
Alias se nos restasse alguma duvida, Freud denominou 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Eles bastam para simbolizar as significa~6es da reprodu~ao
sexuada, sob os significantes da rela~ao amorosa e da procria~ao.
o quarto tenno e dado pelo sujeito em sua realidade, como

tal foraclufda no sistema e so entrando sob 0 modo do morto
no jogo dos significantes, mas tornando-se 0 sujeito verdadeiro
a medida que esse jogo dos significantes vem dar-lhe signi-
fica~ao.

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

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

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

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

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

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

simbolico onde ele se constitui como sujeito para a morte.

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

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

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

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

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

m

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

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



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

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

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

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

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

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

Qualqu:r que tenha side a insistencia que dcsde entao empenhamos para
desenvolvc-Io - enuncIando que esse campo s6 funciona ao se obturar pela
tela da fantasIa -, ISSOainda cxige muita aten9ao.
~alvez haja interesse em reconhecer que, entao enigmatico, mas perfeitamente

leglvcl para quem conhece a seqUencia, como e 0 caso quando se pretende
apOlar-se neIe, 0 que 0 esquema R exp6e e urn plano projetivo.
Em especIal, os pontos em que nao foi pOI'acaso (nem pOI'brincadeira) que

cscolhemos as Ietras pelas quais eles se correspondem, m M, i I, e que sac
aquele.;c~ que se enquadra 0 unico corte valido nesse esquema (ou seja, 0
corte 1I11, MI), mdlcam bastante bem que esse corte isola no campo uma banda
de Moebius.
Basta dizer isso, ja que, a partir daf, esse campo sera apenas 0 lugar-tenente

da fantaSIa ao qual esse corte fomece toda a estrutura.
Queremos dizer que somente 0 corte revela a estrutura da superffcie inteira,

por poder destacar nela os dois elementos heterogeneos que sac (marcados em
nosso algontmo (SWa) da fantasia) 0 Sl, S ban'ado da banda, a ser esperada aqui
onde ela efetIvamente surge, isto e, recobrindo 0 campo R da realidade, eo a,
que cOlTesponde aos campos I e S.
POI·tanto, e como representante da representa9ao ria fantasia isto e como

sujeito originariamente recalcado, que 0 S, S ban'ado do desejo, 'suporta' aqui 0
campo da realIdade, e este s6 se sustenta pela extra9ao do objeto a, que, no
entanto, Ihe fomece seu enquadre.
Medindo pOI'escal6es, todos vetorializados pOI'uma intrusao apenas do campo

[ no campo R, 0 que s6 e bem articulado em nosso texto como efeito do
narcisismo, e inteiramente impossfvel, pOl·tanto, que queiramos reintroduzir af,
pOI'alguma porta dos fundos, que esses efeitos (Ieia-se "sistema das identifica-
90es") possam teoricamente fundal', seja de que maneira for, a realidade.
Quem acompanhou nossas exposi90es topol6gicas (que nao se justificam pela

estrutura da f,:ntas~a a ser articulada) deve saber perfeitamente que, na banda
de MoebiUS, nao ha nada de mensuravel a ser retido em sua estrutura, e que ela
se reduz, como 0 real aqui em questao, ao pr6prio corte.
Esta nota e indicativa do momento atual de nossa elabora9ao topol6gica Uulho

de 1966).
17. Titulo desse seminario.

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

objeto parcial) no concerto analftico nao passa da conseqiiencia
da profunda mistifica<;:ao em que a cultura mantem 0 sfmbolo,
entendendo-se isso no senti do como 0 proprio paganismo so 0

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

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



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

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

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

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

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

ao pai so pode ser efeito de urn signifjcante puro, de urn
reconhecimento, nao do pai real, mas daquilo que a religiao nos
cnsinou a invocar como 0 Nome-do-Pai.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norne-do-Pai
Desejo da Mae

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Porventura esses ultimos meteoros do delfrio nao aparecem [561]

como 0 vestfgio de urn rastro, ou como urn efeito de franja,
mostrando os dois tempos ern que 0 significante que foi morto
no sujeito faz brotar de sua noite, primeiro, urn clarao de
significac;ao na superffcie do real, e depois faz 0 real iluminar-se
com uma fulguriincia projetada das profundezas de seu substrato
de nada?

E assim que, no auge dos efeitos alucinat6rios, as criaturas
que seriam as unicas a merecer 0 tftulo de alucinac;6es, se
quisessemos aplicar corn todo 0 rigor 0 criterio do aparecimento
do fenomeno na realidade, recomendam-nos reconsiderar, em
sua solidariedade simb6lica, 0 trio do Criador, da Criatura e do
Criado que aqui se destaca.

3. Dito isso, por nosso turno, atenhamo-nos a uma sequencia de
fenomenos que Schreber estabelece em seu decimo quinto capf-
tulo (S. 204-215).

Sabemos, nesse momento, que a sustentac;ao de seu lance no
jogo da coac;ao a pensar (Denkzwang) a que 0 constrangem as
pala:,ras de Deus (v. supra, 1-5) tern urn desafio dramatico, que
conslste ern que Deus, cujo poder de desconhecimento veremos
mais adiante, tomando 0 sujeito por aniquilado, deixa-o na
miseria ou largado (liegen lassen), amea~a esta a que voltaremos.

