuldades começaram quando ele começou a
“crescer muito rápido”. Ele queria continuar sendo um menininho; quando pequeno,
ele era o animalzinho de estimação de seu pai, que costumava dizer: “Espera só
até você crescer: nós (o pai e ele) mostraremos ao mundo”.

Jimmy queixava-se que os garotos riam dele, mas “Você sabe”, ele disse,
“eu posso me defender”. Às vezes era sincero e admitia que, essencialmente,
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era indefeso e fraco: “Você sabe, eles nunca me levaram a sério em casa.
Para meus irmãos mais velhos eu era uma espécie de fantoche, uma piada. Eu fui
sempre uma criança cujas ideias não contavam e cujo desempenho era ridículo”.

Na escola era como em casa. Ele tinha dificuldades porque não aprender
significava mostrar-lhes que “Eu posso fazer o que eu quero, e não tenho que
obedecer”. Ele esquecia tudo que aprendia, então ele perguntava: “Por que aprender,
se eu esqueço?”. Ele me disse que seu pai tinha amaldiçoado seus irmãos:
“Eu lhes mostrarei”, disse ele, “eles vão acabar na sarjeta sem minha ajuda”.
Mas, para seu pai, Jimmy era diferente: o pai colocava todas as esperanças nele.
Quando era um garotinho, ele sentia que nada poderia lhe acontecer porque seu
pai era muito poderoso. Tudo estava sujeito a seu pai e, juntos, eram aliados contra
todas as influências hostis. A doença paterna mudou tudo isso. A grande promessa,
“Nós mostraremos a eles”, não podia ser cumprida. Os irmãos agora eram mais
fortes do que ele. Eles ridicularizavam-no, e ele estava esperando tornar-se adulto;
então ele iria lhes mostrar!

Na escola era sempre a mesma história. Os professores e, especialmente,
os diretores, “não prestavam”. Eles fingiam ser algo que não eram. Naturalmente,
ele não queria obedecê-los. Ele sabia, no mínimo, tanto quanto eles, mas se
recusavam a reconhecer isso. Os meninos não prestavam. Alguns, talvez,
até prestassem, mas foram influenciados pelos outros. E tudo isso era instigado de
“cima”, porque “eles” sabiam que ele [Jimmy] não se deixaria manipular.

Nesse curto período de observação, descobri que Jimmy ficava furioso por
não ser reconhecido como alguém especial; algumas das suas queixas tinham um
caráter estranho, paranóico. Durante nossos encontros, Jimmy bancava o herói
destemido, mas sem nenhum traço de qualquer emoção. Tinha-se a impressão de
um grande vazio afetivo nele. Todos os seus atos associais eram meios de mostrar
que ele era algo especial. O roubo, as dívidas, eram maneiras de obter dinheiro
com o propósito, pode-se dizer, de comprar satisfações narcísicas. Ele rebelava-se
contra qualquer autoridade e desvalorizava-a. No momento em que ele percebia
que os métodos que empregava não sustentavam mais o seu prestígio, seu desprazer
rapidamente aumentava e afastava-o.

Comigo ele era dominante, arrogante, convencido. Certo dia, ele veio com a
pergunta: “Você é freudiana?”. Ele então prosseguiu, de uma maneira muito pouco
inteligente, a me ensinar sobre análise com slogans que ele tinha colecionado ou
com observações baseadas em títulos que tinha visto. Por exemplo: “Essa coisa
sobre civilização é particularmente idiota”; ou “O velho (querendo dizer Freud)
nem é mesmo doutor”. Quando tentei mostrar-lhe que, no final das contas, ele não
sabia nada e que eu acreditava que ele falava tanto porque estava com medo,
ele deixou de comparecer às consultas, como sempre, um fujão.
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Ele apresentava um quadro tão típico de um deliquente juvenil, que me
preocupei com seu futuro, indagando-me se ele eventualmente se tornaria um
criminoso. Sua falta de afeto, incapacidade para criar relacionamentos humanos e
ideias paranoicas levaram-me a considerar a possibilidade de uma esquizofrenia
incipiente.

Segunda fase do tratamento

Eu não vi Jimmy durante oito anos, mas fiquei em contato com várias pessoas
próximas a ele. Algumas das notícias a seu respeito eram tranquilizadoras.
Ele, contudo, confrontava aqueles que o cercavam com um problema atrás do
outro. Eram fugas em um sentido mais adulto. Ele aceitava cargos que não mantinha,
responsabilidades que deixava de cumprir. Fazia promessas e quebrava-as,
com sérias consequências para si e para os outros. Aceitava compromissos
financeiros, mas os negligenciava de tal maneira, que terminavam em fracasso.
Provocava situações ameaçadoras não apenas para si, como, também, para aqueles
a quem tinha atraído para tais situações com falsas promessas que, para ele, contudo,
eram reais. Até alcançar a maioridade, suas más ações foram consideradas
indiscrições juvenis pelos executores dos bens da família. Aos vinte e um anos,
ele pensou que seria financeiramente independente e já tinha assumido
compromissos financeiros nos empreendimentos mais extravagantes, quando,
para sua fúria, foi-lhe imposto um tutor legal.

Com suas bravatas habituais, Jimmy alistou-se como voluntário no serviço
militar durante a guerra. Ele apresentou-se para o serviço na sua motocicleta nova
e reluzente. Logo se tornou o centro de admiração entre seus companheiros.
Nem Jimmy, nem eles tinham qualquer dúvida de que ele se tornaria um dos heróis
da guerra. Ele tinha, afinal de contas, se alistado voluntariamente para proteger
sua pátria, e seus gastos grandiosos, seus indícios de ligações com autoridades
militares não deixavam dúvida de que era alguém bem especial. Jimmy vivia nessa
atmosfera, até que, um dia, chegaram notícias de que um oficial-comandante,
conhecido por sua severidade, iria fazer a inspeção. Jimmy orientava-se
suficientemente na realidade para perceber que não se pode enganar autoridades
militares. O “herói” se transformou num fugitivo. Mas, na vida militar, isso não era
tão fácil. Não se deserta, como se faz na vida civil, sob os auspícios de uma família
condescendente. Ao contrário, se é punido por tais ações, e Jimmy nunca poderia
tolerar punições. Ele teve um ataque de ansiedade – que era genuíno – e um
estado delirante que não era. Foi declarado doente, levado a um hospital e, de lá,
mandado para casa.
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A ansiedade fora real, e seu medo o assustara. Seu sonho de ser um herói
fragmentou-se. É bem possível que, em circunstâncias mais favoráveis, Jimmy,
como muitos outros heróis de guerra e revoluções, poderia ter feito sua patologia
servir a uma gloriosa carreira. Nesse momento, ele lembrou que, anos antes, uma
mulher tinha previsto exatamente este tipo de medo, e ele veio direto a mim, pedir
ajuda.

Jimmy esteve em análise, por assim dizer, durante oito anos, embora fosse
mais uma terapia de apoio. O sucesso desse tratamento, embora limitado, foi,
no entanto, importante para ele. Durante este período eu testemunhei muitos de
seus acting-outs patológicos e obtive algum entendimento sobre a natureza deles.
O que o manteve em tratamento, entretanto, foi a sua ansiedade, que tinha
aumentado desde o episódio da guerra. Era evidente que a função defensiva de
seu acting-out tinha sido suficientemente ameaçada pela realidade e não servia
mais para controlar os perigos internos.

Durante os oito anos que se passaram desde o meu primeiro contato com
Jimmy, ele tinha sido colocado na escola secundária e na escola preparatória por
meio dos esforços conjuntos de tutores, professores, conselheiros, o chefe da clínica
de orientação infantil e seus administradores financeiros. Eles tinham até mesmo
conseguido colocá-lo em uma faculdade, onde ele permaneceu por meio ano.
Sua inteligência e habilidade para pegar coisas rapidamente tinham, naturalmente,
sido uma ajuda, mas, além disso, ele não pode ir. Seu narcisismo não lhe permitia
ser um entre muitos; seu amor próprio só podia ser nutrido quando ele sentia que
era único. Seu desejo de “singularidade” não o tornava, entretanto,
uma personalidade solitária, esquizóide. Jimmy estava orientado para a realidade
que, para ele, era um palco no qual estava destinado a desempenhar o papel principal,
com o resto da humanidade sendo a plateia admiradora. Não havia, para ele,
relacionamentos humanos nem laços emocionais que não tivessem como objetivo
a gratificação narcísica. Seu contato com a realidade estava mantido, mas não era
libido de objeto que formava a ponte com ela. Sempre ativo e cercado de pessoas;
ele emitia pseudópodes, mas apenas para retraí-los, carregados de presentes do
mundo externo.

Depois que Jimmy deixou a faculdade, fez-se necessário encontrar-lhe um
emprego para estabelecê-lo em algum campo de trabalho. Todas as tentativas
nesse sentido, naturalmente, fracassaram. Como nos seus dias de escola, ele não
conseguia tolerar autoridade e não tinha capacidade para esforços contínuos.
O sucesso tinha que ser imediato; ele tinha que desempenhar o papel principal
desde o início. Decidiu, então, se tornar um fazendeiro “aristocrata”. Foi-lhe
comprada uma fazenda em cujos planos trabalhou com muito zelo. O trabalho
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preliminar foi feito, o gado estava no estábulo e Jimmy até se comportava como
uma pessoa socialmente responsável. Ele criou vários empregos na fazenda para
seus antigos colaboradores; o fato de que eles sabiam tão pouco sobre pecuária
quanto ele era, em sua opinião, irrelevante. Sua adaptação à realidade chegara ao
fim, e o empreendimento estava fadado ao fracasso. No entanto, Jimmy adquiriu
um elegante traje de fazendeiro, cuidou para que sua roupa ficasse saturada com
os cheiros de estábulo, tingiu de louro seus cabelos e sobrancelhas e apareceu
entre um grupo de antigos conhecidos num restaurante em Nova York como um
“aristocrata do campo’’. O projeto de sua fazenda foi logo envolvido em várias
dificuldades e seus protegidos abandonaram-no; ele estava endividado e a ruína
financeira parecia iminente, quando seus tutores foram socorrer-lhe e ele foi salvo
por sua fortuna.

Em outro episódio, Jimmy era um grande escritor. Aqui, seu pseudocontato
com os outros foi ainda mais intenso. Ele presidiu uma espécie de salão literário,
onde intelectuais reuniam-se em torno de sua lareira – com Jimmy no centro.
Contos eram a sua especialidade, pois, naturalmente, faltava-lhe a capacidade
para a criatividade prolongada, paciente. Ele sabia como tornar a vida tão agradável
para os seus admiradores literários, que eles permaneciam dentro de seu círculo.
Jimmy tinha até mesmo atraído vários escritores bem conhecidos para dentro de
sua órbita. Ele já se via como um grande escritor e trouxe uma amostra de sua
produção para eu ler. Quando eu me mostrei um tanto crítica (sua escrita era
pretensiosa e sem originalidade), ele ficou furioso e disse-me que eu simplesmente
não entendia de literatura moderna.

Ele logo renunciou sua carreira literária para se tornar produtor
cinematográfico. Ligou-se, para tanto, a homens da indústria e gastou somas
consideráveis de dinheiro, mas o resultado era sempre o mesmo. Uma vez ele se
tornou um inventor e até conseguiu criar algumas coisinhas. Era fascinante ver a
grande confusão com essas pequenas invenções e como ele as usava para parecer
um gênio para si e para os outros. Ele tinha cartões impressos com a identificação
“inventor’’ e montou um laboratório para produzir suas descobertas. Desta vez,
ele escolheu como seu colaborador um físico experiente e, dentro de pouco tempo,
conseguiu fazer com que esse homem acreditasse que era um gênio. Com incomum
habilidade, criou uma atmosfera na qual o físico se convencia de que suas próprias
realizações eram inspiradas por Jimmy, o gênio. Sua pretensão de que era um
gênio era sempre tão persuasiva, que os outros ficavam convencidos por um curto
espaço de tempo. A autoestima de Jimmy estava tão inflada por essas reações de
seu ambiente, que, ocasionalmente, ele era capaz de realizar coisas que, de algum
modo, justificavam a admiração que ele mesmo tinha gerado.
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No decorrer do seu tratamento, eu consegui colocar Jimmy na faculdade.
Seu sucesso em impressionar temporariamente seus professores como um aluno
destacado de filosofia foi quase uma farsa. Na realidade, ele sabia pouco além dos
títulos e das informações das orelhas dos livros, mas com base nisso ele era capaz
de se engajar em polêmicas por horas e levou algum tempo antes de ser descoberto.
Nessas atividades Jimmy não nos impressionou como um verdadeiro impostor.
Suas transformações de um pseudoimpostor para um impostor real foram apenas
transitórias. Por exemplo, ele fez certos contatos usando o nome do colaborador
mencionado anteriormente; em outra ocasião, ele alterou seu nome de tal maneira,
que era quase idêntico ao nome de uma celebridade de um determinado campo.
Ele não era um impostor extravagante; seus fingimentos eram sempre próximos
da realidade, mas eram, não obstante, uma farsa.

Para fins de comparação, pode ser útil resumir brevemente as histórias de
impostores relacionadas intimamente com o tipo descrito. Eles diferem apenas na
estabilidade de seus papéis escolhidos. Um exemplo fascinante é o caso famoso
de Ferdinand Demara4, que foi muito discutido há alguns anos. Depois de fugir de
casa, Demara tornou-se, alternativamente, um professor de psicologia, um monge,
um soldado, um marinheiro, um assistente de delegado, um psiquiatra e um cirurgião
– sempre com o nome de outra pessoa. Com inteligência e habilidade quase
inacreditáveis, a cada vez ele obtinha as credenciais de um perito e usava o
conhecimento adquirido ad hoc tão brilhantemente, que era capaz de perpetrar
suas manobras com sucesso total. Era sempre “por acidente”, nunca através de
erros que tinha cometido, que ele era exposto como impostor. Na sua própria
avaliação, ele era um homem de gênio para quem não era necessário adquirir
conhecimento acadêmico por meio de estudos prolongados, mas que era capaz de
realizar qualquer coisa, graças a seu gênio inato.

Lendo a sua história de vida, vê-se que ele estava perpetuamente à procura
de uma identidade que fizesse justiça à sua concepção narcísica de si mesmo em
termos de “eu sou um gênio” e que, ao mesmo tempo, servisse para negar sua
própria identidade. Essa negação de sua própria identidade parece ser, para mim,
o motivo principal de suas ações, como ocorre no caso de outros impostores.
No decorrer de suas mascaradas, Demara trabalhou eficazmente e pôde brilhar a
luz de seus sucessos. Seus pais quiseram financiar seus estudos universitários e a
faculdade de medicina, mas ele nunca se interessou por um modo de vida
convencional. Quando entrevistado por repórteres, ele reconheceu sua enorme

4 McCARTY, J. “The master impostor”, Life, jan. 28, 1952.
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ambição e sua necessidade de “pegar atalhos”. Declarou que gostaria de usar seu
próprio nome para variar, porém ele não podia devido a tudo o que tinha acontecido.
Sempre que Demara retomava suas atividades, pode-se supor que só seria possível
com um nome usurpado. Sua afirmação de que não podia usar seu próprio nome
– por mais racional que possa ser – era, todavia, a expressão de um motivo mais
profundo.

Um outro famoso impostor dos últimos anos é o “físico’’ Hewitt, que,
com o nome de Dr. Derry, começou a lecionar física teórica, matemática e
engenharia elétrica em numerosas universidades com grande sucesso,
sem sequerter concluído a escola secundária.5 Como Jimmy, ele às vezes usava
seu próprio nome mas, do mesmo modo que este, com falsas cores. Hewitt se fez
passar por dois diferentes doutores em física, disfarçou-se em um homem
nacionalmente conhecido e assumiu posições responsáveis com vários nomes.
Ele tinha sido desmascarado duas vezes e, mesmo assim, tentou novamente
conseguir sucesso com o nome de outro físico.

Na história da vida de Hewitt há muitas analogias com a história de Jimmy.
A necessidade que Hewitt tinha de admiração era tão grande quanto à de Jimmy,
e o motivo narcísico por trás de seus disfarces era igualmente evidente. No início
de sua carreira como impostor, Hewitt estava um tanto inseguro de si mesmo,
mas quando se viu sendo admirado, sua personalidade mostrou o nível máximo de
suas capacidades. Ele foi capaz de criar para si mesmo uma atmosfera de poder e
prestígio. Quando sentia que seus disfarces estavam se tornando muito perigosos,
ele abandonava seu projeto, mudava seu nome e embarcava noutro disfarce,
que se tornava uma nova fonte de satisfação narcísica. Às vezes surgia-lhe a
oportunidade de usar seu próprio nome, pois ele era um homem dotado e realmente
brilhante que poderia ter tido uma carreira de sucesso. Hewitt sempre recusou tais
ofertas; ele só podia trabalhar sob um outro nome, numa atmosfera de tensão,
na situação precária de iminente exposição. Como Jimmy, ele se considerava um
gênio e cortejava situações nas quais seria exposto como a contraparte de um
gênio – um mentiroso, um impostor.

Demara, Hewitt e Jimmy parecem ser vítimas do mesmo processo patológico
do ego – apenas o nível do seu funcionamento é diferente. Demara mudava os
objetos das suas identificações talvez porque era impulsionado pelo medo de
iminente desmascaramento. Os objetos cujos nomes ele temporariamente carregava
correspondiam ao seu elevado ideal do ego, e ele era capaz de se manter no alto

5 BREAN, H. “Marvin Hewitt Ph(ony) D”, Life, abr. 12, 1954.
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nível dos homens que ele personificava. Seus diversos talentos e sua inteligência
eram surpreendentes, sua capacidade de sublimação era deficiente. Não era a
falta de habilidade, mas a psicopatologia que o tornava um impostor.

Heiwitt tinha um ideal do ego muito mais consolidado. Desde o início,
seus interesses eram orientados para a física; seu talento nessa direção fez dele,
inclusive, uma criança prodígio; seu caminho estava marcado. Mas qualquer sucesso
que pudesse realisticamente conseguir por meio do trabalho e da perseverança
sob seu próprio nome foi rejeitado, e preferiu fingir sob a máscara do nome de um
estranho. Os objetos de sua identificação eram físicos de renome, homens que já
eram o que ele teria gostado de ser. Nesse, como nos outros casos, considero a
incapacidade de aceitar as exigências impostas pela disciplina do estudo e a falta
de perseverança como o motivo secundário para se tornar um impostor.

Jimmy, na sua luta por um ideal do ego, aparece diante de nós como uma
caricatura de Demara e Hewitt. Diferente deles, ele era incapaz de encontrar
objetos para identificação bem-sucedida porque sua capacidade limitada de
sublimação e sua falta de talento tornavam isso impossível. Ele era capaz de
satisfazer suas fantasias de grandeza apenas em acting-outs ingênuos, fingindo
que estava realmente de acordo com seu ideal do ego. Num exame mais próximo,
eu fiquei surpresa com a semelhança de seu acting-out com a conduta de moças
na pré-puberdade.

