
Pois nao pretendemos, com nossos a, [3, y, e &, extrair do
real mais do que supusemos em seu dado, isto e, aqui, nada,
porem apenas demonstrar que eles the trazem uma sintaxe
unicamente para, desse real, ja fazer acaso.

Com isso adiantamos que nao e de outro lugar que provem
os efeitos de repetic;;aoa que Freud chama automatismo.

Mas nossos a, [3, y, e & nao sao sem que urn sujeito se
lembre deles, objetam-nos. - E exatamente isso que esta em
questao sob nossa pena: mais do que nada do real, que nos
creiamos no dever de supor nele, e justamente daquilo que
nao era que provem 0 que se repete.

Note-se que se toma menos espantoso que aquilo que se
repete insista tanto para se fazer valer.

E justamente isso que 0 mais fnfimo de nossos "pacientes"
em analise testemunha, e com palavras que confirmam melhor
£linda nossa doutrina, na medida em que sao as que nos
conduziram a ela - como sabem aqueles a quem formamos,
pelas muitas vezes em que ouviram ate nossos termos anteci-
pados no texto, £linda com frescor para eles, de uma sessao
analftica.

Ora, que 0 doente seja ouvido como convem, no momenta
em que fala, e 0 que queremos obter. Pois seria estranho que
s6 dessemos ouvidos a ideia daquilo que 0 desvia, no momenta
em que ele e simplesmente uma presa da verdade.

Vale a pena desmontar urn pouco a seguranc;;ado psic610go, [441
isto e, do pedantismo que inventou 0 nlvel de aspirac;;aopor
exemplo, expressamente, sem duvida, para nele marcar 0 seu
como urn teto intransponfvel.

Nao se deve crer que 0 fil6sofo de boa marca universitaria
seja a tabua que escora esse passatempo.

E £Ifque, por fazer eco a velhas disputas de Escola, nossas
palavras encontram a voz passiva do intelectual, mas tambem
por se tratar da enfatuac;;ao que se trata de eliminar.

Apanhado em flagrante a nos imputar indevidamente uma
transgressao da crftica kantiana, 0 sujeito benevolente em dar
urn destine a nosso texto nao e 0 pai Ubu e nao insiste.

Mas resta-lhe pouco gosto pela aventura. Ele quer sentar-se.
Ha uma antinomia corporal na profissao de analista. Como
ficar sentado, quando nos colocamos na situac;;aode nao mais
ter que responder a pergunta de urn sujeito senao fazendo-o

primeiro deitar-se? E evidente que ficar de pe nao e menos
illc6modo.

Eis por que e aqui que se esboc;;aa questao da transmissao
dil experiencia psicanalftica, quando a visada didatica £Ifesta
implicada, negociando urn saber.

As incidencias de uma estrutura de mercado nao sao irre-
I'vantes no campo da verdade, mas sao escabrosas nele.

/1\ Ilo de nosso Seminario cuja redac;:ao aqui fornecemos foi
1'IIIIt'rida em 26 de abril de 1955. Ela e urn momento do
I 1Ill1l'lll:'irioque consagramos, durante todo aquele ana letivo, £10
""/11 o!em do principio do prazer.

.;II,h'mos que essa e a obra de Freud que muitos dos que se
llillllizam com 0 tftulo de psicanalista nao hesitam em rejeitar
1I111l)lima especulac;:ao superflua, ou ate arriscada, e pode-se
I 1/1II', pela antinomia por excelencia que e a noc;:ao de instinto

,I, f/wr/e em que ela se resolve, a que ponto ela pode ser
11''IH'lIsavel, com 0 perdao da palavra, para a maioria.

No cnlanto, e diffcil tomar por uma digressao, e menos £linda [451
11111~)asso em falso da doutrina freudiana, a obra que nesta e
l"I'I'lsament~ 0 preludio da nova tapica, representada pelos
II IIIIOS eu, lSSO e supereu, que se tornaram tao predominantes
1111IISO learico quanta em sua difusao popular.

/isla simples apreensao confirma-se £10 sondarmos as motiva-
I Ill's que articulam a referida especulac;:ao com a revisao tearica
ill' qlle cIa se revela constitutiva.