Basta, pOl'tanto, que 0 esforc;o de replica ao qual 0 sujeito se
encontra assim suspenso, digamos, ern seu ser de sujeito, venha a
faltar por urn momenta de Pensar-em-nada (Nichtsdenken), que
realm.ente parece ser 0 mais humanamente exigfvel dos repousos
(no dlzer de Schreber), eis 0 que se produz, segundo ele:

I. 0 que ele chama de 0 milagre do urro (Briillenwunder),
urn grito arrancado de seu peito e que 0 surpreende, inde-
pendentemente de qualquer advertencia, esteja ele sozinho ou

4. E da posic;ao do Criador, corn efeito, que remontamos a do
Criado, que subjetivamente a cria.

Unico em sua Multiplicidade, Multiplo em sua Unidade (tais
san os atributos, aproximando-se de Heraclito, com que Schreber
o define), esse Deus, de fato desdobrado numa hierarquia de
reinos que valeria urn estudo por si s6, degrada-se em seres
gatunos, de identidades desconectadas.

19. Trala-se, em especial, da Natiirliche Schbpfungsgeschichte, do dr. Ernst
Haeckel (Berlim, 1872), e da Urgeschichte del' Menschheit, de Otto Casari
(Brockhaus, Leipzig, 1877).



Imanente nesses seres, cuja captura pOl' sua inclusao no ser
de Schreber amea<;a sua integridade, Deus nao deixa de tel' 0
suporte intuitivo de um hiperespa<;o, on de Schreber ve as proprias
transmissoes significantes conduzirem-se ao longo de fios (Fa-
den) que materializam 0 trajeto parabolico pelo qual elas entram
em seu cranio, atraves do occipital (S. 3l5-P.S. V).

Entretanto, no decorrer do tempo, Deus deixa ampliar-se cada
vez mais, sob suas manifesta~oes, 0 campo dos seres sem
inteligencia, dos seres que nao sabem 0 que dizem, dos seres de
inanidade, tais como esses passaros miraculados, os passaros
falantes e os vestfbulos do ceu (Vorhofe des Himmels), onde a
misoginia de Freud detectou, a primeira olhadela, as avezinhas
brancas que eram as mocinhas nos ideais de sua epoca, venda
isso af confirmado pelos nomes proprios20 que 0 sujeito lhes
confere mais adiante. Digamos apenas que elas sao, para nos, I~Cl 'I
bem mais representativas pelo efeito de surpresa nelas provocado
pela similaridade dos vocabulos e pelas equivalencias puramente
homofOnicas em que elas se fiam para seu emprego (Santiago
= Cartago, Chinesentum = Jesum Christum etc., S. 21O-XV).

Na mesma medida, 0 ser de Deus em sua essencia afasta-se
para cada vez mais longe no espa<;o que 0 condiciona, recuo
este que e intufdo pela crescente lentifica~ao de suas palavras,
que chegam ate a escansao de um soletrar balbuciante (S.
223-XVI). De modo que, seguindo unicamente a indica<;ao desse
processo, tomarfamos esse Outro unico com 0 qual se articula
a existencia do sujeito como sendo sOQretudo apropriado para
esvaziar os lugares (S., nota de 196-XIV) onde se desenvolve 0

murmurio das palavras, se Schreber nao tomasse 0 cuidado de
nos informar, de quebra, que esse Deus esta foraclufdo de
qualquer outro aspecto de intercambio. Ele 0 faz desculpando-se
por isso, mas, seja qual for seu pesar, cabe-Ihe realmente cons-
tata-Io: Deus nao e apenas impermeavel a experiencia; ele e
incapaz de compreender 0 homem vivo; so 0 apreende pelo
exterior (que com efeito parece ser seu modo essencial); toda

20. A rela<;:1iodo nome proprio com a voz deve ser situada na estrutura de dupla
vertente da linguagem em dire<;:1io11mensagem e em dire<;:1ioao codigo, 11qual
ja nos referimos. Vide 1.5. E ela que decide sobre 0 carater de chiste do trocadilho
com 0 nome proprio.

interioridade the esta vedada. Vm "sistema de notas" (Aufschrei-
besystem) on de se conservam os atos e pensamentos relem~ra,
e claro, de um modo aproximado, 0 caderninho de notas mantIdo
pelo anjo da guarda de nossas infancias catequizadas, pOl'em,
mais alem disso, observe-se a ausencia de qualquer vestfgio de
sondagem dos rins ou dos cora~oes (S. 20 I).
f. tambem assim que, depois de a purifica<;ao das almas

(Lauterung) haver abolido nelas qualquer persistencia de sua
identidade pessoal, tudo se reduzira a subsistencia eterna dessa
verborreia, unico meio pelo qual Deus pode conhecer as proprias
obras construfdas pelo engenho dos homens (S. 300-P. S. II).