Várias identificações que, posteriormente, na puberdade, podem ser
explicadas como mecanismos de defesa e que se encontram em personalidades
esquizóides como expressões de uma condição emocional patológica provam, numa
inspeção mais detida, ter um caráter específico na puberdade. Elas nos lembram
muito da brincadeira de crianças pequenas e parecem ser um acting-out daqueles
desejos transitórios, conscientes, que expressam a ideia “É assim que eu quero
ser”. É digno de nota que esse acting-out tem um caráter concreto e real, diferente
do mero fantasiar.6

Jimmy também atuava seus ideais transitórios que nunca se estabeleceram
por completo. Comparados com aqueles dos “pacientes psicopatas” do
Dr. Greenacre7, os ideais de Jimmy não tinham o caráter de grandeza mágica e
não eram tão desligados da realidade. Bem ao contrário, ele sempre recorreu à
realidade externa para satisfazer suas necessidades narcísicas. Seu vazio e a falta

6 DEUTSCH, H. The psychology of women, v. II. New York: Grune & Stratton, 1944, p. 9.
7 GREENACRE, P. Conscience in the psychopath, trauma, growth and personality. New York:

W.W. Norton & Co, Inc., 1952, p. 167.
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de individualidade na sua vida emocional e estrutura moral lembram-nos,
além disso, das personalidades “como-se”8. Em contraste com essas, o ego de
Jimmy não se dissolveu em numerosas identificações com objetos externos.
Ele procurava, ao contrário, impor aos outros a crença na sua grandeza, e nisso ele
frequentemente se saia bem. Suas únicas identificações eram com objetos que
correspondiam ao seu ideal de ego – exatamente como o impostor Hewitt, só que
num nível mais infantil. Uma outra diferença é que os pacientes “como-se” não
estão cientes de sua perturbação, ao passo que Jimmy, enquanto firmemente fingindo
que ele era o que ele fingia ser, perguntou-me repetidas vezes, algumas em desespero:
“Quem sou eu? Você pode me dizer isso?”.

Apesar dessas diferenças individuais entre os vários tipos, eu creio que
todos os impostores têm isso em comum: eles assumem as identidades de outros
homens não porque lhes falta a habilidade de realização, mas porque eles têm que
se esconder sob um nome estranho para materializar uma fantasia mais ou menos
adaptada à realidade. Parece-me que o ego do impostor, na forma expressa em
seu próprio nome verdadeiro, é desvalorizado e carregado de culpa. Daí ele deve
usurpar o nome de um indivíduo que preencha os requisitos do seu próprio ideal de
ego magnífico. Mais tarde veremos que o temor de Jimmy de ser desmascarado
como impostor aumentou quando ele começou a ser bem-sucedido com seu próprio
nome e sua própria figura.

À medida que seu tratamento prosseguia, os temores de Jimmy aumentavam
enquanto seus acting-outs diminuíam. Com essa mudança de comportamento, ele
entrou em uma fase da sua terapia: a fase da ansiedade, a qual revelou mais a
natureza do processo. Mas isso não significa que a fase de acting-out estava
isenta de ansiedade. Foi a ansiedade que o trouxe até a mim, e a ansiedade que o
manteve comigo. Com o passar do tempo, sua ansiedade crescente assumiu um
caráter mais hipocondríaco. Ele examinava seu corpo, seu pulso, e assim por diante,
e queria ter certeza de que um médico poderia ser chamado. Não era difícil pensar
que um homem, cuja personalidade estava limitada por uma identificação
malsucedida com seu pai, repetisse a doença deste em sintomas hipocondríacos.

Aos poucos, Jimmy renunciou ao seu grotesco acting-out e seu
comportamento se tornou cada vez mais realístico. Primeiro, ele fundou um instituto
para invenções. Esse projeto estava ainda de acordo com sua fantasia de ser um
grande inventor porque ele tinha se associado a um amigo que, apesar de sua

8 DEUTSCH, H. “Some forms of emotional disturbance and their relationship to schizophrenia”,

Psychoanalyt. Quart., 11:301-321, 1942.
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ingênua crença em Jimmy, era genuinamente capaz cientificamente e já tinha
alcançado reconhecimento. Além disso, consideráveis somas de dinheiro disponíveis
faziam com que Jimmy gradativamente trabalhasse no sentido de solidificar o
empreendimento. Aqui, pela primeira vez na sua vida, ele funcionou bem e desfrutou
de certo respeito sólido. Ele limitou seu acting-out à fundação de uma colônia
para artistas, na qual ele fazia o papel de um “brilhante conhecedor da arte”;
ele também estabeleceu para si uma espécie de “altar” em casa. Casou com uma
moça de personalidade infantil que cegamente acreditava em sua genialidade e
adorava-o. Quando ela começou a ter dúvidas, ele simplesmente a mandou embora,
ameaçando-a com divórcio. Amor ele jamais experimentou; mesmo dos filhos ele
esperava gratificações para seu narcisismo e odiava-os quando eles não o atendiam
nesse sentido.

A situação com a qual nos deparávamos agora parecia paradoxal: quanto
mais eficaz funcionava na realidade, mais ansiedade ele desenvolvia. Nos dias em
que tinha realmente sido um impostor, ele nunca temera ser exposto. Agora que
trabalhava mais honestamente e fingia menos, ele era torturado pelo medo de que
sua simulação fosse descoberta. Ele se sentia como um impostor em seu novo
papel: o de fazer um trabalho honesto. Continuava, obviamente, sendo um impostor
mesmo assim, e em seu sucesso pessoal muito real ele agora tinha uma percepção
interior de sua inferioridade. No começo, suspeitamos que Jimmy sempre temera
sua própria inferioridade e que estava escondendo sua ansiedade atrás de um
enorme ideal de ego. Era possível, então, entender melhor por que ele perguntava
sobre sua identidade, por que ele tinha o sentimento despersonalizado – “Quem
sou eu, realmente?”. Nisso ele nos lembra aqueles indivíduos mais ou menos
neuróticos que, tendo alcançado sucesso, experimentam, como Jimmy, a mesma
motivação interior.

As ansiedades de Jimmy gradativamente adquiriam um caráter fóbico. Suas
atividades profissionais foram impedidas por um medo de deixar a cidade e de
ficar muito longe de casa. Isso evidentemente representava um mecanismo
contrafóbico contra suas primeiras fugas.

Assim, podemos falar de um certo sucesso em seu tratamento – que nunca
foi uma psicanálise. Em meus quarenta anos de prática, nunca vi um paciente com
tão pouca capacidade de transferência como Jimmy. Às vezes, ele e eu falávamos
de “terapia do vento” (“hot air therapy”), pois eu chamava seu majestoso
acting-out de “hot air”, até que fosse grandemente desvalorizado. Ao mesmo
tempo, eu apelava para seu narcisismo, mostrando-lhe o que ele poderia realmente
alcançar. Continuamos, dessa forma, durante oito anos. Cerca de dois anos atrás
eu o encaminhei a um colega que está continuando a terapia.
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Revendo o comportamento patológico de Jimmy cronologicamente, a conexão
entre sua deliquência pré-adolescente e seus acting-outs posteriores torna-se clara.
Pela frase que ele usou quando veio me ver, aos quatorze anos, “Eu fiquei adulto
muito rápido”, ele queria dizer que ainda não se sentia capaz de desempenhar o
papel que lhe tinha sido destinado pelo pai para quando ele fosse adulto. Seu elevado
ideal de ego, cultivado pela figura paterna e uma identificação com o “grande pai”
não lhe permitiu – apesar de um certo grau de entendimento – esperar que o
processo de crescimento ocorresse. Ele exigia que o mundo o tratasse não de
acordo com as suas realizações, mas conforme seu exaltado ideal de ego. A recusa
do seu ambiente de assim fazê-lo era um ataque a ele, à sua grandeza, ao seu ideal
de ego. Esse sentimento de que elementos hostis estavam alinhados contra ele
transformaram-se, algumas vezes, em reações paranóicas. Jimmy reagia a esses
insultos de uma forma que o levava à beira de um verdadeiro comportamento
criminoso, mas quando começava a sentir que estava derrotado, ele fugia.

Talvez, se tivesse tido agressão suficiente à sua disposição, ele teria
continuado sua carreira como um criminoso. Apelar para sua consciência era
infrutífero, pois, apesar de tudo, ele se considerava uma vítima e, as suas ações,
uma forma de autodefesa. Quem sabe isso se aplique a todos deliquentes juvenis.
A injustiça social e o desejo de vingar-se dela são frequentemente vistas como
razão para o comportamento deliquente. No caso de Jimmy, tal racionalização não
podia ser usada.

Sua passividade levou-o noutra direção. Ao invés de lutar por seus “direitos”
narcísicos, ele encontrou métodos menos perigosos e mais regressivos de afirmar
seu ideal de ego. O que ele não era, podia ser fingindo. Só quando isso se tornava
impossível para ele – primeiro por meio da realidade externa (o exército), depois
por meio do seu tratamento –, ele foi tomado por ansiedade e sentimentos de
inferioridade, e podia-se, então, perceber a função defensiva do seu comportamento
patológico.

Suspeitamos que Demara e Hewitt, os outros dois impostores mencionados,
estavam também ocultando esse tipo de ego por meio da identificação com o ego
de outra pessoa, por meio do que pode ser chamado um “ego não ego” (nonego
ego). Nestes casos – de uma impostura mais solidamente construída –, a ansiedade
interna é parcialmente projetada para o exterior, e o impostor vive o perpétuo
medo de ser descoberto. Jimmy não temia tal descoberta, pois não tinha assumido
o nome de outra pessoa. O que o ameaçava era que, caso seu fingimento fosse
desmascarado, ririam dele, como ele fora certa vez ridicularizado por seus irmãos
e, posteriormente, por seus colegas de escola. Ele só desenvolveu verdadeira
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ansiedade quando deixou de fingir, de modo que, tanto ele quanto os outros,
eram confrontados com seu ego “verdadeiro”.

Consideremos as causas da patologia de Jimmy. A Dra. Greenacre9

– em concordância com outros escritores – encontra fatores etiológicos na privação
emocional de psicopatas e deliquentes. Ela enfatiza a combinação de indulgência e
severidade por parte das figuras parentais; isto está de acordo com a concepção
de Wilhelm Reich sobre a estrutura do caráter do psicopata.10 O clima emocional
da infância de Jimmy foi diferente, mas, evidentemente, não menos desastroso.
Enquanto que o paciente da Dra. Greenacre foi emocionalmente privado, Jimmy
foi sobrecarregado com amor materno. Eu conheci a mãe muito bem e sei que ela
era uma daquelas mães masoquistas que, amorosa e cordial, entregam-se
completamente em benefício de outros. Ela foi uma vítima masoquista não só do
pai déspota, como também de seus filhos, especialmente de Jimmy. Cada desejo
de seu filho caçula era atendido. Qualquer luta ativa que ele empreendesse era
paralisada por intermédio da aquiescência prematura; toda necessidade de cortejar
e dar era sufocada pela iniciativa amorosa da mãe em satisfazer suas exigências.

Eu acredito que a superalimentação emocional de uma criança é capaz de
produzir, realmente, os mesmos resultados que a frustração emocional. Ela contribui
para um aumento do narcisismo infantil, torna mais difícil a adaptação à realidade
e os relacionamentos com os objetos. Cria intolerância à frustração, enfraquece a
capacidade do ego de desenvolver defesas construtivas e é, em grande medida,
responsável pela passividade.

O relacionamento de Jimmy com seu pai se prestou muito bem para fortalecer
a predisposição criada pela mãe. A personalidade poderosa e despótica do pai
contribuiu para a passividade de Jimmy, e o narcisismo paterno preparou o terreno
para a identificação posterior, fatal, de Jimmy com ele.

Estas atitudes dos pais criaram uma predisposição para o desenvolvimento
patológico do rapaz. Foi, porém, uma experiência traumática que ativou essa
predisposição. A doença e o isolamento do pai causaram uma interrupção abrupta
do processo normal de maturação do ego de Jimmy. A frustração advinda do fato
de que Jimmy não podia mais se sentir parte de um pai grandioso mutilou seu ego,
que não era ainda suficientemente forte para suportar o ataque brutal da separação.
A consciência reforçada do seu self como sendo distinto do de seu pai foi anacrônica
no seu desenvolvimento. O processo normal de identificação não tinha ainda

9 GREENACRE, P., op. cit.
10 REICH, W. Charakteranalyse, Viena, Publicado pelo autor, 1933. (Tradução: Character Analysis,

New York, Orgone Institute Press, 1945).
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alcançado aquele grau de maturidade a partir do qual o desenvolvimento posterior
teria sido possível.

Concomitante à separação de seu pai veio a desvalorização daquela figura
poderosa. Consequentemente, o caráter de sua identificação também sofreu
mudanças. O que tinha até então fortalecido seu ego, não estava mais disponível.
Com a desvalorização do pai, uma sombra atravessou seu próprio ego identificado.
O fato de que o evento traumático ocorreu na última parte da latência foi decisivo
para a psicopatologia de Jimmy. Como sabemos, esse período é de extrema
importância para a maturação do aparelho do ego, para o estabelecimento de um
superego menos rígido e para a capacidade de lidar com a realidade. Em um
desenvolvimento normal, gradual, de um menino na latência, não danificado pelo
trauma, Jimmy teria transferido sua identificação com o pai para outros objetos
adequados. Posteriormente, seu ego teria estado pronto para assimilar as
identificações no self e alcançar um grau confiável de estabilidade interior.
Seu relacionamento sexual ambivalente com o pai teria cedido a um terno amor,
sendo que um caminho para a realidade e para a formação de relacionamentos
objetais constantes teria sido feito.

A força patogênica desse trauma foi devida a dois fatores: primeiro, sua
subtaneidade; segundo, sua repetição diária durante os quatro anos que antecederam
a morte de seu pai. Como resultado, forças regressivas no ego substituíram o
progresso no desenvolvimento e todo o processo de sublimação foi prejudicado.11

O menino era incapaz de um esforço orientado para um objetivo porque era incapaz
de postergar a tentativa de atingir um objetivo.

O fato de que seu relacionamento com o pai nunca se des-sexualizou
revelou-se nas suas fantasias masturbatórias de um caráter passivo-feminino-
masoquista e nos seus medos da homossexualidade. O relacionamento com sua
mãe ficou submerso em sua identificação com ela como objeto sexual desprezado
por seu pai. As manifestações dessa identificação podiam ser rastreadas a partir
de suas fantasias masturbatórias recentes até o período da sua infância no qual
fora enurético.12

É interessante observar a patologia no que comumente se considera normal.
O mundo está cheio de personalidades “como-se”, e ainda mais de impostores e
simuladores. Desde que eu fiquei interessada pelo impostor, ele me persegue por
toda parte. Eu o encontro entre meus amigos e conhecidos, assim como o encontro

11 Há psicopatas dotados de grande capacidade para sublimação e criatividade, embora seu

funcionamento egoico seja gravemente prejudicado.
12 MICHAELS, J. J. Disorders of character, Springfield, III., Charles C Thomas, 1955.
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em mim. A pequena Nancy, uma linda criança de três anos e meio, filha de um dos
meus amigos, anda por aí com ar de dignidade, segurando as mãos apertadamente.
Perguntada sobre essa atitude, ela explica: “Eu sou o anjo da guarda de Nancy,
e estou tomando conta da Nancizinha”. Seu pai perguntou-lhe sobre o nome do
anjo. “Nancy”, era a resposta orgulhosa dessa pequena impostora.

Tendo feito referência aos “impostores normais”, devo esclarecer a minha
concepção do termo “impostor”. O impostor patológico procura eliminar a fricção
entre seu ideal de ego patologicamente exagerado e a outra parte do seu ego,
desvalorizada, inferior, carregada de culpa de uma maneira que lhe é característica;
ele se comporta como se seu ideal de ego fosse idêntico a ele, e espera que todos
os demais reconheçam esse status. Caso a voz interior de seu ego desvalorizado,
por um lado, e as reações do mundo externo, por outro lado, lembrem-no da
irrealidade do seu ideal de ego, ele, ainda assim, adere a essa posição narcísica.
O impostor desesperadamente tenta, por meio do fingimento e sob o nome de
outra pessoa, manter seu ideal de ego para impô-lo ao mundo, por assim dizer.

Um conflito semelhante, de uma forma mais suave, parece existir também
na personalidade normal. No complexo desenvolvimento de um indivíduo normal
há certas irregularidades, e só raramente pode-se alcançar uma harmonia
bem-sucedida. Talvez a identidade entre o ideal de ego e o self só seja atingida
pelos santos, gênios ou psicóticos. Como o ideal de ego de uma pessoa nunca pode
ser completamente satisfeito a partir de dentro, nós dirigimos nossas demandas ao
mundo externo, fingindo (como Jimmy) que nós realmente somos o que gostaríamos
de ser. Com muita frequência nos deparamos com reações paranóicas em
personalidades normais que resultam do fato de que o seu ambiente recusou-se a
aceitar um impostura desse tipo.13

Ambas, a história e a literatura beletrística, são ricas em impostores. A história
de Thomas Mann sobre o impostor Felix Krull mostra a mais profunda compreensão
deste tipo. É surpreendente considerar como o gênio psicológico de um escritor é
capaz de alcançar intuitivamente insigths aos quais chegamos laboriosamente por
intermédio do empirismo clínico. A passividade, o ideal de ego narcísico,
a desvalorização da autoridade do pai e os processos complicados de identificação
do impostor Felix Krull são muito bem compreendidos por Mann; e até mesmo a
profunda semelhança entre o esfarrapado Krull e o príncipe rico e distinto,
cujo nome e existência Krull, o impostor assume, é bem compreendida pelo escritor.

13 MANN, T. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, Frankfurt, Fischer Verlag, 1954.

(Tradução: Confessions of Felix Krull, New York, Alfred A. Knopf, 1955.)
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Eu desejo encerrar repetindo o que afirmei no início. O caso aqui discutido
representa apenas um certo tipo de psicopata. Creio que essa abordagem tipológica
individual do amplo problema da psicopatia pode ser muito frutífera.
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A feminilidade como mascarada1

Joan Rivière

O interesse de Ernest Jones parece ter sido atraído para todas as direções
apontadas pela pesquisa psicanalítica, e, agora que a investigação dos últimos anos
tem se estendido gradativamente ao desenvolvimento da vida sexual das mulheres,
nós encontramos, é claro, um de seus trabalhos entre as contribuições mais
importantes para o assunto. Como sempre, ele lança uma grande luz em seu material,
com seu dom particular tanto para clarificar o conhecimento que nós já tínhamos,
como, também, o enriquecendo com suas próprias observações originais.