'/'al processo nao deixa duvidas quanto £10 abastardamento
III. IIICSmo £10 contra-senso, que atinge 0 usa atual dos citado~
'I III~OS, ja manifesto pois cl~ vale perfeitamente tanto para 0
II I11'1co quanto para 0 vulgo. E isso, sem duvida, que justifica a
I 1110'ac;:ao confessa por esses tais epfgonos de encontrar nesses
" "110$ 0 meio pelo qual fazer a experiencia da psicanalise entrar
III' que eles chamam de psicologia gera!.

I)isponhamos aqui algumas balizas.
() automatismo de repetic;:ao (Wiederholungszwang) _ con-

qlllllllO sua noc;:ao seja apresentada, na obra aqui em causa, como



destinada a responder a certos paradoxos da c1fnica, como os
sonhos da neurose traumatica ou a rea<;:ao terapeutica negativa
- nao pode ser concebido como urn acrescimo, ainda que
coroador, ao ediffcio doutrinaI.

E sua descoberta inaugural que Freud reafirma com ele, ou
seja, a concep<;:ao da memoria implicada pOI' seu "inconsciente" .
Os fatos novos, no caso, san para ele a oportunidade de reestru-
tura~la de maneira mais rigorosa, dando-Ihe uma forma genera-
lizada mas tambem de reabrir sua problematica contra a degra-
da<;:ao:que desde entao se fazia sentiI', de se tomarem seus efeitos
pOl' urn simples dado. 41
o que se renova aqui ja estava ~rticulado no "pro~eto",.

on de sua adivinha<;:ao tra<;:ara as avemdas pOl' onde sua mvestl-
ga<;:ao deveria faze-Io passar: 0 sistema 'P, predecessor do i.n-
consciente, ali manifesta sua originalidade, pOl' so poder satIs-
fazer-se ao reencontrar 0 objeto fundamentalmente perdido.

E assim que Freud se situa desde 0 princfpio na oposi<;:ao, [461
pela qual Kierkegaard nos instruiu, concernente a no<;:ao da
existencia conforme ela se encontre baseada na reminiscencia
ou na repeti<;:ao. Se Kierkegaard nela discerne admiravelmente
a diferen<;:a entre as concep<;:6es antiga e moderna do homem,
evidencia-se que Freud faz esta ultima dar seu passo decisivo,
ao arrebatar do agente humano identificado a consciencia a
necessidade inclufda nessa repeti<;:ao. Sendo essa repeti<;:ao uma
repeti<;:ao simbolica, averigua-se que a ordem do sfmbolo ja na.o
pode ser concebida como constitufda pelo homem, mas constl-
tuindo-o.

Foi assim que nos sentimos intimados a realmente exercitar
nossos ouvintes na no<;:aode rememora<;:ao implicada na obra de
Freud levando em conta a considera<;:ao pOI' demais comprovada
de que, ao deixa-Ia implfcita, os proprios dados da analise flutuam
no ar.

E pOl' Freud nao ceder quanto a originalidade de sua expe-
riencia que 0 vemos coagido a evocar nela urn elemento que a

41. Trala-se do Entwurfeiner Psychologie de 1895, que, ao contnirio das famosas
cartas a Fliess a que foi anexado, posto que the era endere<yado,nao foi censurado
por seus editores. Alguns erros de leitura do manuscrito que aparecem na edi<yao
alema atestam, inclusive, a pouca aten<yaodedicada a seu sentido. Esta claro que
apenas fazemos, neste trecho, pontuar uma posi<yaosalientada em nosso semi-
nario.

govcrna para alem da vida - e que ele chama de instinto de
Ill(lrle.

A indica<;:ao que Freud aqui fornece aqueles que se dizem
Nt'IIS seguidores so pode escandalizar aqueles em quem 0 sono
da razao se alimenta, segundo a formula lapidar de Goya, dos
ItlOl1stros que gera.

Pois, para nao faltar para com seu costume, Freud so nos
lornece sua no<;:~o acompanhada de urn exemplo, que aqui
d 'snuda de manelra deslumbrante a formaliza<;:ao fundamental
que cIa designa.
o jogo com que a crian<;:a se exercita em fazer desaparecer

de sua vista, para nela reintroduzir e depois tornar a obliterar
11111objeto, alias indiferente pOl' sua natureza, mas que modula
('ssa alternancia com sflabas distintivas, essa brincadeira, dirfa-
IIIOS,ess~ jogo manifesta em seus tra<;:osradicais a determina~iio
qtle 0 ammal humano recebe da ordem simbolica.
o homem literalmente dedica seu tempo a desdobrar a alter-

tlativa estrutural em que a presen<;:a e a ausencia retiram uma da
otllra sua convoca<;:iio. E no momenta de sua conjun~iio essencial
t', pOl' assim dizer, no ponto zero do desejo, que 0 objeto humano
sllcumbe a captura que, anulando sua propriedade natural, passa
d 'sde entao a sujeita-Io as condi~6es do sfmbolo.