Como nao observar, aqui, que 0 sobrinho-neto do autor das
Novae species insectorwn (Johann-Christian-Daniel von Schre-
ber) frisa que nenhuma das criaturas miraculadas e de uma nova
especie, nem acrescentar que, ao contrario da sra. Macalpine -
que nelas reconhece a Pomba que, do rega<;o do Pai, veicula
para a Virgem a mensagem fecunda do Logos -, elas mais nos
evocam sobretudo aquela que 0 ilusionista faz saltar da abertura
de seu colete ou de sua manga?

Com isso acabaremos, enfim, por nos espantar com 0 fato de
que 0 sujeito atormentado por esses misterios nao hesite, por [563]

mais Criado que seja, em antepor com suas palavras as ciladas
de uma consternadora estupidez de seu Senhor, nem em se manter
em oposi<;ao e contra a destrui<;ao que ele 0 acredita capaz de
empregar em rela<;ao a ele e em rela~ao a qualquer um, atraves
de um direito fundamentado em nome da Ordem do Mundo
(Weltordnung), um direito que, pOl' estar do seu lade, motiva 0

singular exemplo da vitoria de uma criatura a quem uma cadeia
de desordens fez tombar sob 0 golpe da "perffdia" de seu criador.
(" Perffdia" , essa palavra so Ita, nao sem reservas, esta em Frances:
S. 226-XVI.)

Nao havera af, um estranho contraponto em rela~ao a cria~ao
contfnua de Malebranche, nesse criado recalcitrante, que se
sustenta contra sua queda unicamente por meio da sustenta~ao
de seu verba e por sua confian~a na fala?

Isso bem mereceria uma repassada nos autores do vestibular
de filosofia, dentre os quais talvez tenhamos desdenhado demais
dos que estao fora da linha da prepara~ao do homenzinho
psicologico em que nossa epoca en contra a medida de um
humanismo talvez meio insfpido, nao acham?



De Malebranche ou de Locke,
Mais maligno 0 mais maluco ...

Sim, mas, qual e ele? Ai e que esta 0 xis do problema, meu
caro colega. Vamos, deixe esse ar empertigado! Afinal, quando
e que voce se sentira a vontade, quando csta em sua cas a?

5. Tentemos agora transpor a posic;ao do sujeito, tal como se
constitui aqui na ordem simbolica, para 0 ternario que a situa
em nosso esquema R.

Entao nos parece real mente que, se 0 Criado I assume ali 0
lugar em P deixado vago pela Lei, 0 lugar do Criador designa-se
pOl' esse liegen lassen [deixar largadoJ, esse abandono funda-
mental em que parece desnudar-se, pela foraclusao do Pai, a
ausencia que permitiu construir-se na primordial simbolizac;ao
oM da Mae.

De um ao outro, uma linha que culminaria nas Criaturas da
fal~, ocupando 0 lugar do filho recusado as esperanc;as do sujeito
(v. mfra, P6s-escrito), seria assim concebivel como contornando
o furo cavado no campo do significante pela foraclusao do
NOIpe-do-Pai (ver Esquema I, p.578).

E .em .tor~? desse buraco em que falta ao sujeito 0 suporte da [51'.11
cadela slgmhcante, e que nao precisa, como se constata ser
inefavel pa~'~ ser panico, que se trava toda a luta em que 0 sUJeito
se re~onstrol. Essa ~uta, ele a conduziu em sua honra, e as vaginas
d~ ceu (outro senti do da palavra Vorhole, v. supra), as jovens
mlraculadas que cercavam as bordas do furo com sua corte
fizeram sua glosa com seus gOljeios de admirac;ao arrancado~
de suas goelas de harpias: " Verfluchter Kerl! SUjeitinho danado!"
Em outros tempos, urn espertalhao. Infelizmente, pOl' antifrase.

5. ~?is ~a desde antes abrira-se para ele, no campo do imaginario,
a hIancla que correspondia a falta da metafora simbolica, aquela
que so poderia encontrar meios de se resolver na efetivac;ao da
Entmannung (emasculac;ao).

Objeto de horror para 0 sujeito, inicialmente, depois aceita
como urn compromisso razoavel (verniinftig, S. In-XIII), e
desde entao, decisao irreversivel (S., nota da p.179-XIII) e motivo
futuro de uma redenc;ao concernente ao universo.

Se nem pOl' isso ficamos Iivres do termo Entmannung, ele
certamente nos embarac;ara menos do que a sra. Ida Macalpine,

na poslc;ao que dissemos ser a sua. Ela decerto pensa pOl' as
coisas em ordem ao colocar a palavra unmanning em lugar da
pala\'ra emasculation, que 0 tradutor do volume III dos Collected
Papers acreditara inocentemente bastar para traduzi-la, ou ao
tomar suas precauc;6es contra a manutenc;ao dessa traduc;ao na
versao autorizada em preparac;ao. Sem duvida ela conservaria
nisso alguma imperceptivel sugestao etimologica pela qual se
diferenciariam esses termos, apesar de sujeitos a urn emprego
identico.21

Mas, de que adianta isso? Sera que a sra. Macalpine, repelindo
como impropere22 a invocac;ao de um 6rgao que, reportando-se
as Memorias, encontra-se unicamente destinado, segundo ela, a
uma reabsorc;ao pacifica nas entranhas do sujeito, pretendendo
com isso dar-nos uma imagem da dissimulac;ao temerosa em que
ele se refugia quando tremelica, ou da objec;ao de consciencia
em cuja descric;ao se detem com malfcia 0 autor do Satyricon? [5651

Ou acreditaria ela, quem sabe, que algum dia se tenha tratado
de uma castrac;ao real no complexo do mesmo nome?