Em seu artigo “The early development of female sexuality”2, ele esboça um
esquema provisório de tipos de desenvolvimento feminino, os quais ele
primeiramente divide em heterossexual e homossexual. Ele divide,
subsequentemente, o grupo homossexual em dois tipos. O autor reconhece a
natureza provisória e esquemática de sua classificação e postula um número de
tipos intermediários. É com um desses tipos intermediários que estou preocupada
nesse momento. Na vida cotidiana, encontra-se, com frequência, homens e mulheres
que, embora principalmente heterossexuais em seu desenvolvimento, apresentam
claramente características fortes do outro sexo. Isto tem sido considerado uma
expressão da bissexualidade inerente a todos nós; e a análise tem mostrado que
aquilo que aparece como traços homossexuais ou heterossexuais, ou como
manifestações sexuais, são o resultado final de um interjogo de conflitos e não,
necessariamente, a evidência de uma tendência radical ou fundamental.
A diferença entre o desenvolvimento homossexual e heterossexual resulta de
diferenças no grau de angústia, com seu correspondente efeito sobre o
desenvolvimento. Ferenczi apontou para uma reação semelhante em termos de
comportamento,3 nomeadamente, que homens homossexuais exageram sua

1 RIVIÈRE, J. Womanliness as a masquerade. The International Journal of Psychoanalysis, 10,
1929, p. 303-313. Traduzido por Cláudia Alquati Bisol.
2 JONES, Ernest. The early development of female sexuality. International Journal of Psycho-

Analysis, 8, 1927, p. 459-472.
3 FERENCZI, Sandor. (1916). The nosology of male homosexuality. In: BADGER, Richard (ed).
Contributions to psycho-analysis. Boston, 1916.



92

heterossexualidade como uma “defesa” contra sua homossexualidade. Eu tentarei
demonstrar que as mulheres que desejam a masculinidade podem adotar uma
máscara de feminilidade para evitar a angústia e as represálias que temem dos
homens.

É com um tipo particular de mulher intelectual que eu irei me ocupar.
Há não muito tempo, a busca intelectual das mulheres era associada quase
exclusivamente a um tipo de mulher abertamente masculina, que, em casos
acentuados, não fazia segredo de seu desejo ou reivindicação de ser um homem.
Isto agora mudou. De todas as mulheres envolvidas diariamente na vida profissional,
seria difícil dizer se um número maior é mais feminino do que masculino em seu
estilo de vida e personalidade. Na vida acadêmica, nas carreiras científicas e de
negócios, encontram-se, constantemente, mulheres que parecem preencher todos
os critérios do desenvolvimento feminino completo. São excelentes esposas e mães,
donas de casa capazes; mantêm uma vida social e cultural; não lhes faltam interesses
femininos, por exemplo, em sua aparência pessoal, e, quando solicitadas, são capazes
de exercer o papel de substituto materno devotado e desinteressado entre um
círculo amplo de parentes e amigos. Ao mesmo tempo, elas desempenham as
tarefas de sua profissão pelo menos tão bem quanto o homem padrão. É realmente
um enigma descobrir como classificar psicologicamente este tipo de mulher.

Algum tempo atrás, no curso de uma análise de uma mulher deste tipo,
realizei algumas descobertas interessantes. Esta mulher se ajustava em quase
todas as características da descrição acima; sua relação excelente com seu marido
incluía apego muito íntimo e intenso entre eles e prazer sexual frequente e pleno;
ela orgulhava-se de sua capacidade como dona de casa. Ela havia conduzido sua
carreira com sucesso pela vida inteira. Possuía um alto grau de adaptação à realidade
e conseguia manter boas e apropriadas relações com quase todos com quem entrava
em contato.

Algumas reações em sua vida mostraram, no entanto, que sua estabilidade
não era tão perfeita como aparentava; uma destas reações ilustrará este tema.
Ela era uma mulher norte-americana dedicada a um trabalho relacionado ao
marketing, que consistia, principalmente, em falar e escrever. Durante toda a sua
vida, ela havia sentido certo grau de ansiedade, algumas vezes muito severo, depois
de cada ato público, tal como falar para uma audiência. Apesar de seu sucesso e
habilidade inquestionável, tanto intelectual como prática, e de sua capacidade para
manejar uma audiência e lidar com discussões, etc., ela sentia-se agitada e
apreensiva durante toda a noite após o evento, com dúvidas se havia feito algo
inapropriado e obcecada por uma necessidade de reafirmação. Esta necessidade
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de reafirmação levava-a a buscar, compulsivamente, em situações desse tipo,
a atenção ou os elogios de um homem ou de homens no encerramento do evento
do qual ela tinha participado ou sido a figura principal. Logo, ficou evidente que os
homens escolhidos com este propósito eram sempre, inequivocamente, figuras
paternas, embora, com frequência, não fossem pessoas cujo julgamento sobre seu
desempenho tivesse, na realidade, muito peso. Havia, claramente, dois tipos de
reafirmação esperados destas figuras paternas: primeiro, uma reafirmação direta,
marcada por elogios sobre seu desempenho; segundo, e mais importante,
uma reafirmação indireta, caracterizada por atenções sexuais da parte desses
homens. Falando em termos gerais, a análise do seu comportamento depois de um
evento mostrou que ela tentava obter avanços sexuais deste tipo específico de
homens, flertando e seduzindo-os de um modo mais ou menos velado.
A extraordinária incongruência dessa conduta com a atitude altamente impessoal
e objetiva que mostrava durante seu desempenho intelectual, e que o sucedia tão
rapidamente no tempo, era um problema.

A análise mostrou que a situação edípica de rivalidade para com a mãe era
extremamente intensa e nunca foi resolvida de forma satisfatória. Voltarei a essa
questão mais tarde. Porém, além do conflito relativo à mãe, a rivalidade para com
o pai era também muito grande. O trabalho intelectual da paciente, no qual se
utilizava da fala e da escrita, baseava-se em uma identificação evidente com o pai,
que, inicialmente, havia sido um homem das letras e, mais tarde, assumiu uma vida
política; sua adolescência caracterizou-se por uma revolta consciente contra ele,
com rivalidade e desprezo. Sonhos e fantasias desta natureza, nos quais castrava
o marido, eram frequentemente revelados pela análise. Ela tinha consciência dos
sentimentos de rivalidade e reivindicações de superioridade em relação a muitas
dessas “figuras paternas”, cujos favores ela solicitava depois de suas próprias
atuações! Ela ressentia-se amargamente de qualquer insinuação de que não era
igual a eles, e (em particular) rejeitava a ideia de estar sujeita ao seu julgamento ou
crítica. Nesse sentido, ela correspondia claramente a um dos tipos que Ernest
Jones esquematizou: seu primeiro grupo de mulheres homossexuais que, embora
não se interessem por outras mulheres, desejam o “reconhecimento” de sua
masculinidade da parte dos homes e afirmam serem iguais a eles ou, em outras
palavras, afirmam serem homens. Seu ressentimento, no entanto, não era expresso
abertamente; publicamente, ela reconhecia sua condição de mulher.

A análise revelou, mais tarde, que a explicação para seus flertes e seduções
compulsivos – sobre os quais ela dificilmente tinha consciência até que a análise
tornou-o manifesto – é a que segue: tratava-se de uma tentativa inconsciente de
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evitar a angústia que se sucederia por conta das represálias que ela antecipava por
parte das figuras paternas, depois de seu trabalho intelectual. A exibição pública
de sua capacidade intelectual, a qual transcorria com sucesso, significava uma
exibição dela mesma de posse do pênis paterno, tendo castrado o pai. Uma vez
finalizada a exibição, ela era acometida por um medo horrível do castigo que o pai,
então, impingiria. Isso era, obviamente, um passo em direção a propiciar o esforço
de oferecer-se sexualmente ao retaliador. Essa fantasia, como se manifestou mais
tarde, havia sido muito comum em sua infância e juventude, vividas no sul dos
Estados Unidos da América; caso um negro atacasse-a, ela planejava se defender
fazendo-o beijá-la e fazer amor com ela (de tal maneira, que, ela, depois, pudesse
entregá-lo à justiça). Havia, porém, outro determinante do comportamento
obsessivo. Em um sonho que tinha um conteúdo muito similar a esta fantasia da
infância, ela estava sozinha em casa, aterrorizada; um negro, então, entrava e
encontrava-a lavando roupas, com suas mangas arregaçadas e braços expostos.
Ela resistia a ele, com a intenção secreta de atraí-lo sexualmente, e ele começava
a admirar e acariciar seus braços e seios. O significado era que ela havia matado
o pai e a mãe e ficado com tudo (sozinha na casa); entrava em pânico pelo castigo
que receberia (esperava tiros pela janela), e defendia-se assumindo o papel de
serviçal (lavando roupas) e lavando a sujeira, o suor, a culpa e o sangue – tudo que
ela teria obtido através de seus atos –, e “disfarçando-se” como uma mera mulher
castrada. Neste disfarce, o homem não percebia nela nenhuma propriedade roubada
pela qual precisasse atacá-la para recuperar e, além disso, achava-a atraente como
objeto de amor. Assim, o objetivo da compulsão não era meramente garantir
reafirmação, despertando no homem sentimentos amistosos em relação a ela; era,
principalmente, garantir sua segurança, disfarçando-se de alguém sem culpa e
inocente. Era uma inversão compulsiva de seu desempenho intelectual; e os dois,
juntos, formavam a “dupla ação” de um ato obsessivo, como se toda sua vida
consistisse, alternativamente, de atividades masculinas e femininas.

Antes deste sonho, ela tinha tido sonhos de pessoas colocando máscaras no
rosto a fim de evitar desastres. Um desses sonhos era de uma torre alta, em uma
colina, sendo empurrada e caindo sobre os habitantes da vila situada mais abaixo,
mas as pessoas colocavam máscaras e escapavam ilesas.

A feminilidade, portanto, poderia ser assumida e usada como uma máscara,
tanto para esconder a posse da masculinidade, como para evitar as represálias
esperadas caso fosse descoberto que ela a possuía – como um ladrão que esvazia
seus bolsos e pede para ser revistado para provar que não possui os bens roubados.
O leitor pode, agora, se perguntar como eu defino a feminilidade ou onde eu desenho
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a linha que separa a feminilidade genuína e a “mascarada”. Minha opinião não é,
no entanto, que exista essa distinção; seja de modo radical ou superficial, elas são
a mesma coisa. A capacidade para a feminilidade estava nesta mulher – e pode-se
afirmar, até mesmo, que ela exista na mulher mais completamente homossexual –
mas devido a seus conflitos, isto não representava a linha principal de seu
desenvolvimento, e era utilizado muito mais como um dispositivo para evitar a
angústia do que como um modo primário de gozo sexual.

Apresentarei breves detalhes para ilustrar esse fato. Ela casou tarde, aos
vinte e nove anos; sofreu muita angústia diante do defloramento, e fez com que o
hímen fosse esticado ou cortado por uma médica mulher antes do casamento.
Sua atitude para com as relações sexuais antes do casamento consistia numa
firme determinação de obter e experimentar o orgasmo, assim como o gozo e o
prazer que ela sabia que algumas mulheres alcançavam. Ela temia a impotência
exatamente como um homem teme. Isto era em parte uma determinação de
sobrepujar certas figuras maternas que eram frígidas, mas, em níveis mais profundos,
era uma determinação de não ser vencida pelo homem.4 Com efeito, o prazer
sexual era pleno e frequente, com orgasmo completo; o que emergiu, porém,
foi que a gratificação que trazia tinha o caráter de uma reafirmação e de uma
restituição de algo perdido, e não de puro prazer. O amor de um homem devolvia
a ela sua autoestima. Durante a análise, enquanto os impulsos hostis castradores
em relação ao marido estavam em processo de vir à luz, o desejo por relações
sexuais diminuiu muito e ela tornou-se relativamente frígida por alguns períodos.
A máscara da feminilidade estava se desgastando, revelando-a ou como castrada
(sem vida, incapaz de prazer) ou como desejosa de castrar (com medo, portanto,
de receber o pênis ou de desejá-lo por gratificação). Em uma ocasião, durante um
período em que seu marido teve um caso com outra mulher, ela percebeu uma
identificação muito intensa com ele em relação à “mulher rival”. É surpreendente
que ela não tenha tido experiências homossexuais (desde antes da puberdade com
uma irmã menor); mas a análise revelou que esta falta foi compensada por sonhos
homossexuais freqüentes, com orgasmos intensos.

Na vida cotidiana pode-se observar a máscara da feminilidade assumindo
formas curiosas. Uma dona de casa competente, conhecida minha, é uma mulher
de grande habilidade, capaz de desempenhar tarefas tipicamente masculinas.
Mas quando, por exemplo, um construtor ou um estofador é chamado à sua casa,

4 Eu encontrei essa atitude em várias mulheres analisadas e o defloramento autoprescrito em quase
todas elas (cinco casos). À luz do “Tabu da virgindade”, de Freud, este último ato sintomático é
instrutivo.
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ela tem uma compulsão de esconder dele todo o seu conhecimento técnico e mostrar
deferência para com o trabalhador, fazendo suas sugestões de uma maneira
inocente e ingênua, como se fossem “palpites de sorte”. Ela confessou para mim
que, mesmo com o açougueiro ou com o padeiro, a quem, em realidade, controla
com mãos de ferro, ela não pode adotar uma postura abertamente firme; ela se
sente como se estivesse “representando um papel”; ela assume a aparência de
uma mulher sem instrução, tola e desorientada, ainda que, ao final, sempre consiga
o que quer. Em todas as outras relações em sua vida, essa mulher é uma senhora
graciosa, culta, competente e bem informada, capaz de manejar seus assuntos
através de um comportamento racional e sensível sem quaisquer subterfúgios.
Esta mulher tem agora cinquenta anos, mas ela me conta que, quando era jovem,
sentia grande angústia ao lidar com homens tais como porteiros, garçons, taxistas,
homens de negócios, ou quaisquer outras figuras paternas hostis como médicos,
construtores ou advogados. Além disso, muitas vezes ela brigou com tais homens
e teve altercações com eles, acusando-os de fraudá-la, e assim por diante.

Outro caso oriundo da observação cotidiana é o de uma mulher inteligente,
esposa e mãe, uma professora universitária em um obscuro tema que raramente
atrai as mulheres. Quando está fazendo palestras, não para os alunos, mas para os
colegas, ela escolhe roupas particularmente femininas. Seu comportamento, nessas
ocasiões, também é marcado por uma característica inadequada: ela torna-se
irreverente e brincalhona, tanto que isso causou comentários e repreensão.
Ela tem que tratar a situação de exibir sua masculinidade para os homens como
um “jogo”, como algo que não é real, como uma “piada”. Ela não pode levar a si
mesma e seu assunto a sério, não pode contemplar-se seriamente como em
condições de igualdade com os homens. Além disso, a atitude irreverente permite
que um pouco de seu sadismo escape, por isso o mal-estar que provoca.

Muitos outros exemplos poderiam ser citados, e eu me deparei com um
mecanismo semelhante na análise de homens abertamente homossexuais.
Para um desses homens, com inibição grave e angústia, as atividades homossexuais
ficavam, na realidade, em segundo lugar; a fonte de maior satisfação sexual era
realmente a masturbação em condições especiais, ou seja, enquanto olhava para si
mesmo no espelho vestido de uma forma particular. A excitação era produzida
pela visão de si mesmo com o cabelo repartido ao meio, usando uma gravata de
laço. Estes “fetiches” extraordinários representavam um disfarce de sua irmã,
o cabelo e o laço eram dela. Sua atitude consciente era o desejo de ser uma
mulher, mas suas relações manifestas com homens nunca foram estáveis.
Inconscientemente, a relação sexual acabava sendo inteiramente sádica e baseada
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em rivalidade masculina. Ele podia permitir-se fantasias de sadismo e de “posse
de um pênis” só quando o espelho garantia que não sentiria angústia, porque estava
em segurança, “disfarçado de mulher”.

Voltarei ao caso que descrevi de início. Debaixo de sua heterossexualidade
aparentemente satisfatória, está claro que esta mulher apresentava manifestações
bem conhecidas do complexo de castração. Horney foi uma das primeiras a
assinalar as causas desse complexo na situação edípica. Em minha opinião, o fato
de que a feminilidade pode ser assumida como uma máscara pode contribuir ainda
mais nesta direção para a análise do desenvolvimento feminino. Com isso em
mente, farei um esboço do desenvolvimento inicial da libido no caso desta paciente.

Antes, porém, devo explicar como eram suas relações com as mulheres.
Ela tinha consciência de sua rivalidade com quase qualquer mulher que tivesse
uma boa aparência ou aspirações intelectuais. Ela tinha consciência dos lampejos
de ódio que sentia em relação a quase toda mulher com quem tivesse algo em
comum, mas quando se tratava de relações permanentes ou próximas com mulheres,
ela era capaz de estabelecer uma base muito satisfatória. Inconscientemente,
ela o fazia quase inteiramente por meio de sentir-se superior a elas de algum modo
(suas relações com suas subordinadas eram uniformemente excelentes).
Sua competência como dona de casa originava-se grandemente nisso. Assim,
superava sua mãe, conseguia sua aprovação e provava sua superioridade entre as
mulheres rivais “femininas”. Indubitavelmente, suas conquistas intelectuais tinham,
em parte, o mesmo objeto. Elas também comprovavam sua superioridade em
relação à mãe. Parece provável que, desde que alcançou a idade adulta,
sua rivalidade para com as mulheres tenha sido mais intensa no que diz respeito às
questões intelectuais do que em relação à beleza, pois ela geralmente refugiava-se
em seu intelecto superior quando a beleza estava em questão.

A análise mostrou que a origem dessas reações, tanto para com os homens
como para com as mulheres, estava na reação em relação aos pais durante a fase
oral sádica. Estas reações manifestavam-se na forma das fantasias propostas por
Melanie Klein em seu trabalho para o Congresso de 19275. Em consequência da
decepção ou frustração durante a sucção ou o desmame, associadas a experiências
durante a cena primária, que é interpretada em termos orais, se desenvolve um
sadismo intenso, extremo, direcionado a ambos os pais.6 O desejo de arrancar o
mamilo a mordidas é substituído pelos desejos de destruir, penetrar e destripar a

5 KLEIN, Melanie. Early stages of the oedipus conflict. International Journal of Psycho-Analysis,
9, 1928, p. 167-180.
6 Ernest Jones (op. cit., p. 469) considera que a característica principal do desenvolvimento
homossexual nas mulheres é uma intensificação da fase oral sádica.
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mãe e devorá-la, bem como aos conteúdos de seu corpo. Esses conteúdos incluem
o pênis paterno, as fezes dela e suas crianças – todas as suas posses e objetos de
amor, imaginados dentro do corpo da mãe.7 O desejo de arrancar o mamilo também
é substituído, como sabemos, pelo desejo de castrar o pai arrancando o pênis com
mordidas. Ambos os pais são rivais nessa fase; ambos possuem objetos desejados;
o sadismo está dirigido aos dois e a vingança de ambos é temida. No entanto,
como sempre acontece com as meninas, a mãe é a mais odiada e,
consequentemente, a mais temida. Ela infligirá o castigo que corresponde ao crime
– destruir o corpo da menina, sua beleza, seus filhos, sua capacidade de ter filhos,
irá mutilá-la, devorá-la-á, torturará e matará. Nessa situação terrível, a única
segurança da menina encontra-se em aplacar a mãe e expiar seu crime. Ela deve
abandonar a rivalidade com a mãe e, se puder, esforçar-se para restituir o que
roubou. Como sabemos, ela identifica-se com o pai; e, depois, ela usa a
masculinidade assim obtida colocando-a a serviço da mãe. Ela torna-se o pai e
assume seu lugar; dessa forma, ela pode “restituir o pai” à mãe. Esta posição
estava muito clara em muitas situações típicas da vida da minha paciente.
Ela deleitava-se em usar sua grande habilidade prática para ajudar ou assistir a
mulheres mais fracas e indefesas, e conseguia manter com êxito essa atitude,
desde que a rivalidade não emergisse com muita força. Esta restituição, todavia,
poderia ser feita com uma condição apenas: a de receber uma recompensa
abundante na forma de gratidão e “reconhecimento”. Desejava o reconhecimento,
pois supunha que se devia a ela em função de seus sacrifícios; mas,
inconscientemente, o que ela exigia era o reconhecimento de sua supremacia por
ter um pênis para devolver. Caso sua supremacia não fosse reconhecida, então a
rivalidade tornava-se imediatamente intensa; caso a gratidão e o reconhecimento
fossem-lhe negados, seu sadismo eclodia com toda força e ela se via sujeita (em
particular) a paroxismos de uma fúria oral sádica, exatamente como um bebê
furioso.