A bem da verdade, temos af apenas urn vislumbre luminoso
da entrada do indivfduo numa ordem cuja massa 0 sustenta e 0 [47]
a~olhe .sob a forma da linguagem, e que superp6e, tanto na
(liacroma quanta na sincronia, a determina<;:iio do significante a
do significado.

Podemos cap tar em sua propria emergencia essa sobredeter-
mina<;:ao, que e a unica de que se trata na apercep<;:ao freudiana
tin fun<;:ao simbolica.

~ simp]~s conota<;:ao pOl' (+) OU(-) de uma serie em que esta
em Jog? umca~ente a alternativa fundamental da presen<;:a e da
ausencla permlte demonstrar como as mais rigorosas determina-
\<>C~ simbolic~s .ad~ptam.-se a uma seqUencia de lances cuja
rcaIJdade se dlstnbUl estntamente "ao acaso".

Com efeito, basta simbolizar na diacronia de uma dessas series
os grupos de tres que se concluem em cada lance,42 definin-

·12. II1Istremos essa nota<yao.para maior clareza, com lima serie ao acaso:
/. + + - + + + - etc.
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do-os sincronicamente, por exemplo, pela simetria da const~nc~a
(+ + +, _ _ _), que recebe a nota~ao (1), ou da alter~ancla
(+ _ +, _ + _), com nota~ao (3), reservando a nota~ao (2)
para a dissimetria revelada pelo fmpar,43 sob a form.a do grupo
de dois sinais semelhantes, indiferentemente precedldos ou se-
guidos do sinal contnirio (+ -= .-, - -: ,+' +. + -, - - _+),
para que apare~am, na nova sene constltUl~a pOl essas nota~~es,
possibilidades e impossibilidades de s.ucessao ~ue a.rede seAgUl~te
resume ao mesmo tempo em que mamfesta a Slmetna concentnca
de que e prenhe a trfade, isto e, observemo-Io, a propria estrutura
a que deve referir-se a questao, sempre reaberta

44
pel?s antro-

pologos, do caniter fundamental ou aparente do duahsmo das
organiza~6es simbolicas.

Eis a rede:

43. Que e, propriamente, a que reune o~ empregos da palavra ,inglesa sem
equivalente que eonheeemos numa outra Imgua: odd. 0 uso franees. da ~alavra
fmpar para designar uma aberrayao da eonduta mostra um esbo~o dISSO,mas a
palavra "dfspar" , por sua vez, revela-se insufieiente. .
44. Cf. sua renovadora retomada por Claude Levi-Strauss em seu artlgo "Les
organisations dualistes existent-elles?". Bijdragen lOt de taal-, land-envolk~n-

k d Deel 112 2c a{levering, Gravenhague, 1956, p.99-128. Esse artlgo
un e, ,. d L" S
eneontra-se em franees na eoletanea de trabalhos de. Clau e eVI- tra~ss
publieada sob 0 titulo de Anthropologie structuraUe, Pans, Pion, 1985 [AntlO-
pologia estrutural, Rio de Janeiro, Tempo ~rasllelrO, 1975].

N~I scrie de sfmbolos (I), (2), (3), por exemplo, podemos
1llllS.alar que, enquanto durar uma sucessao uniforme de (2) que
II 1111:1 come~ado depois de um (I), a serie se lembrara da
I Ill·)~oria par ou fmpar de cada um desses (2), uma vez que
dl'~s;_ calegoria depende que essa sequencia so possa ser rompida
1"111Im (I) depois de urn numero par de (2), ou por urn (3) apos
11111 11 umero fmpar.

;\~sim, desde a primeira composi~ao do sfmbolo primordial
I IlIlSi, '0 mesmo - e indicaremos que nao foi arbitrariamente
qll\' a1 propusemos como tal -, uma estrutura, por mais trans-
II lI'cn te que continue a ser em seus dados, faz aparecer a ligar;ao
I ~sl'nlCial da memoria com a lei.