Sem duvida, ela tern razao de observar a ambigilidade que
existe em tomar como equivalentes a transformac;ao do sujeito
em mulher (Verweiblichung) e a evirac;ao (pois e esse mesmo 0

sentido de Entmannung). Mas ela nao percebe que essa ambi-
gilidade e a da propria estrutura subjetiva que a produziu aqui,
a qual comporta que aquilo que confina, no nivel imaginario,
com a transformac;ao do sujeito em mulher e justamente 0 que
o faz abdicar de qualquer heranc;a da qual ele possa legitimamente
esperar a atribuic;ao de urn penis a sua pessoa. E isso porque,
caso ser e ter excluam-se por principio, eles se confundem, ao
menos quanto ao resultado, quando se trata de uma falta. 0 que
nao impede que sua distinc;ao seja decisiva para 0 que se segue.

Como podemos perceber ao observar que nao e pOl' estar
foracluido do penis, mas porter que ser 0 falo, que 0 paciente
estara fad ado a se tornar uma mulher.

21. Macalpine, op. cit., p.398.
22. Essa e a ortografia da palavra inglesa atualmente em uso na adminivel
tradu~ao em versos dos primeiros dez cantos da !liada por Hugues Salel, que
deveria bastar para faze-Ia sobreviver em frances.



A paridade simbolica Madchen = Phallus, ou, em ingles, a
equac;;ao Girl = Phallus, como se expressa 0 sr. Fenichel,23 a
quem ela fornece 0 tema de urn ensaio merit6rio, ainda que meio
embrulhado, tern sua raiz nos caminhos imagimirios por onde 0

desejo da crianc;:a vem a se identificar com a falta-a-ser da mae
a qual, e claro, ela mesma foi apresentada pela lei simbolic~
onde essa falta se constitui.

E essa mesma mola que faz com que as mulheres sirvam, no
real, ainda que isso as desagrade, de objetos das trocas que as
estruturas elementares de parentesco ordenam e que, ocasional-
mente, perpetuam-se no imaginario, enquanto 0 que se transmite
paralelamente na ordem simbolica e 0 falo.

6. Aqui, seja qual for a identificac;:ao pela qual 0 sujeito assumiu
o desejo da mae, ela desencadeia, pOl' ser abalada, a dissoluc;:ao
do tripe imaginario (e de se notal' que e no apartamento da mae, 15/,(tl
onde foi se refugiar, que 0 sujeito tern seu primeiro acesso de
confusao ansiosa com impulso suicida: S, 39-40-IV).

Sem d~vida, a adivinhac;:ao do inconsciente adverte 0 sujeito,
desde, mu~to cedo, de que, na impossibilidade de ser 0 falo que
falta a mac, resta-Ihe a soluc;:ao de ser a mulher que falta aos
homens .
. .Esta. justamente nisso 0 senti do da fantasia - cuja relac;:ao
101 mUlto ressaltada em seu escrito e que citamos acima - do
perfodo de incubac;:ao de sua segunda enfermidade, isto e, a ideia
de que" seria belo ser uma mulher na hora da copulac;:ao". Esse
lugar-comum da literatura schreberiana fixa-se aqui em seu lugar.

Essa soluc;;ao, no entanto, era entao prematura. Pois, quanta
a Menschenspielerei (termo surgido na Ifngua fundamental, que
significa, na Ifngua de nossos dias, rififi entre os homens) que
normal mente deveria seguir-se, pode-se dizer que 0 apelo aos
bravos seria urn completo fracasso, em razao de se haverem
tornado estes Uio improvaveis quanta 0 proprio sujeito, isto e,
tao desprovidos quanta ele de qualquer falo. E que fora omitido

23. Die symbolische Gleichung Mddchen = Phallus, in Int. Zeitschrift Iiir
Psychoanalyse, XXII, 1936, posteriormente traduzido sob 0 tftulo de The
Symbolic Equation Girl = Phallus, no Psychoan.alytic Quarterly, 1949, XX, vol.
3, p.303-24. Nossa Ifngua permite-nos introduzir af 0 termo pucelle (donzela),
em nossa opiniiio mais apropriado.

no imaginario do sujeito, nao menos para eles do que para ele,
aquele trac;:o paralelo ao trac;:ado de sua Figura que podemos vel'
num desenho do Pequeno Hans, e que e familiar aos conhecedores
do desenho do menino. E que os OlltroS ja nao eram, a partir
daf, senao "imagens de homens feitos as pressas", para u_nir
nessa traduc;:ao dos fliichfig hingemachfe Manner as observac;:oes
do sr. Niederland sobre os empregos de hinmachen com 0 voo

, . d f ~ 24de Edouard PIchon no usa 0 ranees.
De modo que 0 assunto estava em vias de marcar passe de

maneira bastante desonrosa, se 0 sujeito nao tivesse encontrado
meios de resgata-lo brilhantemente.