Com respeito ao pai, o ressentimento surgia de dois modos: (1) durante a
cena primária, ele tomou da mãe o leite, etc., que a criança necessitava; (2) ao
mesmo tempo, ele deu à mãe o pênis ou crianças ao invés de dá-los a ela. Portanto,
tudo o que ele tinha ou pegou deveria ser tirado dele por ela, castrando-o e
reduzindo-o a nada, como a mãe. Permanecia o medo dele, embora nunca tão
intenso como da mãe; em parte porque a sua vingança pela morte e a destruição
da mãe eram esperadas. Ele, então, também deve ser aplacado e apaziguado.

7 Como não era essencial para esta discussão, omiti toda a referência ao desenvolvimento posterior
da relação com seus próprios filhos.
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Conseguia isso se disfarçando com uma mascarada feminina, demonstrando, assim,
seu “amor” e inocência.

É significativo que a máscara desta mulher, embora transparente para outras
mulheres, tinha sucesso com os homens e servia muito bem a seu propósito.
Deste modo, atraía muitos homens que a reasseguravam, prestando-lhe favores.
Um exame mais detalhado mostrou que estes homens eram do tipo que temem a
mulher extremamente feminina. Eles preferem uma mulher que tenha atributos
masculinos, exigindo menos deles.

Na cena primária, o talismã que ambos os pais possuem e que a ela falta é
o pênis do pai; daí a sua raiva, também o seu terror e desamparo.8 Se o tira do pai
e o possui, ela obtém o talismã – a espada invencível, o “órgão do sadismo”;
ele torna-se fraco e desamparado (seu gentil marido), mas ela ainda se protege do
ataque usando uma máscara de subserviência feminina, e, sob esta tela, desempenha
ela mesma muitas das funções masculinas – para ele – (suas habilidades práticas
e gerenciamento). O mesmo ocorre com a mãe: tendo-a roubado do pênis,
destruído-a e reduzido-a uma inferioridade digna de pena, ela triunfa sobre ela,
porém, mais uma vez, em segredo; exteriormente, ela reconhece e admira as virtudes
“femininas” das mulheres. Mas a tarefa de se proteger contra a retaliação das
mulheres é mais dura do que com os homens; seus esforços para apaziguar e
reparar, restituindo e usando o pênis a serviço da mãe, nunca eram suficientes;
utilizava esse recurso até o cansaço, e às vezes isso a deixava quase exaurida.

Parecia, portanto, que esta mulher tinha se salvado da angústia intolerável
de sua fúria sádica contra ambos os pais, criando, em fantasia, uma situação na
qual ela tornava-se superior e nenhum mal poderia lhe ser feito. A essência da
fantasia era sua superioridade sobre os objetos parentais; através disso, seu sadismo
era gratificado; ela triunfava sobre eles. Com esta mesma superioridade, ela também
conseguia evitar suas vinganças. Os meios que adotava para isso eram formações
reativas e a ocultação de sua hostilidade. Ela conseguia, assim, satisfazer ao mesmo
tempo suas pulsões do id, seu ego narcisista e seu superego. A fantasia era o
centro de toda sua vida e caráter, e ela esteve perto de levá-la a cabo, quase à
perfeição. Seu ponto fraco, contudo, era o caráter megalomaníaco, sob todos os
disfarces, da necessidade de superioridade. Quando essa superioridade era
seriamente perturbada durante a análise, ela caía num abismo de angústia, raiva e
depressão; antes da análise, adoecia.

Eu gostaria de dizer uma palavra sobre o tipo homossexual de mulher segundo
Ernest Jones, cujo objetivo é obter “reconhecimento” de sua masculinidade por

8 Cf. SEARL, N. Danger situations of the immature ego. Oxford Congress, 1929.
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parte dos homens. A pergunta que surge é se a necessidade de reconhecimento
desse tipo de mulher está relacionada com o mecanismo da mesma necessidade,
mas operando diferentemente (reconhecimento pelos serviços prestados)
– no caso que eu descrevi. Em minha paciente, não era exigido abertamente
reconhecimento direto pela posse do pênis; era exigido para as formações reativas,
embora somente a posse do pênis tornasse-a possível. Indiretamente, portanto, o
reconhecimento era exigido para o pênis. Essa forma indireta devia-se ao receio
de que a posse de um pênis pudesse ser “reconhecida”, em outras palavras,
“descoberta”. Pode-se ver que, com menos angústia, a minha paciente também
teria exigido abertamente o reconhecimento dos homens sobre sua posse de um
pênis, e, em particular, ela de fato se ressentia amargamente da falta desse
reconhecimento direto, como nos casos de Ernest Jones. Fica claro que, nesses
casos, o sadismo primário obtém mais gratificação; o pai foi castrado, e deve,
até mesmo, reconhecer sua derrota. Mas, então, como essas mulheres evitam a
angústia? Em relação à mãe o fazem, é claro, negando sua existência. A julgar
pelos indícios das análises que eu conduzi, concluo que, em primeiro lugar, como
Jones deixa entrever, esta exigência é simplesmente deslocada da exigência sádica
original, na qual o objeto desejado, mamilo, leite, pênis, deve ser instantaneamente
entregue. Em segundo lugar, a necessidade de reconhecimento é um imperativo
de absolvição. Agora a mãe foi relegada ao limbo; nenhuma relação com ela é
possível. Sua existência parece ser negada, embora, na realidade, seja apenas
intensamente temida. Então a culpa de ter triunfado sobre os dois só pode ser
absolvida pelo pai; se ele sanciona sua posse de um pênis reconhecendo-o,
ela está segura. Ao dar-lhe reconhecimento, ele dá o pênis, a ela, ao invés de
dá-lo à mãe; então ela o tem, tem permissão para tê-lo, e tudo está bem.
O “reconhecimento” é sempre, em parte, reafirmação, sanção, amor; além disso,
torna-a superior novamente. Por pouco que ela o saiba, para ela, o homem admitiu
a sua derrota. Então, em seu conteúdo, a fantasia-relação de tal mulher com o pai
é similar à do Édipo normal; a diferença é que repousa em uma base de sadismo.
A mãe foi realmente assassinada, mas, por conseguinte, ela está impedida de
aproveitar muito do que a mãe tinha, e o que ela obtém do pai ela tem ainda,
em grande medida, que extorquir e extrair.

Estas conclusões levam-nos, uma vez mais, a encarar a questão: qual é a
natureza essencial de uma feminilidade completamente desenvolvida? O que é
das ewig Weibliche? A concepção da feminilidade como máscara, atrás da qual o
homem suspeita haver algum perigo escondido, pouco ilumina o enigma. Feminilidade
heterossexual completamente desenvolvida é encontrada, como Helene Deutsch
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e Ernest Jones afirmaram, na fase oral de sucção. A gratificação única de ordem
primária nisso é a de receber o (mamilo, leite) pênis, o sêmen, a criança do pai.
O resto depende de formações reativas. A aceitação da “castração”, a humildade,
a admiração dos homens, se deve, em parte, à superestimação do objeto na fase
oral de sucção; mas, principalmente, da renúncia (de menor intensidade) dos desejos
sádicos de castração derivados da fase oral posterior de mordedura. “Eu não devo
pegar, nem mesmo pedir; deve ser dado para mim”. A capacidade para o sacrifício,
a devoção, a abnegação expressam os esforços para restituir e reparar, seja para
figuras maternas ou paternas, o que lhes foi tirado.  É o que Radó chamou de
“seguro narcisista” do mais alto valor.

Fica claro como a realização de uma heterossexualidade plena coincide
com a genitalidade. Vemos, mais uma vez, como Abraham primeiro afirmou, que a
genitalidade implica a consecução de um estado pós-ambivalente. Tanto a mulher
“normal” como a homossexual desejam o pênis paterno e se rebelam contra a
frustração (ou castração);  porém um dos aspectos que as diferencia é a intensidade
do sadismo e a capacidade que têm de lidar com ele e com a angústia que este
provoca nelas.





Lacan e a Topologia

Maria Cristina Hein Fogaça
Psicanalista

Membro da Escola de Estudos Psicanalíticos

Por que Lacan vai introduzir o uso de uma ferramenta matemática como a
topologia no seu ensino, efetivamente a partir do grafo do desejo?

Mesmo que em seus seminários anteriores ao Seminário V, As formações
do inconsciente, possamos fazer uma leitura através de elementos topológicos,
é só quando Lacan constrói seu grafo do desejo é que a topologia entra efetivamente
no seu ensino.

A topologia surge como um ramo da matemática, mais precisamente na
geometria, a partir de um problema prático resolvido por Leonard Euler por volta
de 1835. Euler, oriundo da cidade de Köningsberg, estava como matemático na
corte de Catarina, a Grande, na longínqua São Petersburgo, quando soube de um
problema que divertia o povo de sua cidade natal. O problema que seus conterrâneos
se colocavam era o seguinte:

“Como poderá alguém planejar seu passeio na tarde de domingo de tal forma
que passe por todas as sete pontes de Königsberg sem voltar a cruzar qualquer
uma delas?”
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Havia sete pontes cruzando Pregel, o rio que passava através da pequena
cidade universitária alemã. Quatro delas ligavam as margens opostas à pequena
ilha de Kneiphof. Uma ponte ligava Kneiphof a outra ilha; esta, por sua vez,
ligava-se às duas margens do rio por meio de outras duas pontes. As sete pontes
do séc. XVIII forneceram, então, material para este célebre problema,
cuja resolução deu origem à depois chamada “Analysis situs”.

Euler, cansado que estava dos cerimoniais da corte, soube do problema e,
possivelmente, para espantar o tédio, resolveu equacioná-lo, ou seja, transformar
uma experiência empírica em uma experiência matemática.

Assim procedendo, criou um diagrama, construindo-o da seguinte maneira:
substituiu a terra por pontos e as pontes por linhas. Matematicamente o problema
foi reduzido a atravessar um diagrama construído de vértices (pontos) e arestas ou
arcos (linhas). Os vértices são as extremidades das arestas. Não há aresta sem
estar ligada a um vértice.

Ao reduzir a cidade com suas pontes a um grafo, já podemos observar que
a forma e o tamanho desaparecem como função.

Pois bem, com a matematização do problema, Euler fez algumas descobertas
que fundamentaram o surgimento da topologia, inicialmente nomeada “Analysis
situs”. Fez muito mais do que meramente resolver um quebra-cabeças,
pois reconheceu a existência de certas propriedades fundamentais das figuras
geométricas que são absolutamente independentes de forma e tamanho.
São propriedades que dizem respeito apenas à localização das linhas ou pontos de
uma figura, e que permanecem inalteradas quando uma figura é distorcida, como
no exemplo:
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A topologia pertence ao ramo das geometrias, mas, diferentemente da
geometria métrica de Euclides, é uma geometria de lugar, de posição, por isso logo
foi chamada de “Analysis situs”.

Quando usamos a topologia não perguntamos – “Qual é o comprimento?” –
“A que distância?” – “De que tamanho?” – “Quanto pesa?”. Interessa-nos
perguntar: - “Onde?” – “Entre o quê?” – “Dentro ou fora?”.

Isto porque a forma, o peso, o tamanho, o comprimento, a largura e a cor
não têm qualquer significado para a topologia. Listing, aluno de Gauss, num artigo
publicado em 1847, foi o primeiro a introduzir o termo “topologia”.

Com o termo topologia deveremos entender então o estudo das relações

modais concernentes às formações espaciais ou das leis que regem a

conexão, a situação recíproca e a sucessão dos pontos, das linhas,

das superfícies, dos corpos e de suas partes ou de seus agregados no

espaço, fazendo abstração de toda relação de medida e de dimensão.

Mario Cesar Tomei, matemático argentino, produziu um curso para um grupo
lacaniano de psicanalistas argentinos e dessa experiência nasceu um livro que,
por acaso, encontrei na livraria Letra Viva, em Buenos Aires, há alguns anos.
Este livro (Topologia Elemental, um saber prévio a la lectura de J. Lacan) nos
serviu de guia teórico-prático em nossos estudos no Laboratório. Através de
experimentos, fomos nos aproximando de conceitos básicos fundamentais para o
entendimento da topologia. Vivenciamos, assim, as propriedades ditas invariáveis
das figuras, dos objetos, dos espaços. Conceitos como vizinhança, continuidade,
descontinuidade, corte, furo, homeomorfismo, unidimensional, bidimensional,
tridimensional, foram sendo absorvidos para nossa experiência. Durante a Jornada
de Psicanálise da criança, ocorrida em 15 de junho de 2013, na Escola de Estudos
Psicanalíticos, tivemos a oportunidade de realizar alguns exercícios que fizeram
parte de nossas aprendizagens de laboratório.

Entender esta topologia ajuda a entender melhor o que Lacan nos quer
passar com sua topologia? Sem dúvida. É importante, contudo, ter em conta que
Lacan faz uso – e bom uso – da ferramenta topologia, mas a usa de forma peculiar,
nem sempre muito castiça.

É de J. A. Miller a referência e advertência ao uso que Lacan faz desta
ferramenta e, que encontro no livro de Pablo Amster:

[...] no se puede extraer esta topología de la enseñanza de Lacan para hacerla

una disciplina independiente. Esta topología sólo es útil inmersa en su

enseñanza, no es una disciplina sui generis  – (Apuntes matemáticos para

leer Lacan).
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O problema é que não vamos encontrar em nenhum livro de topologia o
suporte de tudo que disse Lacan. Ele extraiu conceitos de diversos livros, de vários
autores e, frequentemente, não os cita, o que torna nossa tarefa de ir à busca dos
fundamentos bastante dificultada. O trabalho do psicanalista argentino Alfredo
Eidelstein tem nos ajudado, pois ele já fez esta garimpagem por meio da localização
de teóricos importantes que influenciaram a construção da ferramenta topológica
de Lacan.   Obras, algumas das quais nós já localizamos e, hoje, fazem parte de
nossos estudos.

Prosseguindo na trilha de buscar entendimento de por que Lacan envereda
por este caminho, vemos, em Poincaré, no capítulo III de seu livro Últimos
pensamentos, onde ele analisa porque o espaço tem três dimensões, algumas
questões que Lacan vai desenvolver:

A proposição fundamental da Analysis situs é que o espaço é um contínuo

de três dimensões. Qual é a origem dessa proposição, foi o que algures

examinei, mas de um modo muito sucinto; e não me parece inútil insistir

nisso com alguns pormenores, para que certos pontos fiquem elucidados

(p. 50).

O espaço é relativo; quero dizer, com isso, não só que poderíamos ser

transportados a outra região do espaço sem que o percebêssemos (e é o

que efetivamente acontece, porquanto não percebemos a translação da

terra) [...]. (p. 51)

Aqui já aparece um problema que nos faz desconfiar da intuição, porque
nós nos julgamos parados no mesmo lugar, no entanto, o espaço é relativo.

[...] não só poderiam ser aumentadas na mesma proporção todas as

dimensões, sem que o pudéssemos saber, contanto que nossos instrumentos

de medida participassem desse aumento. (p. 51)

Se tudo aumentar ou diminuir de tamanho (inclusive os instrumentos de
medida) na mesma proporção, não teremos condições de nos darmos conta do
ocorrido.

Esta deformação poderia ser de qualquer espécie; deveria, entretanto, ser

contínua, isto é, da natureza daquelas que transformam uma figura em outra

figura equivalente no ponto de vista da Analysis situs.

Aqui ele já afirma uma propriedade do espaço, que ele pode ser deformado
desde que esta deformação seja contínua. Vale, então, o exemplo do desenho da
xícara, colocado anteriormente, que vai se deformando até se transformar num
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toro. Como não há rompimento (corte) e o furo é mantido, houve mudança de
forma, mas a estrutura permanece a mesma.  Este tipo de transformação não
modifica o espaço, que continua a ser amorfo.

O espaço considerado – independentemente dos nossos instrumentos de

medida – não tem, portanto, nem propriedade métrica, nem propriedade

projetiva; tem apenas propriedades topológicas (isto é, aquelas que a

Analysis situs estuda) [...] é o espaço amorfo... e sua propriedade

fundamental, eu diria, a sua única propriedade, é ser um contínuo de três

dimensões. (p. 52)

A estrutura do espaço é topológica e a topologia é a única geometria que
responde pela estrutura. A geometria euclidiana ou a geometria projetiva organizam
nosso olhar em figuras, em enquadres, o que dá forma ao nosso mundo imaginário.
Este espaço assim organizado é uma produção simbólica, que produz uma ficção.
As figuras geométricas não existem na natureza e a perspectiva, que consiste em
projetar um espaço tridimensional em um espaço bidimensional, opera não
respeitando os lugares reais e as coisas reais, não respeitando cortes. Dessa forma,
não vemos as coisas como são, mas como aprendemos a vê-las.

Poincaré sustenta que a estrutura real do espaço não coincide com a intuição
que dele temos, regrada pela forma como aprendemos a vê-lo, e que a única
geometria que responde pela estrutura (que não podemos ver) é a topológica.

Isto começa a responder à pergunta do por que usar a topologia.
Lacan iniciou trabalhando com analogias. Construiu seu modelo ótico, modelo

produzido no Seminário 1, Os escritos técnicos de Freud, com a introdução na
teoria psicanalítica do simbólico, do imaginário e do real, como estrutura que
corresponde ao inconsciente, no lugar do inconsciente, pré-consciente e consciente
freudiano.
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Esse pequeno dispositivo óptico, em que os símbolos da constituição simbólica
do sujeito são responsáveis pelas variações, onde o sujeito toma de si mesmo uma
imagem verdadeira, mais ou menos partida ou despedaçada, é metáfora do
inconsciente. Ou seja, o simbólico determina tanto o real quanto o imaginário.

                                                        S

                                            I                        R

Esta é a proposta de Lacan, de que o simbólico determina tanto o imaginário
quanto o real. Imaginário e real são equivalentes topicamente no sentido de que
são determinados da mesma forma pelo simbólico. O problema é que Lacan nos
apresenta esta informação com um modelo de estrutura imaginária.