M,£lS veremos, simultaneamente, como se opacifica a deter-
1llllIH<.1aosimbolica ao mesmo tempo que se revela a natureza
till si~nificante simplesmente ao recombinarmos os elementos
dl' Ilo;ssa sintaxe, saltando urn termo para aplicar a esse bimirio
11I11lII~cla~ao quadnitica.

Esl abeJer;amos entao que 0 binario (1) e (3), no grupo [(1)
( l) (3 )1. por exemplo, ao conjugar por meio de seus sfmbolos
IIll1a S imetria com uma simetria [(1) - (1)], (3) - (3), [(1) - (3)],
1111'nltao [(3) - (1)], recebera a notar;ao a; se conjugar uma
tlissim;etria com uma dissimetria (apenas [(2) - (2)]), tera a
1I11lac,:a.O y; mas que, contrariamente a nossa primeira simboliza-
\ 110,c .de dois signos, 13 e 8, que disporao as conjunr;6es cruzadas,
1\ s 'rviindo de nota~ao para a da simetria com a dissimetria [(1)
(2) I. [(3) - (2)], e 8, para a da dissimetria com a simetria [(2)
( I) I, [(2) - (3)].
'Ol1lstataremos que, embora essa conven~ao restabele~a uma [49]

l'slrila ~gualdade de chances combinatorias entre quatro sfmbolos,
(1, fl, y, e 8 (contrariamente a ambiguidade c1assificatoria, que
1IlI,ia e~uivaler as chances dos outros dois as do sfmbolo (2) da
\'onvel1.~ao precedente), a nova sintaxe ao reger a sucessao dos
(1, fl, y, e 8 determina possibilidades de distribui~ao absoluta-
IIlr'nlc 4:Iissimetricas entre a e y, de um lado, e 13 e 8, de outro.

Reconhecendo, de fato, que qualquer urn desses termos pode
\lIccder-se imediatamente a qualquer urn dos outros, e pode
'I',lIalmente ser atingido no 4Q tempo contado a partir de um
Iklcs, verifica-se, ao contrario, que 0 3Q tempo, isto e, 0 tempo
10nslitlJtivo do binario, esta submetido a lei de exclusao que
Il'/,a qu e a partir de urn a ou de urn 8 s6 se pode obter urn a



ou urn ~, e que a partir de urn ~ ou de urn y ~6 se pode obter
urn you urn b. 0 que pode ser escrito da segumte forma:

REPARTITORIA A ~: a,8 .....• a, 13, y, 8 .....• ~'~
Y, 13 '

I~ TEMPO 2~ TEMPO 3~TEMPO

onde os sfmbolos compatfveis do 12 para 0 32 tem~os corres-
pondem uns aos outros segundo 0 esealonamento hO,n.zo~tal.que
os divide na repartit6ria, ao passo que sua escolha e mdlfelente
no 22 tempo. .

A liga~ao aqui evideneiada nao e nada menos do q~e a mals
simples formaliza~ao da troea, eis 0 ~ue nos ~on.flrma seu
interesse antropol6gieo. Nao faremos mals.d~ que mdlc.ar, ne~se
nfvel, seu valor constituinte para uma subJetlVldade pnmordlal,
euja no~ao situaremos mais adiante. . _,

A liga~ao, levando-se em eonta sua onenta~ao, e de ~ato
i'ecfproca; em outras palavras, nao e reversfvel, mas [et:oatlva;
Pois assim, ao fixar 0 termo do 42 tempo, 0 do 2 nao sera
indiferente. . 0

Podemos demonstrar que, ao flxar 0 12e 0 4- termos de u~a
serie, havera sempre uma letra cuja possibilidade estara exclUlda
dos dois termos intermediarios, e que ha outras duas letras dentre
as quais uma estara se~pre exe~~f?a do primeiro, e. a ?utra, do
segundo desses termos mtermedlanos. Essas letras dlstnbuem-se
em dois quadros, Q e 0:45

~C-=~
~8--8~ ~ ~ ~

8 ~

~~88-~ ~ ~ y y
~

45. Essas duas letras correspondem; respectivamente, ~ dextrogiria e 1:1levogiria
de uma representatyao em quadrante dos termos exclUldos.