Ele mesmo articulou a safda (em novembro de 1895, isto e,
dois anos depois do comec;:o de sua doenc;:a) sob 0 nome de
Verso/mung: a palavra tern 0 sentido de expiac;:ao, propiciac;:ao
e em vista das caracterfsticas da Ifngua fundamental, deve ser
ainda mais puxada para 0 senti do primitivo de Siihne, ~u seja,
para 0 de sacriffcio, embora seja acentuada no sentldo do
compromisso (compromisso razoavel, d. p.570, com que 0

sujeito motiva a aceitac;:ao de se~ des.tino~. ,.. .
Aqui, indo bem alem da raclOnahzac;:ao do proprIO sUJelto,

Freud admite, paradoxalmente, que a reconciliac;:ao (ja que foi
esse 0 senti do insfpido que se escolheu em Frances) que 0 sujeito
menciona encontra sua mola na negociata do parceiro que ela
comporta, ou seja, na considerac;:ao de que a mulher .de Deus
contrai, em todo caso, uma aJianc;:a de natureza a satisfazer 0

mais exigente amor-proprio.
Cremos poder dizer que, nesse ponto, Freud faltou para com

suas proprias normas, e da maneira mais contraditoria, no ~entido
de haver aceitado como momento decisivo do delfrio aqUllo que
recusara em sua concepc;:ao geral, ou seja, de fazer 0 tern a
homossexual depender da ideia de grandeza (damos a nossos
leitores 0 credito de conhecerem 0 texto dele).

Essa falha encontra sua razao na necessidade, isto e, no fato
de que Freud ainda nao havia formulado a Introdufiio ao nar-
cisismo.

24. Cf. Niederland, W.G., 1951, "Three Notes on the Schreber Case", Psycl1Oa-
nal. Quarterly, XX, 579. Edouard Pichon e 0 autor da traduyiio desses termos
em frances pOI'"sombras de homens feitos as pressas".



7. Sem duvida, nao Ihe teria escapado, tres anos depois (1911-
1914), a verdadeira mol a da inversao da posis;ao de indignas;ao
que a ideia da Entmannung inicialmente suscitara na pes so a do
sujeito: e que, muito precisamente, nesse intervalo 0 sujeito havia
morrido.

Pelo menos, foi esse 0 acontecimento que as vozes, sempre
informadas por boas Fontes e sempre a altura delas em seu servis;o
de informas;6es, the deram a conhecer a posteriori, com sua data
eo nome do jornal em que ele passara para a coluna necrol6gica
(S. 81- VII).

Quanto a n6s, podemos nos contentar com a confirmas;ao que
nos trazem os atestados medicos, dando-nos, no momenta con-
veniente, 0 quadro do paciente mergulhado em estupor catato-
nico.

Suas recordas;6es desse momento, como e de praxe, nao faltam.
E assim que ficamos sabendo que, modificando 0 costume que
pretende que se fas;a a travessia para a morte com os pes adiante,
nosso paciente, para transpo-la apenas de passagem, contentou-se
em ficar com os pes do lado de fora, isto e, projetados pela
janela, sob 0 tendencioso pretexto de buscar refrescar-se (S.
172-XII), talvez reatualizando, dessa maneira (deixamos isto a
aprecias;ao dos que s6 se interessam aqui pela transformas;ao
imagimiria), a mostras;ao de seu nascimento.

Mas essa nao e uma carreira que se retome, aos cinqiienta
anos bem vividos, sem experimentar uma certa inquietas;ao. Daf
o retrato fiel que as vozes, analistas, digamos, Ihe dao dele
mesmo, como urn "cadaver leproso conduzindo outro cadaver
leproso" (S. 92- VII), descris;ao brilhantfssima, convenhamos, de
uma identidade reduzida ao confronto com seu duplo psfquico,
mas que, alem disso, deixa patente a regressao do sujeito, nao
genetica, mas t6pica, ao estadio do espelho, na medida em que
a relas;ao com 0 outro especular reduz-se af a seu gume mortal.

Essa foi tambem a epoca em que seu corpo nao passava de
urn agregado de colonias de "nervos" estrangeiros, uma especie
de dep6sito de fragmentos soltos das identidades de seus perse-
guidores (S. XIV).

A relas;ao disso tudo com a homossexualidade, certamente
manifesta no dellrio, parece-nos exigir uma determinas;ao mais
detalhada do uso que se pode fazer dessa referencia na teoria.

E grande 0 interesse nisso, ja que e certo que 0 uso desse
termo na interpretas;ao pode acarretar graves prejufzos, se nao
for esclarecido pOl' relas;6es simb6licas que aqui consideramos
determinantes.