Alfredo Eidelsztein analisa bem esta dificuldade em seu livro O grafo do
desejo, capítulo 1. Ele enfatiza que Lacan, ao usar o modelo óptico, desmente o
que pretende afirmar com seu uso. E onde aparecem analogias no modelo óptico?
A primeira que se faz notar é que o estádio do espelho é representado por um
espelho. Lacan vai reconhecer que esta analogia é grosseira. Mas vai além, também
a ordem simbólica (A) está representada por um espelho. O objeto a é apresentado
tridimensionalmente (as flores no vaso) e sabemos que Lacan vai, mais tarde,
tratá-lo como sendo bidimensional.

El problema es que es impossible sostener la dimension de la analogia en el

campo de lo simbólico, porque el significante – es un axioma elemental –

es pura diferencia; no hay nada de analogía a nivel del significante. Ahora,

como vamos a sustener, entonces, que el significante es lo determinante,

si estamos utilizando un instrumento imaginario para dar cuenta de él?

El modelo en su estructura desmiente lo que quiere afirmar a nivel de los

contenidos.

É necessário que a estrutura conceitual da psicanálise coincida com o que a
psicanálise afirma. A solução lacaniana para este problema foi optar pelas
ferramentas oferecidas pela topologia.

Segundo Eidelsztein, o aproveitamento que se pode fazer da topologia como
forma de conceber a estrutura do imaginário, do simbólico e do real implica
considerar pelo menos cinco dimensões:
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1ª Forma – para a topologia, a forma não cumpre nenhuma função.
Uma bola, um triângulo, um quadrado ou qualquer objeto com contorno irregular,
desde que não tenha nenhum furo, são iguais entre si. Por isso a topologia é também
chamada da geometria da borracha, porque permite variar a forma sem mudar a
estrutura.

Este é um quesito que pode se aplicar na clínica psicanalítica com relação
ao conceito de estrutura clínica. A forma de apresentação de uma patologia pode
ser enganosa, o que pode ser observado ao escutarmos nossos pacientes.
Não podemos diagnosticar pelas aparências. O imaginário não pode estar numa
função determinante. Também na psicanálise a forma não cumpre uma função
preponderante.

2ª Tamanho, distância - em topologia não se pensa distância e tamanho
mensuráveis. Para ela, as figuras são homeomorfas (iguais) se todos os pontos de
uma coincidem exatamente com todos os pontos de outra. Isto pode ser articulado
com a concepção psicanalítica de tempo e espaço. Todos nós sabemos
– pela clínica – que conceber uma separação em termos espaciais é, no mínimo,
muito duvidosa. Uma paciente nos diz que vai fazer uma viagem para longe a fim
de deixar para trás determinados problemas familiares e, quando volta, percebe
que tudo continua como antes. Com o tempo se dá o mesmo: um acontecimento
ocorrido dez anos atrás pode continuar absolutamente atual. Um pai pode estar
vivo e perturbador na vida de alguém mesmo depois de morto, ou seja, não está
mais próximo fisicamente e o tempo passado após sua morte pode ser longo e isto
não importar.

Isto não significa que os analistas não levem em conta espaço e tempo, mas
que, como para a topologia, não podemos fazê-lo pela via da dimensão de medida.

3ª Interior e exterior – a topologia nos permite trabalhar com uma relação
nova entre interior e exterior. Pensem na fita de Möbius, por exemplo.

As categorias imaginárias com que contamos sobre interior e exterior e
suas relações não nos permitem pensar afirmações fundamentais de Lacan como,
por exemplo, “o inconsciente como discurso do Outro é o mais próprio que o
sujeito tem, o mais interno”. Como vai ser o mais interno aquilo que o sujeito
recebe do Outro – que se caracteriza precisamente por ser externo?

Por que faz falta um analista para que alguém se analise?
A noção de indivíduo quer dizer “indivisível”, no entanto, se funda sobre a

divisão entre o interior e o exterior. O que significa interior e exterior e por que,
mesmo assim, permanece indivíduo?

4ª A topologia subverte certa concepção da relação sujeito-objeto
– concepção essa que é universal e que permeia todo nosso entendimento de
mundo: res extensa/res cogitans (coisa extensa/coisa pensante). Esta oposição
que aí é tão marcante produz um precipitado que separa - res extensa é concebida
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como tridimensional e res cogitans como adimensional. Partes extra partes, cada
uma implicando a exterioridade da outra.

A topologia trabalha com a bidimensionalidade e isso nos serve porque
coincide com o que sustentamos na psicanálise lacaniana: que o sujeito e o objeto a
são bidimensionais. Assim, com a articulação psicanálise/topologia é possível romper
com a tridimensionalidade e a a-dimensionalidade e trabalhar com o sujeito
bidimensional e o objeto a bidimensional.

Aqui temos uma questão que nos deixou inicialmente um pouco perplexas:
como a topologia diz trabalhar com a bidimensionalidade quando faz uso de objetos
tridimensionais como o toro, o cross cap e a própria fita de Möbius? Porque a
possibilidade destes objetos serem imersos num espaço tridimensional, permitindo
sua manipulação, ajuda nosso entendimento dos conceitos a que se referem. Mesmo
a unidimensionalidade da fita de Möbius pode ser manipulada quando a construímos
com tiras de papel e, na sua manipulação, verificamos que ela apresenta uma só
superfície contínua.

Mesmo o grafo do desejo pode ser construído com arames para ser
manipulado, o que nos ajuda na compreensão do oito interior.

5ª A topologia opera com a noção de invariantes - e o que é invariante em
topologia? As propriedades de uma figura que permanecem invariáveis através de
uma deformação contínua. Não são muitas coisas e são bem elementares. Sem
levar em conta forma, tamanho, cor, peso, uma figura pode ser deformada desde
que não se produza nenhum furo ou corte a mais. O que permanece? As relações
de vizinhança entre seus pontos constituintes.

Tudo pode se desvanecer, mudar, desde que não se mexa na estrutura, e isto
é algo que já nos soa familiar na psicanálise. Quais são as invariantes estruturais
no ensino de Lacan?

Que o inconsciente está estruturado como uma linguagem - é uma invariante
que nos diz que, em que pese todas as singularidades dos nossos pacientes,
o inconsciente ser estruturado como uma linguagem é uma verdade que vale
universalmente.

Mas não apenas a psicanálise faz uso de invariantes, também os linguistas,
como R. Jakobson, sustentam que todas as linguagens do mundo, conhecidas e as
ainda por conhecer, têm a mesma estrutura.

Invariante será o conceito que nos servirá para articular a clínica do caso
por caso.

O grafo do desejo, por ser a primeira produção, de fato, de Lacan via os
instrumentais da topologia, permitir-nos-á fazer esta articulação esclarecedora entre
o que colocamos até agora como invariantes topológicos e o que Lacan quis nos
fazer pensar com o grafo.
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O balcão

Rosane de Abreu e Silva
Psicanalista

Membro da Escola de Estudos Psicanalíticos

Lacan, em seu seminário de 5 de março de 1958, refere-se à peça Le balcon,
de Jean Genet, ao discorrer sobre a questão do gozo e da perversão. Esta obra
fala de um bordel, cujo nome é o título, frequentado por homens que escolhem
encarnar figuras as quais são conferidas o poder: o bispo, o juiz ou o coronel.
Enquanto uma revolução ameaça tomar conta do Reino, os fregueses deste bordel
de luxo, buscando em uma das prostitutas do estabelecimento uma parceira cúmplice,
satisfazem as suas fantasias representando estas figuras, que seriam responsáveis
pela ordem do Reino. Lacan vai se referir a este bordel, com o nome de Balcão,
como palácio das ilusões, remetendo ao que poderia significar gozar com a condição
ou na posição de bispo, de juiz ou de general.

A peça se divide em nove cenas. Nas três primeiras, Genet nos exemplifica
o sujeito no plano da perversão. Temos, no primeiro quadro, um empregado de
uma instituição de crédito que se veste com ornamentos sacerdotais, querendo
obter a confissão de uma prostituta, a qual não passa de uma simulação. No segundo
quadro, outro frequentador do bordel se veste de juiz para obter a confissão de
uma ladra, declarando em seu diálogo com sua parceira: “Como é que eu seria
juiz se você não fosse ladra?”. No terceiro quadro, é a vez do general com a sua
égua.

As cenas se dão com os ruídos da Revolução que acontece no momento,
característica que, muitas vezes, permite confundir o que se passa dentro ou fora
do bordel. Ora, o recurso último quando uma sociedade está em desordem, ou a
quem se chama para manutenção da ordem, seria a polícia. Porém, a figura do
chefe de polícia, ninguém pede para encarná-la. Durante várias vezes, o chefe de
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polícia pergunta ansiosamente a Irma, sua amiga e dona do bordel, se apareceu
alguém para encarnar esta figura. E este é o pivô do drama. Não existe nem
mesmo uniforme de polícia. Isto quer dizer que o chefe de polícia não seria digno
de uma personagem que ofereceria a possibilidade do gozo.

O desenrolar da peça se dá com o aparecimento de um enviado da corte ao
bordel, que aparece perante Irma e o chefe de polícia, dando notícias sobre o
desfecho da revolta: o Arcebispado foi saqueado, o Palácio de Justiça e o
Estado-Maior estão em ruínas, enquanto a Rainha retirou-se para um quarto onde
borda um lenço invisível, transportando-se de um quarto para outro, tornando-se,
também, invisível. O general enlouqueceu e, perdido na multidão, protege-se de
sua loucura. O Procurador morreu de medo e, o Bispo, dele nada se sabe.

O chefe de polícia, por sua vez, quer salvar a Rainha e sugere então que
Irma, a dona do bordel, assuma como Rainha, vestindo-se como tal. É neste
momento que o enviado, na presença do juiz, do bispo, do general, do chefe de
polícia e de Irma, sugere que a imagem do chefe de polícia deve obcecar os
homens; deve simbolizar a nação e o bordel, deve passar à posteridade. Na discussão
desta imagem e de como esta deveria ser, o chefe de polícia diz ter-lhe sido sugerida
uma imagem audaciosa e propõe o julgamento dos presentes: aparecer sob a forma
de um falo gigante, do seu tamanho. O falo seria uma espécie de uniforme e de um
símbolo de sua função. É então, no meio da desordem, que o chefe de polícia
consegue demonstrar que ele é a ordem, como observa Lacan, não dispondo de
outra coisa senão da força, o que não deixa de ter uma importante significação se
levarmos em conta a descoberta de Freud do Ideal do eu. Este achado de Freud
coincidiu com o aparecimento, na Europa, da personagem que oferece uma
identificação única, ou seja, o ditador. No caso da peça, representado pelo chefe
de polícia.

Como desfecho da peça, temos o aparecimento, em cena, de um personagem,
o encanador – conhecido na casa, namorado e salvador de uma das prostitutas,
que adquiriu a condição de símbolo revolucionário. Este aparece pedindo tudo o
que for necessário para se parecer com a personagem do chefe de polícia. Logo,
ao vestir-se com os atributos do policial, incluindo até mesmo a peruca que este
usava, a prostituta encena lhe atirar no rosto aquilo que ela lhe teria arrancado,
dizendo que ele, assim, nunca mais deflorará ninguém. O chefe de polícia, que já
se encontrava quase no auge da felicidade, faz o gesto de verificar se ainda o
detém. Ele lá está, porém sua passagem ao estado de símbolo, na forma do uniforme
fálico proposto, torna-se inútil.
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A conclusão se dá, então, com o fato deste sujeito, que ali está representando
o homem – o qual na peça luta para que o bordel encontre uma norma, um estado
passível de ser aceito como humano – só conseguir se reintegrar sob a condição
de se castrar, de fazer com que o falo seja elevado novamente ao estado de
significante. Este algo, como sublinha Lacan, que pode dar ou retirar, conferir ou
não conferir. Sobre este referencial cultural pode-se encontrar na peça de Genet
elementos precisos que serão utilizados por Lacan para tratar a questão essencial
do desejo e do gozo.





Luto e melancolia (1917[1915a])1

Sigmund Freud

Após termos nos servido do sonho como protótipo normal das perturbações
anímicas narcísicas, tentaremos agora esclarecer a natureza da melancolia,
comparando-a com o afeto normal do luto. Dessa vez, porém, devemos começar
por fazer uma confissão, para que as nossas conclusões não sejam superestimadas.
A melancolia, cuja definição conceitual oscila também na psiquiatria descritiva,
assume várias formas clínicas, cuja síntese em uma unidade não parece ter sido
estabelecida claramente, sendo que algumas delas lembram mais afecções
somáticas do que psicogênicas. Nosso material, prescindindo das apreensões
acessíveis a qualquer observador, limita-se a um pequeno número de casos cuja
natureza psicogênica era indiscutível. Por isso renunciaremos, de antemão, toda
pretensão de validade universal para nossas conclusões e nos consolamos com a
reflexão: dados nossos meios de investigação à disposição, dificilmente
descobriríamos algo que não fosse típico, se não para toda uma classe de afecções,
ao menos para um grupo menor.

A correlação entre a melancolia e o luto parece ser justificada pelo quadro
geral desses dois estados.2 Além disso, os motivos decorrentes das influências da
vida são, à medida que podemos discerni-los, os mesmos, para ambos. O luto,
em geral, é a reação à perda de um ente querido, de alguma abstração que substitui
aquele, como pátria, liberdade ou um ideal, e assim por diante. Em algumas pessoas,
as mesmas influências produzem, ao invés do luto, a melancolia; por conseguinte,
suspeitamos que essas pessoas possuem uma disposição doentia. Também vale a
pena observar que, embora o luto envolva graves desvios daquilo que constitui o
comportamento normal na vida, jamais nos ocorre considerá-lo um estado patológico
e encaminhá-lo ao médico para seu tratamento. Confiamos em que seja superado
após certo lapso de tempo, e julgamos inútil, ou mesmo prejudicial, perturbá-lo.

1 Tradução de Mario Fleig.
2 Abraham (1912), a quem devemos o mais importante dos poucos estudos analíticos sobre esse
assunto, também empregou essa comparação como seu ponto de partida.
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A melancolia se caracteriza animicamente por um desânimo profundamente
penoso, uma supressão do interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade
de amar, a inibição de toda atividade produtiva e uma depreciação do sentimento
de si que se exterioriza em autorrecriminações e autoinjúria, culminando numa
expectativa delirante de punição. Esse quadro torna-se um pouco mais inteligível
quando consideramos que, com uma única exceção, os mesmos traços são
encontrados no luto. A perturbação da autoestima está ausente no luto; afora isso,
porém, as características são as mesmas. O luto profundo, a reação à perda de
uma pessoa amada, encerra o mesmo humor penoso, a perda de interesse pelo
mundo externo – à medida que este não evoca o falecido –, a perda da capacidade
de escolher algum novo objeto de amor (em substituição, se diria, do pranteado),
o afastamento de qualquer atividade produtiva que não tenha relação com a
lembrança do falecido. É fácil constatar que essa inibição e restrição do eu são
expressões de uma incondicional devoção ao luto, que nada deixa a outros propósitos
ou a outros interesses. Na verdade, se esse comportamento não nos parece
patológico, é apenas porque sabemos explicá-lo muito bem.

Parece-nos, também, uma comparação adequada chamar o humor do luto
de “doloroso”. É provável que sua legitimidade nos pareça evidente quando
estivermos em condições de caracterizar economicamente a dor.

Em que consiste, então, o trabalho que o luto realiza? Não me parece forçado
apresentá-lo da forma que se segue. O exame da realidade revelou que o objeto
amado não existe mais, passando a exigir que toda a libido seja retirada de suas
ligações com aquele objeto. Essa exigência provoca uma oposição compreensível
– é fato notório que os humanos nunca abandonam de bom grado uma posição
libidinal, nem mesmo quando um substituto já se lhes acena. Essa oposição pode
ser tão intensa, que produz uma fuga da realidade e um apego ao objeto por
intermédio de uma psicose alucinatória de desejo.3 O normal é que prevaleça o
respeito pela realidade, ainda que suas exigências não possam ser atendidas de
imediato; são executadas peça por peça, com grande dispêndio de tempo e de
energia de investimento. Nesse meio tempo, perdura psiquicamente a existência
do objeto perdido. Cada uma das lembranças e expectativas singulares, nas quais
a libido estava vinculada ao objeto, é evocada, sobreinvestida, e o desligamento da
libido se realiza em cada uma delas. A razão pela qual essa solução de compromisso,
que é executar peça por peça o mandamento da realidade, deve ser tão
extraordinariamente penosa, de forma alguma é coisa fácil de explicar em termos
de economia. É notável que esse intenso desprazer nos pareça algo natural. Contudo,

3 Ver o artigo “Complementos metapsicológicos à teoria dos sonhos” (1971 [1915]).
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o fato é que, quando o trabalho do luto se conclui, o eu fica outra vez livre e
desimpedido.

Apliquemos agora à melancolia o que aprendemos sobre o luto. Numa série
de casos, é evidente que ela também pode ser uma reação à perda de um objeto
amado. Em outras ocasiões, pode-se reconhecer que essa perda é de natureza
mais ideal. O objeto talvez não morreu realmente, mas se perdeu como objeto de
amor (por exemplo, o caso de uma noiva abandonada). Ainda, em outros casos,
acreditamos estar autorizados a supor que uma perda dessa espécie ocorreu,
mas não conseguimos ver com precisão o que foi perdido, sendo de todo razoável
supor que também o enfermo não consegue apreender conscientemente o que
perdeu. Esse caso talvez ocorra dessa forma, mesmo que o enfermo esteja cônscio
da perda que ocasionou a melancolia, porém apenas no sentido de que sabe quem
ele perdeu, mas não o que perdeu nesse alguém. Isso sugeriria que a melancolia
está de alguma forma relacionada com uma perda do objeto que escapa à
consciência, em contraposição ao luto, no qual tal perda em nada é inconsciente.

No luto, verificamos que a inibição e a falta de interesse são plenamente
esclarecidas pelo trabalho do luto no qual o eu é absorvido. Na melancolia, a perda
desconhecida resultará em um trabalho interno semelhante, e será então
responsável pela inibição melancólica. Entretanto, a diferença consiste em que a
inibição do melancólico nos parece enigmática porque não podemos ver o que
absorve tão completamente o enfermo. Além disso, o melancólico exibe algo que
está ausente no luto – uma diminuição extraordinária de sua autoestima, um enorme
empobrecimento do eu. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio; na melancolia,
é o próprio eu. O enfermo nos descreve seu eu como indigno, incapaz de qualquer
realização e moralmente desprezível; ele se repreende e se injuria, esperando ser
expulso e punido. Humilha-se perante todos, e sente comiseração pelos seus por
estarem ligados a uma pessoa tão insignificante como ele. Não julga que uma
mudança se tenha processado nele, mas estende sua autocrítica ao passado,
declarando que nunca foi melhor. O quadro desse delírio de insignificância
(principalmente moral) é completado pela insônia e pela recusa em se alimentar,
e – o que é psicologicamente notável – por uma superação da pulsão que compele
todo ser vivo a se apegar à vida.

Seria igualmente infrutífero, tanto científica quanto terapeuticamente,
contradizer um paciente que faz tais acusações contra seu eu. Certamente,
de alguma forma ele deve estar com a razão, e descreve algo que é como lhe
parece ser. Devemos, portanto, confirmar de imediato, e sem reservas, algumas
de suas declarações. Ele se encontra, de fato, tão desinteressado e tão incapaz de
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amar e trabalhar quanto afirma. Mas isso, como sabemos, é secundário; trata-se
do efeito do trabalho interno que consome seu eu – trabalho que, nos sendo
desconhecido, é, porém, comparável ao do luto. Com relação a outras
autoacusações, percebemos que, embora pareça ter razão, ele capta a verdade
com maior clareza do que outros que não são melancólicos. Quando, em uma
exacerbada autocrítica, ele se descreve como um ser humano mesquinho, egoísta,
desonesto, sem autonomia, que somente almeja ocultar as fraquezas de sua
condição, pode ser, até onde sabemos, que tenha chegado bem perto do
autoconhecimento, mas apenas nos intriga por que alguém precisa adoecer para
ter acesso a uma verdade dessa espécie. Com efeito, não pode haver dúvida de
que quem alcançou uma autoavaliação como esta e a revela aos outros – um tipo
de avaliação que o príncipe Hamlet tinha a respeito tanto de si quanto de todo
mundo4 –, está enfermo, quer fale a verdade, quer seja mais ou menos injusto para
consigo mesmo. Também não é difícil observar que, segundo nosso juízo, não há
correspondência alguma entre o grau de autodepreciação e sua real justificação.
Uma mulher boa, capaz e conscienciosa, não falará, na melancolia, melhor de si
mesma do que outra que, de fato, seja desprovida de valor; aliás, talvez a primeira
tenha mais probabilidade de adoecer de melancolia do que a segunda, de quem
nada de bom saberíamos dizer. Por fim, também nos chama a atenção que o
melancólico não se comporta de todo como alguém normalmente atormentado
pelo arrependimento e pela autorrecriminação. Falta-lhe a vergonha diante de outros
(ou pelo menos não é notável nele), que, mais do qualquer outra coisa, caracterizaria
essa última condição. Poder-se-ia quase destacar no melancólico o traço oposto,
o de uma despudorada franqueza que encontra satisfação no desmascaramento
de si mesmo.

O essencial, portanto, não é que o melancólico tenha razão em sua aflitiva
autodifamação, no sentido de que sua crítica esteja de acordo com o julgamento
dos outros. Importa, antes, que esteja descrevendo corretamente sua situação
psicológica. Ele perdeu seu amor-próprio e deve ter tido boas razões para tanto.
Então nos deparamos com uma contradição que coloca um paradoxo de difícil
solução. Seguindo a analogia com o luto, deveríamos concluir que ele sofrera uma
perda relativa a um objeto; a partir de seus enunciados, evidencia-se uma perda
em seu eu.

Antes de passarmos a essa contradição, detenhamo-nos, por um momento,
no que a afecção do melancólico nos revela a respeito da constituição do eu humano.

4 “Dê a cada homem o que merece, e quem escapará do açoite?” (Hamlet, ato II, cena 2).
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Nele, vemos como uma parte do eu se coloca contra a outra, avalia-a criticamente,
e, por assim dizer, toma-a como um objeto. E todas as nossas observações ulteriores
confirmam nossa suspeita de que a instância crítica cindida do eu, neste caso,
poderá provar sua autonomia também em outras circunstâncias. Realmente,
encontraremos fundamentos para distinguir essa instância do restante do eu.
Aqui estamos tomando conhecimento da instância comumente denominada
consciência moral; vamos incluí-la, juntamente com a censura da consciência e o
exame da realidade, entre as principais instituições do eu, e, em algum lugar,
encontraremos as provas de que ela pode adoecer por si mesma. O quadro clínico
da melancolia destaca o desagrado moral com o próprio eu como a característica
mais marcante frente a outras: deficiências físicas, feiúra, fraqueza, inferioridade
social são muito raramente objeto de autoavaliação; somente o empobrecimento
ocupa um lugar privilegiado entre os temores e as afirmações do enfermo.

Uma observação, de modo algum difícil de ser feita, nos leva ao
esclarecimento da contradição mencionada acima. Se ouvirmos pacientemente as
múltiplas autoacusações do melancólico, não poderemos, por fim, evitar a impressão
de que, com frequência, as mais graves delas dificilmente se aplicam à sua própria
pessoa, mas que, com ligeiras modificações, se ajustam a uma outra pessoa a
quem o enfermo ama, amou ou deveria amar. Toda vez em que se examinam os
fatos, essa suposição é confirmada. Assim, temos a chave do quadro clínico em mãos,
se percebermos que as autorrecriminações são recriminações dirigidas contra um objeto
amado, as quais foram retiradas desse objeto e desviadas para o próprio eu.

A mulher que lamenta em altos brados o fato de o marido estar preso a uma
esposa incapaz como ela, na verdade está acusando o marido de ser incapaz, em
qualquer sentido que se entenda isso. Não há por que se surpreender com o fato
de haver algumas autorrecriminações genuínas, disseminadas entre as que foram
lançadas. Permite-se que estas se intrometam, uma vez que ajudam a encobrir as
outras e tornar impossível o reconhecimento da situação, e, além disso, elas derivam
dos prós e dos contras do conflito amoroso que levou à perda do amor.
O comportamento dos enfermos também se torna agora bem mais inteligível.
Queixar-se, para eles, é realmente dar queixa, no sentido antigo da palavra.
Eles não se envergonham nem se ocultam, já que tudo de desairoso que dizem de
si mesmo, no fundo, é dito de outrem. Além disso, estão longe de atestar perante
aqueles que o cercam a humildade e a submissão, as únicas atitudes que caberiam
a pessoas tão desprezíveis. Pelo contrário, tornam-se as pessoas mais maçantes,
dando sempre a impressão de que se sentem desconsideradas e de que foram
tratadas com grande injustiça. Tudo isso só é possível porque as reações de seu
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comportamento ainda procedem de uma constelação anímica de revolta, que,
em virtude de certo processo, transformou-se em arrependimento melancólico.

Não é difícil reconstruir esse processo. Houve uma escolha de objeto,
uma ligação da libido a uma pessoa determinada; contudo, devido a uma ofensa
real ou decepção por parte da pessoa amada, sobreveio um abalo nessa relação
de objeto. O resultado não foi o normal – uma retirada da libido desse objeto e um
deslocamento da mesma para um novo –, mas algo diferente, que, para ocorrer,
parece que requer várias condições. O investimento de objeto mostrou-se pouco
resistente e foi suprimido, mas a libido, livre, não se deslocou para outro objeto,
senão que se recolheu no eu. Ali, contudo, não foi empregada de qualquer maneira,
mas serviu para estabelecer uma identificação do eu com o objeto abandonado.
A sombra do objeto caiu sobre o eu, que, daí por diante, pôde ser julgado por uma
instância particular como um objeto, como o objeto abandonado. Dessa forma,
a perda do objeto se transformou em uma perda do eu, e o conflito entre o eu e a
pessoa amada se tornou uma cisão entre a crítica do eu e o eu transformado por
identificação.

Algumas coisas podem ser diretamente inferidas no tocante às pré-condições
aos efeitos de um processo como esse. Por um lado, deve ter existido uma forte
fixação no objeto de amor; mas, por outro lado, em contradição com isso,
uma diminuta resistência do investimento de objeto. Conforme Otto Rank observou
com propriedade, essa contradição parece exigir que a escolha de objeto seja
efetuada numa base narcisista, de modo que o investimento de objeto, ao se defrontar
com obstáculos, possa regredir ao narcisismo. A identificação narcisista com o
objeto torna-se, então, o substituto do investimento de amor, levando à consequência
de que, apesar do conflito com a pessoa amada, não seja mais preciso abandonar
a relação de amor. Tal substituto do amor de objeto por identificação constitui
importante mecanismo nas afecções narcisistas; K. Landauer (1914) conseguiu
descobri-lo recentemente, no processo de restabelecimento de uma esquizofrenia.
Esse mecanismo corresponde, naturalmente, à regressão de um tipo de escolha
de objeto para o narcisismo originário. Mostramos, em outro lugar, que a
identificação é a etapa preliminar à escolha de objeto, e é a primeira forma,
ambivalente em sua expressão, como o eu distingue um objeto. O eu almejaria
incorporar esse objeto, por via da devoração, em conformidade com a fase oral ou
canibalista do desenvolvimento libidinal em que se acha. A essa conexão Abraham
atribui, sem dúvida com toda razão, a repulsa dos alimentos encontrada na forma
grave do estado melancólico.
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A conclusão de que a teoria exigiria, a saber, que a disposição do adoecer
melancólico ou uma parte desta reside na predominância da escolha de objeto do
tipo narcisista, infelizmente ainda não foi confirmada pela investigação. Nas frases
introdutórias deste estudo, admitimos que o material empírico em que se fundamenta
é insuficiente para as nossas pretensões. Se houvesse uma concordância da
observação com o que inferimos, não hesitaríamos em incluir na caracterização da
melancolia a regressão do investimento de objeto para a fase oral da libido que,
contudo, ainda pertence ao narcisismo. Também as identificações com o objeto
são frequentes nas neuroses de transferência; na realidade, elas constituem um
conhecido mecanismo de formação de sintomas, especialmente na histeria. Contudo,
a diferença entre a identificação narcisista e a histérica pode residir no seguinte:
na primeira, o investimento de objeto é abandonado, ao passo que, na segunda,
este persiste e exerce um efeito, que, habitualmente, está circunscrito a certas
ações e inervações isoladas. Seja como for, também nas neuroses de transferência
a identificação é a expressão da existência de algo em comum, que pode significar
amor. A identificação narcisista é a mais originária e abre-nos o acesso para a
compreensão da identificação histérica, que tem sido menos estudada.

A melancolia, portanto, toma emprestado do luto uma parte dos seus traços
e outra parte do processo de regressão da escolha de objeto narcisista para o
narcisismo. Por um lado, como o luto, é reação à perda real de um objeto de amor,
mas, além disso, depende de uma condição que falta no luto normal ou, se estiver
presente, transforma-o em luto patológico. A perda do objeto de amor é uma
oportunidade privilegiada para que a ambivalência nos laços de amor se faça efetiva
e manifesta. Quando pré-existe a disposição para a neurose obsessiva, o conflito
de ambivalência empresta ao luto um cunho patológico, forçando-o a expressar-se
sob a forma de autorrecriminações, no sentido da pessoa culpar-se pela perda do
objeto de amor, isto é, que ela mesma quis. Tais depressões neuróticas obsessivas,
após a morte de pessoas amadas, revelam-nos que o conflito de ambivalência
pode produzir-se por si mesmo quando não houve uma retração regressiva da
libido. Em geral, o que provoca a melancolia vai além do nítido caso da perda por
morte, incluindo todas as situações de humilhação, desprezo ou decepção em virtude
das quais pode instilar-se no vínculo uma oposição entre amor e ódio, ou reforçar
uma ambivalência já existente. Esse conflito de ambivalência, seja de proveniência
mais real ou mais constitutiva, não deve ser desprezado entre as precondições da
melancolia. Se o amor pelo objeto – esse amor que não pode ser renunciado, embora
o próprio objeto o seja – se refugiar na identificação narcisista, então o ódio entra em
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ação nesse objeto substitutivo, insultando-o, denegrindo-o, fazendo-o sofrer e tirando
satisfação sádica de seu sofrimento. O indubitavelmente gozoso autotormento da
melancolia expressa, do mesmo modo que o fenômeno correspondente na neurose
obsessiva, a satisfação de tendências sádicas e de ódio5 que recaem sobre um
objeto, e, por essa via, sofreram um retorno contra a própria pessoa. Em ambas as
afecções, é comum os enfermos tratarem de conseguir, pelo desvio da autopunição,
vingar-se dos objetos originários e torturar seus entes queridos por meio de sua
condição de enfermos, à qual recorrem a fim de não ter que lhes mostrar diretamente
sua hostilidade. E, por certo, a pessoa que provocou a perturbação afetiva do
enfermo, e para a qual sua doença está orientada, em geral se encontra em seu
círculo mais próximo. O investimento de amor do melancólico no tocante ao seu
objeto sofreu, assim, uma dupla vicissitude: em parte regrediu à identificação, mas,
em parte, sob a influência do conflito de ambivalência, foi remetido ao sadismo,
que é a etapa mais próxima desse conflito.

Somente esse sadismo soluciona o enigma da tendência ao suicídio,
que torna a melancolia tão interessante e tão perigosa. Tínhamos identificado o
estado primordial, do qual provém a vida pulsional, como um imenso amor próprio
do eu, e, na angústia que surge de uma ameaça à vida, constatávamos que uma
grande quantidade de libido narcisista era liberada, de tal modo que não poderíamos
conceber como esse eu possa consentir com sua autodestruição. Embora saibamos
de longa data que, na verdade, nenhum neurótico registra intenções de suicídio que
não volte contra si mesmo a partir do impulso de matar o outro, não compreendíamos,
contudo, o jogo de forças pelo qual um propósito assim pode ser realizado. Agora,
porém, a análise da melancolia nos ensina que o eu somente pode matar a si
mesmo se, devido ao retorno do investimento de objeto, puder tratar a si próprio
como um objeto; se for capaz de dirigir contra si a hostilidade investida contra um
objeto, hostilidade esta que está no lugar da reação originária do eu contra os
objetos do mundo externo.6

Assim, na regressão, desde a escolha de objeto narcísica, o objeto por certo
foi suprimido, mas se revelou mais poderoso do que o próprio eu. Nas duas situações
opostas, de apaixonamento intenso e de suicídio, o eu é dominado pelo objeto,
embora por vias totalmente diferentes.

Ademais, no tocante a uma das características marcantes da melancolia, o
predomínio do medo de empobrecimento, parece plausível supor que deriva do
erotismo anal arrancado de suas conexões e alterado em sentido regressivo.

6 Ver “As pulsões e os destinos da pulsão” (1915c).
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A melancolia ainda nos confronta com outras perguntas, cujas respostas,
em parte, nos escapam. A característica que ela tem em comum com o luto é o
fato de desaparecer após certo tempo sem deixar quaisquer vestígios de maiores
alterações. Encontramos, no luto, à guisa de informação, que é preciso esse tempo
para executar,  detalhe por detalhe, a ordem do exame da realidade, e, uma vez
realizado esse trabalho, o eu consegue libertar sua libido do objeto perdido. Também
podemos imaginar que o eu se ocupa com um trabalho análogo no decorrer da
melancolia; a compreensão econômica do processo falta tanto nessa, como naquele.
A insônia da melancolia provavelmente atesta a rigidez desse estado e a
impossibilidade de efetuar o recolhimento completo dos investimentos necessários
ao sono. O complexo melancólico se comporta como uma ferida aberta, absorvendo,
de todos os lados, as energias de investimento (que nas neuroses de transferência
denominamos de “contrainvestimentos”) para si e esvaziando o eu até seu total
empobrecimento, de modo que, então, pode facilmente resistir ao desejo de dormir
do eu. Um fator, provavelmente somático e inexplicável psicogenicamente,
manifesta-se no alívio regular do estado por volta do anoitecer. Essas elucidações
nos levam a perguntar se uma perda do eu, sem consideração pelo objeto (uma
ofensa ao eu puramente narcisista), não basta para produzir o quadro da melancolia,
e se um empobrecimento da libido do eu, diretamente tóxico, não pode produzir
certas formas da afecção.

A característica mais notável da melancolia, e aquela que mais precisa de
esclarecimento, é sua tendência de se transformar em mania, estado que apresenta
os sintomas opostos. Sabidamente, nem toda melancolia tem esse destino.
Alguns casos seguem seu curso com recaídas periódicas, com intervalos nos quais
não se apresenta nenhuma tonalidade de mania ou apenas algo muito leve.
Outros mostram aquela alternância regular de fases melancólicas e maníacas que
foi denominada de disposição da insanidade cíclica. Seríamos tentados a não
considerar esses casos como psicogênicos, se o trabalho psicanalítico não tivesse
conseguido resolver a gênese do adoecimento, assim como influir terapeuticamente
em muitos deles. Então, não só é lícito, mas imperioso, estender um esclarecimento
analítico da melancolia também à mania.

Não posso prometer que essa tentativa venha a ser inteiramente satisfatória.
Ela não vai além da possibilidade de uma orientação inicial. Dois pontos de apoio
estão, aqui, à nossa disposição: o primeiro são as apreensões psicanalíticas;
e o outro, poderíamos dizer, é uma experiência econômica geral. As apreensões,
já formuladas por vários investigadores psicanalíticos, consistem em que a mania
não teria um conteúdo diverso da melancolia, que as duas afecções lutariam com
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o mesmo “complexo”, mas, na melancolia, o eu provavelmente sucumbe ao
complexo, ao passo que, na mania, dominou-o ou o afastou. O outro apoio é
proporcionado pela experiência, segundo a qual todos os estados de alegria,
júbilo ou triunfo, que nos fornecem o modelo normal da mania, apresentam a mesma
condicionalidade econômica. Neles se trata de uma ação pela qual um grande
esforço psíquico, de há muito mantido ou que ocorre habitualmente, torna-se,
por fim, supérfluo, de modo que fica disponível para numerosas aplicações e
possibilidades de descarga. Por exemplo: quando algum pobre diabo, ganhando
uma grande soma de dinheiro, fica subitamente aliviado da preocupação crônica
com seu pão de cada dia; quando uma longa e árdua luta se vê, afinal, coroada de
êxito; quando alguém se encontra em condições de se desfazer, de um só golpe,
de alguma compulsão opressiva ou de alguma dissimulação que teve de manter
por muito tempo, e assim por diante. Todas essas situações caracterizam-se pela
animação, pelos sinais de descarga de um afeto jubiloso e por maior prontidão para
todos os tipos de ação, da mesma maneira que na mania, e em total contraste com
a depressão e a inibição próprias da melancolia. Pode-se aventurar a afirmar que
a mania nada mais é do que um triunfo desse tipo; só que, nela, mais uma vez,
permanece oculto para o eu o que ele dominou e sobre o que ele triunfa.
A embriaguez alcoólica – desde que seja de euforia – que pertence à mesma série
de estados e pode ser explicada da mesma maneira; provavelmente nela ocorra
uma suspensão, por via tóxica, de esforços para o recalcamento. A opinião leiga
gosta de supor que alguém, em um estado maníaco desse tipo, se deleita no
movimento e na ação porque está “tão bem-humorado”. Naturalmente, essa falsa
conexão deve ser corrigida. O fato é que a condição econômica na vida anímica,
mencionada acima, foi atendida, sendo essa a razão por que ele se acha tão eufórico,
por um lado, e tão desinibido em sua ação, por outro.

Se reunirmos essas duas indicações, encontraremos o seguinte: Na mania,
o eu deve ter superado a perda do objeto (ou o luto pela perda, ou, talvez, o próprio
objeto), tornando-se, então, novamente disponível toda a quota de contrainvestimento
que o penoso sofrimento da melancolia havia retirado do eu e enlaçado. Quando o
maníaco, vorazmente, sai à procura de novos investimentos de objeto, ele demonstra
também, de modo inequívoco, sua liberação do objeto que causara seu sofrimento.