8. Cremos que essa determinas;ao simb6lica se demonstra na
forma como a estrutura imaginaria vem a se restabelecer. Nessa
etapa, esta apresenta dois aspectos que 0 pr6prio Freud distinguiu.
o primeiro e 0 de uma pratica transexualista, nem urn pouco

indigna de ser aproximada da "perversao", cujos tras;os foram
esclarecidos, desde entao pOl' numerosas observas;6es.25

Muito mais que isso, devemos assinalar 0 que a estrutura que
aqui destacamos po de tel' de esclarecedor com respeito a singu-
larfssima insistencia, mostrada pelos sujeitos dessas observas;6es,
em obter para suas exigencias mais radicalmente retificadoras a
autorizas;ao ou, se assim podemos dizer, a mao-na-massa de seu
pai.

Seja como for, vemos nosso sujeito entregar-se a uma ativi-
dade er6tica que ele ressalta ser estritamente reservada a solidao,
mas cujas satisfas;6es ele confessa. Quais sejam, as que the sao
dadas por sua imagem no espelho, quando, revestido com as
bugigangas da ornamentas;ao feminina nada, diz ele, na parte
superior de seu corpo, the parece ser de feitio a nao poder
convencer qualquer am ante eventual do busto feminino (S.
280-XXI).

Ao que convem ligar, cremos n6s, 0 desenvolvimento, alegado
como perceps;ao endossomatica, dos chamados nervos da volupia
feminina em seu pr6prio tegumento, nomeadamente nas zonas
on de se sup6e que eles sejam er6genos na mulher.

Vma observas;ao - a de que, ocupando-se incessantemente
da contemplas;ao da imagem da mulher, jamais desligando seu
pensamento do suporte de algo de feminino, a volupia divina e
ainda mais satisfeita - faz com que nos voitemos para 0 outro
aspecto das fantasias Iibidinais.

Este liga a feminilizaS;ao do sujeito a coordenada da copulas;ao
divina.

25. Cf. a tese realmente notavel de Jean-Marc Alby, COlltribution a I'etude du
transsexualisme, Paris, 1956.



Freud viu muito bem nisso 0 sentido de mortifica~ao, pondo
em relevo tudo 0 que liga a "volupia d' alma" (Seelenwollust)
estando ai implicita a "beatitude" (Seligkeit), como sendo 0

estado das almas falecidas (abschiedenen Wesen).
Que a volupia, doravante bend ita, transforme-se em beatitude

da alma, essa e, com efeito, uma virada essencial, da qual Freud,
convem notar, ressalta a motiva~ao lingtiistfca, sugerindo que a
historia de sua lingua talvez pudesse esclarece-Ia.26

Isso e simplesmente cometer urn erro sobre a dimensao em
que a letra se manifesta no inconsciente, e que, em conformidade
com sua instancia propria de letra, e bem menos etimologica
(precisamente, diacr6nica) do que homofOnica (precisamente,
sincr6nica). Com efeito, nao ha nada cfetivamente na historia
da lingua alema que permita aproximar selig de Seele, nem a
felicidade que leva os amantes "ao ceu", na medida em que e
essa que Freud evoca na aria que cita do Don Giovanni, daquela
que promete as chamadasalmas bem-aventuradas a morada no
ceu. as defuntos so sao selig, em alemao, por emprestimo ao
latim, e pelo fato de nessa lingua ter-se dito bem-aventurada sua
memoria (beatae memo riae, seliger Gediichtnis). Suas Seelen [5701

tern mais a ver com os lagos (Seen) em que elas moraram em
certa epoca do que com seja la 0 que for de sua beatitude. De
resto, 0 inconsciente preocupa-se mais com 0 significante que
com 0 significado e, nele, "fogo, meu pai" po de querer dizer
que este era 0 fogo de Deus, ou entao ditar contra ele a ordem
fogo!

Feita essa digressao, 0 que importa e que, neste ponto, estamos
num para-alem do mundo, bem compativel com urn adiamento
indefinido da realiza~ao de seu objetivo.

Seguramente, com efeito, quando Schreber houver terminado
sua transforma~ao em mulher, ocorrera 0 ato de fecunda~ao
divina, com 0 qual esta bem claro (S. 3-Introd.) que Deus nao
pode comprometer-se, num obscuro encaminhamento atraves dos
orgaos. (Nao nos esque~amos da aversao de Deus pelos viventes.)

26. Cf. Freud, PsychoanalYlische Bemerkungen iiber einem autobiographisch
beschriebenen Fall von Paranoia, GW, VIII, p.264, n.1 [Nola psicanalflica sobre
um relalO mllobiografico de um caso de paranoia, ESB, vol.XII, Rio de Janeiro,
Imago, I" ed.].

POltanto, e atraves de uma opera~ao espiritual que Schreber
sentira despertar nele 0 germe embrionario cujo fremito ja
conheceu nos primordios de sua doen~a.

Sem duvida, a nova humanidade espiritual das criaturas schre-
berianas sera inteiramente gerada em suas entranhas, para que
renas~a a humanidade apodrecida e condenada da era atual. Ha
real mente nisso uma especie de reden~ao, ja que assim se
catalogou 0 delfrio, mas que visa apenas a criatura vindoura,
pois a do presente esta atingida pOl' uma decadencia correlata a
capta~ao dos raios divinos pela volupia que os une a Schreber
(S. 51-52,V).