Esse esclarecimento certamente parece plausível, mas, em primeiro lugar,
é pouco preciso, e, em segundo, faz aflorar mais perguntas e dúvidas novas do que
as que podemos responder. Não nos furtaremos da discussão desses pontos, embora
não se possa esperar que, por intermédio deles, encontremos o caminho para seu
esclarecimento.



127

Em primeiro lugar, o luto normal sem dúvida supera a perda de objeto, e,
enquanto persiste, ele absorve igualmente todas as energias do eu. Por que, então,
depois de seguir seu curso, não se estabelece nele, ainda que limitadamente,
a condição econômica para uma fase de triunfo? Achamos impossível responder a
essa objeção sem rodeios. Ela também nos mostra que nem sequer podemos dizer
por quais meios econômicos o luto executa sua tarefa; todavia, uma suposição
talvez possa nos ajudar aqui. Para cada uma das lembranças e situações de
expectativa que mostram a libido ligada ao objeto perdido, a realidade pronuncia
seu veredicto, segundo o qual o objeto não mais existe; e o eu, como que questionado
se quer partilhar esse destino, deixa-se levar pela soma das satisfações narcisistas
que deriva do estar vivo e rompe sua ligação com o objeto aniquilado. Poderíamos
imaginar que, quem sabe, esse desenlace se dê tão lento e gradualmente que,
com o término do trabalho, também se dissipou o dispêndio de energia mobilizada.7

Seria tentador procurar, a partir dessa conjectura sobre o trabalho do luto,
o caminho para uma descrição do trabalho da melancolia. Aqui, de início,
nos defrontamos com uma incerteza. Até agora, apenas consideramos o ponto de
vista tópico na melancolia; nem nos perguntamos pelos sistemas psíquicos nos e
entre os quais se dá o trabalho da melancolia. Que partes do processo psíquico da
afecção ainda operam sobre os investimentos de objeto inconscientes abandonados,
e que parte sobre os substitutos constituídos no eu por identificação?

A resposta rápida e fácil é que “a representação inconsciente (da coisa) do
objeto foi abandonada pela libido”. Na realidade, entretanto, essa representação é
composta por inúmeras impressões singulares (seus traços inconscientes) e a
realização dessa retirada de libido não pode ser um processo instantâneo, mas, por
certo, como no luto, um processo extremamente lento e gradual. Se ele começa
simultaneamente em vários pontos ou se segue alguma espécie de sequência
determinada não é fácil diferenciar; nas análises, pode-se, frequentemente, constar
que, ora esta, ora aquela lembrança é ativada, e que as queixas monocórdias,
fatigantes de tão monótonas procedem, contudo, cada vez de uma fonte inconsciente
diferente. Se o objeto não possui uma tão grande importância para o eu, importância
reforçada por mil elos, tampouco sua perda será suficiente para causar um luto ou
uma melancolia. O caráter de desligamento da libido executado peça por peça
deve então ser atribuído de igual modo à melancolia e ao luto, sendo, provavelmente,
apoiado nas mesmas condições econômicas e servindo às mesmas tendências.

7 O ponto de vista econômico até agora recebeu pouca atenção nos escritos psicanalíticos.
Mencionaríamos, como exceção, um artigo de V. Tausk (1913a) sobre a “Desvalorização, por
recompensas, de motivos do recalcamento”.



128

Como já vimos, porém, a melancolia contém algo mais que o luto normal.
Nela, a relação com o objeto não é simples, pois é complicada pelo conflito devido
à ambivalência. Essa ambivalência ou é constitucional, isto é, inerente a qualquer
relação de amor deste eu, ou então provém precisamente das vivências que
envolvem a ameaça da perda do objeto. Por isso os motivos da melancolia têm
uma amplitude muito maior do que os do luto, que é, na maioria das vezes, ocasionado
pela perda real, pela morte do objeto. Na melancolia, em consequência, travam-se
inúmeras lutas particulares pelo objeto, nas quais o ódio e o amor se digladiam:
um procura separar a libido do objeto; o outro procura defender essa posição da
libido contra o ataque. A localização dessas lutas particulares só pode ser atribuída
ao sistema Ics, ao reino dos traços de lembranças de coisas (em contraposição
aos investimentos de palavra). Transcorrem ali, também, as tentativas de separação
no luto; mas, nele, nada impede que esses processos sigam o caminho normal
através do Pcs até a consciência. Esse caminho está bloqueado para o trabalho
melancólico, talvez devido a uma multiplicidade de causas ou à combinação delas.
A ambivalência constitutiva pertence em si e por si ao recalcado, ao passo que as
vivências traumáticas com o objeto podem ter ativado outro material recalcado.
Assim, nesses embates ambivalentes tudo fica subtraído da consciência, até que o
desfecho característico da melancolia aconteça. Ele consiste, como sabemos,
em que o investimento de libido que está sendo ameaçado finalmente abandone o
objeto, porém apenas para se retrair ao mesmo lugar no eu de onde tinha partido.
Dessa forma, o amor se subtrai à supressão por sua fuga para o interior do eu.
Somente após essa regressão da libido é que o processo pode tornar-se consciente
e se faz representar na consciência como um conflito entre uma parte do eu e a
instância crítica.

Entretanto, o que a consciência experiencia do trabalho melancólico não é a
parte essencial deste, e nem aquele ao qual podemos atribuir uma influência sobre
a resolução do sofrimento. Vemos que o eu se menospreza e se enfurece consigo
mesmo, e compreendemos tão pouco quanto o enfermo aonde isso pode levar e
como poderia ser modificado. Poderíamos facilmente atribuir tal função à parte
inconsciente do trabalho, pois não é difícil encontrar uma analogia essencial entre
o trabalho da melancolia e o do luto. Do mesmo modo que o luto compele o eu a
desistir do objeto, declarando-o morto e oferecendo ao eu o prêmio de continuar
vivo, assim também cada conflito particular de ambivalência afrouxa a fixação da
libido ao objeto, depreciando-o, denegrindo-o e, mesmo, por assim dizer, matando-o a
pancadas. Deste modo se dá a possibilidade de que o processo termine no Ics,
seja de a fúria ter se esgotado; seja depois de o objeto ter sido abandonado como
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destituído de valor. Não podemos dizer qual dessas duas possibilidades põe termo
à melancolia de modo regular ou com maior frequência, nem como esse término
influencia no transcurso posterior do caso. Talvez o eu possa gozar da satisfação
de que lhe seja lícito reconhecer-se como o melhor, como superior ao objeto.

Mesmo que aceitemos esta concepção do trabalho melancólico, ela ainda
não proporciona a explicação que buscávamos. Nossa expectativa, que era derivar
da ambivalência que predomina na afecção melancólica a pré-condição econômica,
graça à qual, após o término da melancolia, sobrevém a mania, poderia apoiar-se
em analogias oriundas de vários outros campos; há, contudo, uma objeção frente a
qual nossa expectativa tem de se render. Das três pré-condições da melancolia:
perda do objeto, ambivalência e regressão da libido ao eu, as duas primeiras também
se encontram nas autorrecriminações obsessivas após as ocorrências de morte.
Nesses casos, sem dúvida alguma é a ambivalência que constitui o propulsor do
conflito, e a observação mostra que, expirado o conflito, nada mais resta de parecido
com o triunfo de uma disposição maníaca. Somos, assim, remetidos para o terceiro
fator como o único eficaz. Aquele acúmulo de investimento, inicialmente ligado e
que, ao término do trabalho melancólico, é liberado e possibilita a mania, deve
estar em conexão com a regressão da libido ao narcisismo. O conflito no interior
do eu, que a melancolia substitui pela luta pelo objeto, deve atuar como uma ferida
dolorosa que exige um contrainvestimento extraordinariamente elevado. Mas aqui,
mais uma vez, será oportuno parar e adiar o ulterior esclarecimento da mania até
que tenhamos obtido um entendimento da natureza econômica da dor, primeiro
física, e depois seu análogo, a dor anímica. Já sabemos que a concatenação dos
intrincados problemas da alma nos obriga a interromper, inconclusa, cada uma de
nossas investigações até que os resultados de outra possa vir em seu socorro.





Intervenções de J. Lacan

1. Intervenção na exposição de G. Favez “O rendez-vous com o

psicanalista”1

Discussão:
Favez-Boutanier – Não ousamos dizer, aqui, que não sabemos o que é a

regra do mínimo.
D. Lagache – É a regra que consiste em dosar, em cada caso, o que deve

ser acordado ao paciente em matéria de saudação, de encorajamento, e que é
oposta à regra de abstinência. Talvez, também, seja um capricho.

J. Lacan – Não seria preciso dizer, nessa ocasião, que a técnica não inspira
intervenções aos psicanalistas. Creio que sua comunicação repercutiu em todos
os níveis de avanço na técnica analítica, quero dizer, desde aqueles que se
introduzem como pacientes até aqueles que têm uma longa prática. Por você se
ater apenas a esta espécie de notação completa, com ressonância de uma prática
longamente amadurecida, você oferece um modo mais difícil de tratar a questão
do que qualquer outro. Recebemos de você a mensagem de uma experiência que
não podemos não reconhecer ou sentir, mas, provavelmente, hesitamos à medida
que a experiência está mais em vias de se fazer, pois ela nos dá poucas chances
de intervir. É um cumprimento: está redondo, lubrificado, e por um golpe de judô,
ao qual se tentaria se livrar se aqui fosse a moda, não haveria muitos apêndices
para agarrar. Isso não impede de ser pleno e vibrante.

Para mim, o que experimento ao ouvir você em um momento como esse, é,
certamente, a vontade de “conversar com você”. Eu gostaria, se eu intervisse,
de devolver para você a bola, e que você a relançasse para mim, que não fosse
uma coisa que fizesse sombra ou projeção sobre o que você acaba de dizer: eu
gostaria de incitá-lo a desdobrar o que você nos trouxe de um modo tão
extraordinariamente condensado.

1 Ocorrido na Sociedade Francesa de Psicanálise, em 3 de fevereiro de 1957, publicado em
La psychanalyse, n. 4, “As psicoses“, 1958, p. 305-314.
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Direi, inicialmente, que o termo rendez-vous me agrada infinitamente, suas
ressonâncias não são apenas amorosas, elas têm seus títulos de nobreza. Foi por
rendez-vous que eu traduzi para mim, em meu foro íntimo, o termo ronda [guet]
de Aristóteles, pelo qual nos é dado, de modo exato, o sentimento de encontro;
o encontro com o que há de mais profundamente questionável em nós; o que, em
geral, denominamos de destino. Quando Aristóteles fala do acaso, ele distingue o
automaton, quer dizer, o que sai na loteria, e este maravilhoso encontro que se
produz de tempos em tempos, que é outra coisa. Creio que, mais do que em
qualquer outro lugar, a psicanálise é, de fato, um rendez-vous, visto que é o
rendez-vous do sujeito com o que é verificável e, esperamos, por vezes verificado.
E então, você nos disse que é um rendez-vous com um personagem – e é a
primeira coisa que me tocou –, com um personagem real. Você sabe que eu me
servi dos três registros: do real, do imaginário e do simbólico; certamente que não
pelo prazer de introduzir novas categorias metafísicas na prática; são mesmo termos
que eu escolhi em nível de um uso que se prolonga no uso corrente e que é feito
especialmente para discernir os planos nos quais nos deslocamos, e que, na análise,
são diferentes. A palavra real quer dizer o que quer dizer; cada um sabe a que
ponto o personagem real é algo que encontramos raramente e o encontramos
raramente porque o procuramos pouco. Podemos passar uma vida inteira ao lado
de alguém sem jamais querer conhecer dele nada além da função que ele ocupa
em relação a nós, e nós de perfeitamente viver ao lado de alguém sem suspeitar
um único instante de sua realidade de personagem real, no sentido corrente, e não
filosófico, da palavra. É mesmo exatamente sobre isso que são fundadas as relações
sociais humanas, que consistem em fazer como se não se tratasse de nada,
quer dizer, não se aperceber. Fazer semblante de nada ver é a posição fundamental
frente ao semelhante; o contrário seria o cúmulo da inconveniência. A questão,
então, não se trata de saber se a pessoa – visto que nem mesmo chegamos a
levantar a lebre nesta noite – é neurótica ou não, mas é bem claro que a pessoa
que vem para a análise, admitindo mesmo que espera um personagem real, não o
espera de saída; ela espera outra coisa. Essa enorme carga, que você descreveu
muito bem, visa a alguma coisa que se trata justamente de situar em relação ao
fato de que ela venha lhe procurar como qualquer um. Você lembrou com uma
particular pertinência os termos de Freud tão simples a esse respeito. Você falou
da economia do esforço para o analista; fazemos, também, economias para o
analisado. Nós lhe poupamos coisas não lhe mostrando demasiadamente nosso
personagem real. Não é, simplesmente, como é a razão verdadeira e profunda,
porque até certo ponto é preciso que o poupemos para que a análise engrene,
mas, além disso, ele sabe muito bem que nós o poupamos. A questão, porém,
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que você deixou aparecer, é que, finalmente, a análise, ao se terminar, deveria
poder permitir uma confrontação desvelada e simples entre o analista e o analisado.

Para que você possa perceber o alcance de minha questão, vou lhe dizer
que penso como você. Eu penso, particularmente quando se trata daqueles que o
andar da vida colocará em condições, em fazer com que, efetivamente, a análise
didática seja algo que leve a um certo desvelamento do analista. Não é uma objeção
que lhe faço, mas penso nisso – e, talvez, seria um pouco longo para esta noite que
eu dê os motivos. Não penso, contudo, que seja na linha do acabamento da análise
como tal. Eu diria, por exemplo, que em nada é exigível, e nem mesmo é desejável,
o fim de uma análise terapêutica sendo definido pelo fato de que ela tenha obtido
seu objetivo, que é a cura, quer dizer, que a análise terapêutica tem sempre algo
bastante limitado. A cura sempre tem, igualmente, um caráter de benefício por
acréscimo – como eu disse para o escândalo de certas orelhas –, mas o mecanismo
não é orientado para a cura como objetivo. Não disse nada que Freud não tenha
articulado poderosamente, que qualquer inflexão da análise em direção à cura
como objetivo – fazendo do analista um puro e simples meio para um fim
preciso – resulta em algo que estaria ligado ao meio mais curto, e que só pode
falsear a análise, visto que a análise tem outro escopo. É desse escopo que falo, e
pelo qual não tenho nenhuma razão de substituir minha definição pessoal.
Esse escopo da análise, que tentamos alcançar da melhor forma – nesta análise
extremamente intensa e prolongada, como deve ser a análise didática –,
esse escopo passa por essa espécie de desvelamento de um ser real para um
outro ser real que considero, de fato, é com o fim de algo que deve acontecer, que
deve ser possível, e que não creio que se possa, de algum modo, partir disso para
colocá-lo no horizonte como o ponto de mira da análise? Creio que é outra coisa,
e que, afinal, isso diante do qual nós nos apagamos na neutralidade analítica ocorre
diante da confrontação de um sujeito com um outro, que é justamente aquele
mesmo que ele não conhece, mas, com certeza, não nós.

Ainda assim, eu estaria de acordo com você, porque penso que, efetivamente,
a análise didática deve chegar a algo que é um certo conhecimento de seu analista,
contudo, o é certamente por razões outras do que aquelas que estão no escopo
mesmo da análise. Não teria eu me engajado na gigantesca questão colocada pelo
fato de que deve ser assim? Você estaria de acordo comigo a respeito desse
simples princípio de que o escopo da análise pode deixar completamente de lado o
ser real do analista?

G. Favez – Penso que, efetivamente, há uma diferença entre as duas análises,
terapêutica e didática, no sentido em que você diz. Faço como se eu jamais tivesse
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lido essas coisas que você descreveu, e que me agradam muito, e, por isso, escrevi
esta coisa que me é muito pessoal, e que expressa minha experiência própria.

Em todo caso, em nenhuma análise, nem terapêutica, nem didática, uma
noção de desvelamento final existe em meu pensamento. Espero que ninguém
tenha entendido assim. Eu simplesmente quis dizer, de uma parte, que essa realidade
do analista é percebida por qualquer analisado; com efeito, eu parto da convicção
de que todo o real da vida do psicanalista é evocado constantemente por muitas
coisas, e, aliás, essa realidade da vida do psicanalista para o analisado é, de um
modo latente e bastante próximo de sua mente, presumivelmente aquela da realidade
de qualquer homem. Eu não considero o analista como tendo que chegar nesse
desvelamento; penso, todavia, de outra parte, que, se é verdade, como acho que é
verdade, que a realidade cotidiana e pessoal do analista é apreendida
inevitavelmente por todo analisado, chega um momento em que uma confrontação
é inevitável, na análise, entre essas duas ideias da análise, no próprio pensamento
do analisado. Se isso não se produz, deve se separar, ficar em pane ou perdurar
interminavelmente, aguardar que a usura queira se ocupar com o fim da análise.
Subitamente, percebemos que o analisado, quer esteja em análise didática ou em
análise terapêutica, fala de coisas que vê e que são significativas para ele.
A pessoa do analista, apesar de tudo, é um personagem real, e, ao mesmo tempo,
é outra coisa, e nos aplicamos, inicialmente, a não permitir que ele seja essa outra
coisa. Creio mesmo que arranjamos disposições para dar ao nosso consultório um
caráter mais impessoal. A respeito disso, penso que a foto que temos do consultório
de Freud é uma coisa inominável, é um bazar incrível.

D. Lagache – Discordo, pois era o triunfo da simplicidade na Europa central
nesta época!

G. Favez – Se tomarmos certo número de disposições, mesmo materiais,
e se temos um certo número de atitudes deliberadas que acabam por ser normais
e espontâneas porque foram reconhecidas como eficazes, isso não impede que,
para aquele que está em análise, que tem olhos e um nariz, e um monte de ideias,
que ele sinta odores de cozinha e de fumo, ou que não sinta nada disso; nós somos
um personagem real como ele, como todo mundo.

D. Lagache – Parece que o pensamento de Favez é que há um fundo de
ambiguidade no personagem do psicanalista, que é, ao mesmo tempo, uma função,
um personagem funcional que tem um papel técnico, e, depois, ao mesmo tempo,
há um certo número de revelações concretas que um homem como qualquer
outro faz.
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J. Lacan – Aí há diversas coisas: há uma coisa que acreditei entrever em
sua ideia, uma certa confrontação – talvez a palavra desvelamento seja um pouco
exagerada – que uma certa confrontação de um resultado com uma espécie de
realização da presença de um ser especificado no fim da análise era uma coisa
concebível para você. Eu me surpreendia que você falava disso, ao passo que se
tratava apenas do começo, desse ponto ao qual só se chega excepcionalmente,
e pelo qual uma análise desemboca em uma espécie de relação. Creio que isso a
que você alude é outra coisa, a saber, que é preciso, em certos momentos da
análise, que o sujeito faça alusão ao que ele vê ali, não menos realidade que o lado
carnal ou mobiliário do analista.