Nisso se desenha a dimensao de miragem que 0 tempo
indefinido em que se adia sua promessa sublinha ainda mais, e
que condiciona profundamente a ausencia de media~ao que a
fantasia testemunha. Pois podemos ver que ele parodi a a situa~ao
do casal de sobreviventes derradeiros que, apos uma catastrofe
humana, se veria confrontado, tendo 0 poder de repovoar a terra,
com aquilo que 0 ato da reprodu~ao' animal traz de total em si
mesmo.

Aqui, mais uma vez, podemos colocar sob 0 signo da criatura
o ponto decisivo de onde a linha escapa em suas duas ramifica-
~6es, a do gozo narcfsico e a da identifica~ao ideal. Mas no
sentido de que sua imagem e a isca da captura imaginaria em
que tanto uma quanto a outra se enraizam. E, tambem nesse
caso, a linha gira em torno de urn furo, precisamente aquele em
que 0 "assassinato d' almas" instalou a morte.

Tera esse outro abismo sido formado pelo simples efeito, no [5711

imaginario, do vao apelo feito no simbolico a metafora paterna?
au deveremos concebe-Io como produzido num segundo grau
pela elisao do falo, que 0 sujeito reduziria, para resolve-la, a
hiancia mortifera do estadio do espelho? Seguramente, 0 vinculo
- dessa vez genetico - desse estadio com a simboliza~ao da
Mae como primordial nao po de deixar de ser evocado, para
motivar essa solu~ao.

Sera possivel situarmos os pontos geometricos do esquema
R num esquema da estrutura do sujeito ao termino do processo
psicotico? E 0 que tentamos no esquema I, apresentado adiante.

Sem duvida, esse esquema participa do exagero a que se
obriga toda formaliza~ao que quer apresentar-se no intuitivo.



Isso quer dizer que a distor~ao que ele manifesta entre as
fun~6es af identificadas pelas letras transpostas do esquema R
so pode ser apreciada em seu uso de retomada dialetica.

Apenas apontamos aqui, na dupla curva da hiperbole que ele
desenha, exceto pelo deslizamento dessas duas CUl"vas ao longo
de uma das retas diretrizes de sua assfntota, 0 vfnculo tornado
sensfvel, na dupla assfntota que une 0 eu delirante ao outro
divino, de sua divergencia imaginaria no espa~o e no tempo com
a convergencia ideal de sua conjun~ao. Nao sem destacar que
Freud teve a intui~ao dessa forma, uma vez que ele mesmo
introduziu 0 termo asymptotisch a esse respeitoY

Toda a espessura da criatura real, ao contrario, interp6e-se
para 0 sujeito entre 0 gozo narcfsico de sua imagem e a aliena~ao
da fala em que 0 Ideal do eu assumiu 0 lugar do Outro.

Esse esquema demonstra que 0 estado terminal da psicose
nao representa 0 caos petrificado a que levam as conseqiiencias
de um sismo, porem, muito antes, essa evidencia~ao de linhas
de eficiencia que faz falar, quando se trata de urn problema de
solu~ao elegante.

Ele materializa significativamente 0 que esta no princfpio da
efetiva fecundidade da investiga~ao de Freud, pois e fato que,
sem outro apoio ou suporte a nao ser urn documento escrito,
nao apenas urn testemunho, mas tambem uma produ~ao desse
estado terminal da psicose, Freud lan~ou sobre a propria evolu~ao
do processo as primeiras luzes que permitiram esclarecer sua
determina~ao peculiar, ou seja, a unica organicidade que esta
essencialmente implicada nesse processo: a que motiva a estru-
tura da significa~ao.

Reunidas na forma desse esquema, destacam-se as rela~6es
pelas quais os efeitos de indu~ao do significante, recaindo no
imaginario, determinam esse transtorno do sujeito que a clfnica
designa sob as fei~6es de crepusculo do mundo, exigindo, para
responder a ele, novos efeitos de significante.

Mostramos em nosso seminario que a sucessao simbolica dos
reinos anteriores e, depois, dos reinos posteriores de Deus, 0

inferior e 0 superior, Ariman e Ormuzd, bem como as mudan~as
de sua" polftica" (tenno da lIngua fundamental) em rela~ao ao
sujeito, fornecem justamente essas respostas as diferentes etapas
da dissolu~ao imaginaria, que as lembran~as do doente e os
atestados medicos alias conotam suficientemente, por restabele-
cer ali uma ordem do sujeito.

Quanto a questao que aqui promovemos sobre a incidencia
alienante do significante, guardaremos 0 nadir de uma noite de [5731

julho de 94 em que Ariman, 0 Deus inferior, revelando-se a
Schreber no mais impressionante aparato de seu poder, interpe-
lou-o com esta palavra simples e, no dizer do sujeito, corrente
na Ifngua fundamental:28 Luder!

Sua tradu~ao merece mais do que 0 recurso ao dicionario
Sachs- Villate com que nos contentamos em frances. A referencia
do sr. Niederland ao lewd ingles, que quer dizer puta, nao nos
parece aceitavel em seu esfor~o de se juntar ao senti do de
ordinaria ou vagabunda, que e 0 de seu emprego como injuria
obscena.