G. Favez – O carnal vai muito longe para o analista.
J. Lacan – Então a questão se recoloca: parece-lhe que seja na qualidade

de uma linha de referência? Porque vemos, por exemplo, que ali, onde o trabalho
continua, fazem-nos uma teoria do analista que consistiria em avaliar a parte da
transferência no fato de que o sujeito, o analista, desconhece esta espécie de
relação escrita textualmente tão simples, tão real da análise, que, finalmente, todo
o progresso obtido pelo fato de que o sujeito está ali com um senhor ou com uma
dama, e que há um certo número de coisas sensíveis, imediatas, que se fareja, que
se cheira na ocasião, e que o fato de que possa chegar a isso dá, se podemos dizer,
a medida do que é capaz como prova da realidade. É perfeitamente claro que não
é isso que você entende indicar, mas, pelo fato de que você faz em seguida intervir
essa realidade no engajamento dual, que parte você lhe dá? Certamente, é quase
que uma espécie de teste de sinceridade que o sujeito fale disso de tempos em
tempos, porém, qual é propriamente a função de alavanca, de mola? É entre isso
e outra coisa, afinal, que A coisa se joga? Ou então isso é simplesmente um dos
signos que se pode dizer, que se pode falar ao analista? Em outros termos, é o
grau de contingência dessa função de realidade do analista, de qualquer modo que
você a considere como signo, como momento, como ponto dinâmico, como elemento
interveniente no progresso da análise, sobre o qual gostaria de lhe ouvir articular
seu pensamento.

G. Favez – É que eu não o situo absolutamente na contingência, eu o situo
na realidade da pessoa. Quero dizer que, em todo caso, não é esse contingente
que está em questão, mas é que o analisado – aliás, ele não o diz de imediato,
e jamais seria questão de encorajá-lo a dizer – vê muitas coisas, pensa muito em
coisas que dirá em um momento ou outro, e estas coisas não têm simplesmente
uma dimensão de contingência, atestando uma liberdade de falar, mas atestando,
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sobretudo, o problema de sua própria realidade, julgamento global que ele carrega
em si, e posto em função mesma do analista.

J. Lacan – Aí é: “O analista, o que ele pensa de mim?”.
G. Favez – E: “Eu pensarei de mim o que ele me permitirá pensar dele, ou o

que eu poderei pensar dele segundo a análise, ou no curso e no desenvolvimento
progressivo dessa análise”. Há um momento em que muitas coisas se recolhem,
que têm uma significação muito grande.

D. Lagache – Poderíamos dizer que uma grande parte do que o analisado
destaca e comunica é o que lhe interessa. Comentei a respeito de uma paciente
que vinha em horas diferentes, ora tendo almoçado, ora não tendo almoçado, e a
atenção que ela dava a vagos odores de cozinha é muito diferente.

G. Favez – É o contingente.
D. Lagache – Não é o contingente, é preciso motivá-los para perceber tal e

tal coisa de uma maneira mais ou menos profunda. O paciente é motivado por sua
transferência para fixar o interesse em tal ou tal detalhe.

G. Favez – Mas o que é a transferência?
J. Lacan – Mas nós só falamos disso!
J. Lacan – Não creio que me enganei ao destacar esse ponto que você

referiu nesta noite, a realidade da pessoa. Eu toquei neste tema, e, Deus, como é
delicado tratá-lo, e eu dizia um pouco antes, quando saíamos desta outra sociedade,
que, no fim da análise – e eu visava especialmente às análises intensas e
prolongadas –, o analisado devia ter um certo conhecimento do ser de seu analista.
E creio que é justamente disso que se trata, há duas coisas: a utilização contingente
de coisas, no entanto, quando você diz que ali não se trata de algo que é um uso do
contingente, não é tanto do uso contingente ou não que você pensa, mas eu penso
que você acredita que, no final das contas, a relação que há do analisado ao ser do
analista é algo importante e que, como você diz, ele sempre sabe disso muito mais:
há uma espécie de densidade própria do ser do analisa que entra em jogo. Ora,
eu creio que é uma questão extremamente importante, e não creio que ela possa
ser resolvida nesse diálogo; ela apenas pode ser apontada, e até aqui absolutamente
ela não foi abordada. Creio que isso também coloca de forma simultânea toda a
questão do elemento dinâmico que, explicitamente, você põe em primeiro plano
nesta questão de “ser amado por mim, por que eu não sou amado, eu venho aqui
para ser amado?”. Creio que isso leva a marca própria da presença de seu ser, de
você, na análise; creio que você acentuou esse lado de um modo muito sensível,
mas que não deixa de necessitar um remanejo em sua perspectiva da análise, no
modo como discernimos suas etapas. Porque, afinal, o que é essa necessidade de
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ser amado, e o que é esse dom? Como você observou muito bem, quando o fazemos
não é mais um dom, já que o sujeito já chegou a isso, e, contudo, é ainda assim um
dom que fazemos, fazemos um dom no mais puro sentido da definição que dou do
dom: “Não se dá jamais senão o que não se tem”. É precisamente o caso para o
analista: o que ele dá é justamente o que é do outro. É uma ilustração paradoxal e,
até mesmo, extrema, e, afinal de contas, é o que me toca. Creio que é o que dá a
sensibilidade do que você comunica nesta noite; é essa implicação na análise do
que eu chamo de letra S, com seu peso específico próprio. Creio que é não apenas
desta forma que você pensa a análise, mas que é também assim que você a
expressou para nós nesta noite. E isso constitui a característica de sua comunicação.

G. Favez – Eu faço a ligação em função de tudo o que é constantemente
indicado, que não se sabe onde isso se passa, mas que se sabe que isso existe, e,
dentre essas coisas, há aquelas que são totalmente determinantes, essenciais, que
concernem à pessoa do próprio analista. Penso nesta paciente que circula pela
rua – há coisas que parecem se organizar, se desvelar, e que constituem todo um
mundo que me concerne.

J. Lacan – Tem-se o sentimento de imagem de gravitação no que você diz,
que vai do analisado ao analista; e, quando digo nascer, quero dizer algo que vai
além desses pequenos signos de realidade que o sujeito pode valorizar.

2. Intervenção na exposição de J. Favez-Boutonier “Abandono e

neurose”2

J. Favez-Boutonier – Abandono e neurose
O abandono da criança pela mãe tem consequências objetivas estudadas

com métodos de um rigor quase experimental por diversos observadores – Spitz,
Bowlby, Jenny Aubry. De outra parte, psicanalistas – Germaine Guex,
Charles Odier – descreveram um tipo de doentes atingidos por neurose de abandono,
cuja vida psíquica é dominada pelo problema da segurança afetiva e o temor do
abandono. Ainda que o abandono seja real no caso do abandonado (privado ou
separado de sua mãe), e virtual no caso do “abandônico”, cuja constituição,
mais do que os acontecimentos, explica a neurose, uma aproximação entre os dois
tipos de sujeitos que sofrem de abandono se mostra inevitável. O mesmo esquema
(frustração libidinal resultando em uma avidez ambivalente inesgotável) é válido

2 Ocorrido na Sociedade Francesa de Psicanálise, sessão de 7 de maio de 1957 e publicado em La

Psychanalyse, n. 4, As psicoses, 1958, p. 318-320.
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nos dois casos, tanto para os abandonados como para os “abandônicos”, a existência
dos últimos parecendo, então, ser estabelecida tão objetivamente quanto aquela
dos primeiros. Entretanto, se a “neurose de abandono” não é um conjunto de
fenômenos reativos a um abandono verdadeiro, ela também não é uma neurose no
sentido freudiano do termo. Ela não é a consequência de um conflito, mas de uma
verdadeira “malformação” do eu, cuja estrutura arcaica persiste ao lado de setores
mais evoluídos (GUEX, Germaine, A neurose de abandono). Essa “malfomação”
só aparece frequentemente no curso do tratamento psicanalítico. Ela não pode
ser tratada pela técnica habitual, pois o tratamento deve ser “assegurador e
revalorizador”. (GUEZ) Entretanto, os estados que foram descritos com o nome
de “neurose de abandono” apresentam um incontestável interesse. Sua descoberta
é devida a um progresso real dos conhecimentos psicanalíticos que nos leva a um
dos limites de utilização da técnica clássica? Ou a um “artefato”, se assim podemos
dizer, da psicanálise? Inclinamo-nos para esta última hipótese. Constatamos que,
em um artigo recente (REDING, G. Les états de dépendance en clinique
psychanalytique, Revue Française de Psychanalyse, jan-fev, 1957), o autor
considera que o estado de dependência, equivalente do estado “abandônico”,
corresponde a uma relação de objeto arcaica que, longe de ser anormal, aparece
no analisado no curso de toda análise bem conduzida (isto é, metodicamente
frustrante), quer se trate de um doente ou de um futuro analista (análise didática).
Segundo o autor do artigo, a técnica clássica que faz aparecer esse estado, não
pode, no entanto, sará-lo se se trata de um doente (que seria preciso “gratificar”
com prudência), nem o faz desaparecer completamente se se trata de um futuro
analista. Quanto a nós, em lugar de aceitar como inevitável essa consequência do
tratamento que resulta em recolocar em questão os princípios, nós nos perguntamos
se não seria, antes, o caso de procurar a que desvio na técnica psicanalítica
corresponde esse “artefato”.

A aproximação que se estabelece, que se refere ao abandono entre a criança
a quem sua mãe faltou, e o paciente que não encontra na análise o que procura,
supõe uma interpretação realista da situação analítica que tende a considerar a
frustração que sofre o paciente como real, e ver nisso a causa de suas atitudes de
“abandonismo”, que, a partir de então, seria preciso sarar por “gratificações” não
menos reais.

Ora, ao se recusar a cair no engodo das exigências do paciente, o psicanalista
em nada é assimilável a uma mãe que abandona seu filho. Com efeito, o analista
está presente, e sua presença manifesta-se por intervenções verbais que são,
para o paciente, a garantia de que é ouvido e compreendido, e que uma relação
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humana válida existe entre o analista e ele. Se o analista, zeloso em garantir o
rigor científico de sua técnica, chega a substituir sua presença de espírito por um
conjunto de regras aplicadas automaticamente, a desumanização da relação analítica
é inevitável. Talvez, assim, se explique melhor por que o analista aceita, em suma,
no esquema “abandônico”, ser assimilado às enfermeiras com máscaras e
silenciosas que realizam seu dever estrito em horas fixas nos berçários, ou às
mães que privam seu filho do melhor delas mesmas.

Para remediar as reações ditas “de abandono” que levam o tratamento a
um impasse, e para compreender a tempo sua significação, não se trata de substituir
um ritual por outro, mas de dar ao tratamento seu dinamismo e à análise seu
espírito.  (Resumo do autor)

Discussão

F. Dolto – Eu gostaria de relatar o caso de uma menina vinda de casas de
crianças abandonadas de judeus deportados. Era uma criança que se colava e
apegava-se a não importa quem. Sua imagem do corpo: eram furos na extremidade
de todos os membros – mãos, boca, olhos, umbigo. Essa menina era uma criança-
boca em tudo. Ela era cuidada por uma tia que a detestava e que queria tomar o
lugar da criança nas sessões. Até 5 anos de idade, mimada por seus parentes,
ela não havia sido abandonada, mas a família de seu pai não amava sua mãe
morta. A criança havia sentido uma situação de abandono em sua mãe.

A história de seu restabelecimento.
A tia a colocou em um trem na parada em Saint-Lazare e tirou-a quase no

instante em que o trem ia partir. A criança não teve medo de morrer. A tia,
sentindo-se culpada, quis negar, minimizar o incidente.

- E tu?
- Eu pensei naqueles que teriam pena quando eu estarei morta.
- E tu tiveste pena da morrer?
- Não.
Essa criança, que parecia não ter coração, descobriu-o ao descobrir que

algo iria faltar às pessoas que lhe faziam tomar consciência de que ela existia.
Era preciso existir na tristeza de alguém, uma monitora à qual ela estava ligada.
Essa criança, que não teve coração, tornou-se charmosa, porque o coração foi
reintrojetado após haver sido projetado na pena causada em outro. Os abandônicos
não se amam porque eles devem desaparecer para se amar.

Na criança enferma do coração há uma reivindicação latente, pois está
obsedada pela presença material porque não tinha a presença simbólica, o coração.
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Nós lhe dávamos de comer, mas não podíamos lhe provar que a amávamos.
Ela procurava a experiência de ser abandonada totalmente para se amar.

D. Lagache – [...]
J.-L. Lang – […]
J. Favez-Boutonier – São acontecimentos reais que produzem transtornos

no desenvolvimento. O doente que você tem em controle comigo teve transtorno
da relação materna. A partir do momento em que há relação dual, seu paciente
aparece deslocado. Se fosse um estado de dependência, ele seria tranquilizado.
Então, esse objeto que se encontra nesta relação real, entretanto, o demole. Assim,
não é um objeto que se busca, não obstante ela não existir.

J. Lacan – A comunicação da Sra. Favez nos coloca diversos temas de
reflexão. O que a situa é seu humor, pois o que desenvolveu sem dissimular seu
pensamento é sua convicção de que a neurose de abandono nada tem de analítico.
Não é uma neurose; é alguma coisa que tem referência com alguma coisa de
realmente basal.

É em razão disso que não se pode eliminar o que é pronunciado por nós
sobre a linhagem destas carências primitivas. Não podemos eliminar esta questão:
O que colocar em seu lugar?

A neurose de abandono é insustentável na perspectiva analítica. A noção de
relação de objeto é primordial como sujeita a certo desenvolvimento, cujos pilares
e miragens não são precisos. Da relação de objeto, ao menos entre nós, não há
mais do que se fazer a crítica. A noção de objeto só pode denunciar sua insuficiência
no tocante à relação entre o psicanalisado e o analista. Esta crítica, em que aspecto
ela peca?

Há objetos de toda ordem que desempenham um grande papel na economia
psíquica. Freud distingue o objeto da tendência. A primeira crítica a fazer é mostrar
o caráter grosseiro da noção de abandono: a relação de objeto do homem não é

a tal objeto, mas à falta que assume como véu do desejo, assumido como
escopo do bebê em presença da mãe.

A criança apreende a falta de objeto ligada ao fato de que a mãe deseja o
falo; é introduzida em uma dialética endereçada à falta de objeto. Se essa relação
do homem com o objeto não estivesse fundada na possibilidade de fazer surgir um
objeto no lugar de um outro, não haveria transferência analítica. Se o analista se
faz ausente, não é para provocar o stress, nem dosar uma frustração, mas para
dar lugar à ambiguidade fundamental da coexistência do real e do simbólico.
Ali não há construção assombrada pelo perigo da dependência analítica; estamos
no ponto em que se suspende a compreensão do que é a análise. O próprio Jung
se impede de compreender esse ponto. Ao colocar no primeiro plano a distinção
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real – essa crítica da relação de objeto implica a noção de falta de objeto em um
ser que vive no simbólico e no real – isso é perigoso. O grande sucesso da neurose
de abandono não é tanto junto dos jovens analistas como em certos doentes que
ali encontram um suporte para sua reivindicação neurótico-delirante.

Noções tão confusas como as de stress ou retorno a um estado arcaico não
puderam ser definidas. O estado de fusão é compatível com o abandono? Qual é
esse estado primitivo?

Regressão maciça sob a influência da rigidez analítica, tu a fizeste aparecer
ao ser sem rosto. Tudo o que sabemos por Spitz é que o rosto está presente desde
os primeiros dias. Mas tu restituíste a ambivalência. Esse estado primitivo em que
a ambivalência desempenha um papel tão grande não foi suficientemente constituído
para ser seguido de modo seguro.

Da relação primitiva bebê-mãe pode-se fazer um uso válido ao distinguir, na
relação bebê-mãe, um simbolismo, antes de tudo, no qual a presença simbólica é
diferente à medida que ela traz algo distinto da necessidade. Nada mais exemplar
do que a criança de F. Dolto, que em um acidente que dá testemunho de uma falta
de cuidados vê se isolar a relação simbólica dessa relação real. A relação primitiva
é a relação simbólica na qual se abre a relação de amor pela mãe, diferente da
relação de satisfação da criança pendurada no seio e nutrida. Trata-se de um
balanceamento que faz com que a frustração na relação de amor seja esmagada
na apreensão do seio real. No dom, o seio torna-se símbolo de dom, na recusa do
dom a mãe, enquanto polo simbólico, torna-se real (e não enquanto boa ou má
mãe). O objeto de satisfação pode se tornar a qualquer instante objeto simbólico,
e a mãe pode se tornar real. Isso não diz respeito nem ao amor, nem ao ódio,
mas à perda e à falta no plano imaginário.

A crítica da neurose de abandono sugere-nos estudos mais aprofundados,
e nos faz retornar à necessidade de articular as relações do sujeito humano com
seu objeto mais do que com uma relação psicológica maciça.

J. Favez-Boutonier – Eu não acredito na noção de fusão primitiva. Quanto
ao ser sem rosto, não estou bem certa de que aquilo que Spitz mostra é apenas o
esquema do rosto, muito distante do que denominamos de um rosto. Quero dizer,
sem traços definidos – eu poderia dizer com duplo rosto. O que me incomoda na
relação de objeto é o que há de vivo. Colocar esta etiqueta em tudo o que é
oferecido ao homem acarreta o risco de orientar em direção a uma solidificação
das coisas.

Por momentos, em teu modo de apresentar as coisas em uma fenomenologia
que se abstém de tudo o que é instinto, eu admiro tua retidão. Quando tu falas de
desejo, tu te referes a uma experiência vivida do desejo. Quando chegamos a
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noções que nos reportam a experiências tão longínquas de nossa consciência,
tenho o sentimento de que tu situa-as explicando como vindo do objeto mãe tudo o
que se relaciona ao instinto.

J. Lacan – Eu não sou contra o instinto. Apenas, quando falo da relação de
objeto, eu falo da relação de objeto. A necessidade de se alimentar não é algo
unilateral. Ser desmamado, não ser desmamado não é único, mas a relação de
amor que deve se relacionar – por que não? – a um certo instinto. Os fenômenos
do inconsciente que tu tomas como evidentes, que nós os apreendamos no
consciente, é falso. O inconsciente está no jogo das coisas. A razão está ali no
modo como se estruturam as relações, porém a criança não tem consciência disso.

Na Interpretação dos sonhos, os pensamentos vivem inicialmente e neles
mesmos, e o consciente intervém para tomar consciência parcial deles.

D. Lagache – A oposição entre o objeto e o instinto equivale à relação entre
sujeito e objeto. A fome é a intuição do valor do alimento. No instinto está implicada
a relação de objeto que é fundamental.

J. Favez-Boutonier – Na experiência mesma não se pode reduzir o instinto
ao objeto.

D. Lagache – Sim e não. Tende-se para os objetos...
J. Lacan – Mas para objetos determinados e típicos no homem.
D. Lagache – Você prefere “as relações interpessoais”. Clérambault,

na erotomania, fala sempre de objeto.
J. Favez-Boutonier – Há o perigo de que o analista se tome a si mesmo

como um objeto e se substitua por um objeto.
D. Lagache – O objeto não é a coisa.
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