Mas, se levarmos em conta 0 arcafsmo assinalado como
caraeterfstico da Ifngua fundamental, crer-nos-emos autorizados



a re~eter esse termo a raiz do leurre frances e do lure ingles,29
q~e e de fato a melhor alocu~ao ad hominem que se pode esperar,
VIndo do simbolico: 0 grande Outro tern essas impertinencias.

Resta a disposi~ao do campo R no esquema, na medida em
que ela representa as condi~6es em que a realidade e restabelecida
para 0 sujeito: para ele, uma especie de ilhota cuja consistencia
I~e e imposta, depois da prova, pOl' sua constiincia;30 para nos,
IIgada ao que a torna habitavel para ele, mas que tambem a
distorc~, ou seja, excentricos remanejamentos do imaginario, I,
e do slmbolico, S, que a reduzem ao campo do descompasso
entre ambos.

A c~ncep~ao decOlTente que devemos formal' sobre a fun~ao
da realIdade nesse processo, tanto em sua causa quanto em seus
efeitos, e 0 que importa aqui.

N~o p.odemos estender-nos aqui sobre a questao, ainda que
de pnmelra grandeza, de saber 0 que somos para 0 sujeito, nos,
a quem ele se dirige como leitores, nem sobre 0 que resta de
~u.a .rela~ao c0":l sua mulher, a quem foi dedicado 0 projeto
Inlclal de s~u IIvro, cuja~ ~isitas durante sua doen~a sempre
fO~'am acolhldas. com a mats lIltensa emo~ao, e pOl' quem ele nos
aflrma, concomltantemente a sua mais decisiva declara~ao de [5741
sua voca~ao delirante, "tel' conservado 0 antigo amor" (S., nota
da p.179-XIII).

No esquema I, a manuten~ao do trajeto Saa' A simboliza a
opiniao que formamos, pelo exame desse caso, de que a rela~ao
com 0 outro como semelhante, e ate uma rela~ao tao elevada
quanto a da amizade, no sentido em que Aristoteles faz dela a
essencia do la~o conjugal, sac perfeitamente compatfveis com a
rela~ao fora-do-eixo com 0 grande Outro e com tudo 0 que ela
comporta de anomalia radical, qualificada na velha c1fnica
impropriamente, mas nao sem uma certa for~a de abordagem'
de delfrio parcial. '

Mais valeria, no entanto, jogar esse esquema no Iixo, se ele
tivesse, a semelhan~a de tantos outros, que ajudar alguem a
esquecer numa imagem intuitiva a analise que a sustenta.

Basta pensarmos nisso, com efeito, para percebermos como
a interlocutora cuja retlexao autentica saudamos pela ultima vez,
a sra. Ida Macalpine, tiraria proveito dele, simplesmente desco-
nhecendo 0 que nos fez constituf-Io.
o que afirmamos aqui e: ao se reconhecer 0 drama da loucura,

p6e-se a razao em pauta, sua res agitur, porque e na rela~ao do
homem com 0 significante que se situa esse drama.
o perigo que evocaremos, de delirar com 0 doente, nao e

para nos intimidar, como nao intimidou a Freud.
Com ele, sustentamos que convem escutar aquele que fala,

quando se trata de uma mensagem que nao provem de urn sujeito
para-alem da linguagem, mas de uma fala para-alem do sujeito.
Pois e entao que ouvimos essa fala, que Schreber capta no Outro,
quando, de Ariman a Ormuzd, do Deus maligno ao Deus ausente,
ela traz a admoesta~ao em que se articula a propria lei do
significante: "Aller Unsinn hebt sich auf!" - "Todo absurdo
se anula!" (S. 182-183-XIII e 312-P.S. IV).

Ponto onde reencontramos (deixando aos que se ocuparem de
nos mais tarde a tarefa de saber pOl' que 0 deixamos em suspenso
pOl' dez anos) 0 dito de nosso dialogo com Henri Ey:31 "0 ser
do homem nao apenas nao pode ser compreendido sem a loucura, (575)

como nao seria 0 ser do homem se nao trouxesse em si a loucura
como limite de sua liberdade."

Ensinamos, seguindo Freud, que 0 Outro e 0 lugar da memoria
que ele descobriu pelo nome de inconsciente, memoria que ele
considera como objeto de uma questao que permanece em aberto,
na medida em que condiciona a indestrutibilidade de certos
desejos. A essa questao respondemos com a concep~ao da cadeia
significante, na medida em que, uma vez inaugurada pela sim-

29. Ambos os quais tem as acep90es diversas de engodo, logro, chamariz, isca
etc. (N.E.)
30.No auge da dissolu9iio imagimiria, 0 sujeito mosu'a, em sua aperceP9iio
dehrante, um recurso singular ao criterio de realidade que e 0 de voltar sempre
ao mesmo lugar, e mostra pOl'que os astros 0 representam eminentemente: esse
eo motive designado pOl'suas vozes pelo nome de liga~'iioas terras (Anbinden
an Erden, S. 125-IX).

31. Forl1lular,:(}essobre a cat/salidade ps[quica (Relat6rio de 28 de setembro de
1946 para as Jornadas de Bonneval), cf. aqui mesmo, p.152.