I IIja primeira linha permite diseernir, entre os dois quadros, a
I IIl1lbina~aobuscada do 12ao 42 tempos, sendo a letra da segunda
1IIIlta a que essa eombina~ao exclui dos dois tempos de seu
lilt 'rvalo, e as duas letras da tereeira, da esquerda para a direita,
I,' que sao exelufdas, respeetivamente, do 22 e do 32 tempos.
(sso poderia representar urn rudimento do pereurso subjetivo,

1I10strando que ele se funda na atualidade que tern, em seu
pI' 'scnte, 0 futuro anterior. Que, no intervalo desse passado que
1'1' ja e naquilo que projeta, abre-se urn furo que eonstitui urn
t crto caput mortuum do significante (que aqui se estabelece pOI'
II' 'S quartos das combina~6es possfveis em que tern que se
situar46), eis 0 que basta para deixa-Io suspenso na ausencia,
para obriga-Io a repetir seu contorno.

A subjetividade, na origem, nao e de nenhuma re(a~ao com
() real, mas de uma sintaxe nela engendrada pela marca signifi-
cante.

A propriedade (ou a insuficiencia) da construc;ao da rede dos
ex, ~, ye 8 esta em sugerir como se comp6em, em tres patamares,
oreal, 0 imaginario e 0 simb61ico, ainda que af s6 se possa
articular intrinsecamente 0 simb61ico como representante das
uuas primeiras bases.

E meditando como que ingenuamente sobre a proximidade
com que se atinge 0 triunfo da sintaxe que conve.n nos determos
l1aexplorac;ao da cadeia aqui orden ada, na mesma linha adotada [51)

pOI'Poincare e Markov.
E assim que observamos que se, em nossa cadeia, podemos

cncontrar dois ~ que se sucedem sem a interposic;ao de urn 8, e
sempre, ou diretamente (PP), ou ap6s a interposi~ao de urn
numero alias indefinido de pares ay: (paya ... yP), mas que,
depois do segundo p, nenhum novo p pode aparecer na cadeia
antes que nela se produza urn 8. Entretanto, a sucessao acima
definida de dois p nao pode reproduzir-se sem que urn segundo
8 se acrescente ao primeiro, numa ligac;ao equivalente (exceto
pela inversao do par ay em ya) a que se imp6e aos dois p, isto
e, sem a interposic;ao de urn p.

46. Se nao levarmos em conta a ordem das Ietras, esse caput mortuum sera
apenas de 7/16.



Daf resulta, imediatamente, a dissimetria que anunciamos mais
acima na probabilidade de aparecimento dos diferentes sfmbolos
da cadeia.

Enquanto os a e os y podem, com efeito, por uma serie feliz
do acaso, repetir-se separadamente, cada urn deles ate cobrir a
cadeia inteira, esta exclufdo, mesmo com as chances mais favo-
raveis, que ~ e 8 possam aumentar sua propon;ao a nao ser de
maneira estritamente equivalente, exceto por urn termo, 0 que
limita a 50% 0 maximo de sua freqi.iencia possfve!.

Sendo a probabilidade da combinavao representada pelos ~ e
8 equivalente a que e suposta pelos a e y - e sendo 0 sorteio
real dos lances, por outro lado, estritamente deixado ao acaso
_, vemos pois destacar-se do real uma determinavao simb6lica
que, por mais rigorosa que seja ao registrar qualquer parcialidade
do real, s6 faz exibir melhor as disparidades que traz consigo.

Vma disparidade ainda manifestavel a simples consideravao
do contraste estrutural entre os dois quadros, Q e 0, isto e, da
maneira direta ou cruzada como e subordinado (e a ordem) das
exclusoes, reproduzindo-a, a ordem dos extremos, conforme 0

quadro a que pertenva esta ultima.
Assim e que, na sucessao das quatro letras, dois pares, 0

intermediario e 0 extremo, poderao ser identicos, se este ultimo
se inscrever na ordem do quadro 0 (como aaaa, aa~~, ~~yy,
~~88, yyyy, yy88, 88aa e 88~~, que sao possfveis), e nao poderao
se-Io se 0 ultimo se inscrever no sentido Q (~~~~, ~~aa, yy~~,
yyaa, 8888, 88yy, aa88 e aayy, impossfveis).

Observavoes cujo caniter recreativo nao deve extraviar-nos. [521
Pois nao ha outra ligavao, a nao ser a dessa determinavao

simb6lica, em que possa situar-se a sobredeterminavao signifi-
cante cuja novao Freud nos traz, e que nunca pode ser concebida
como uma sobredeterminavao real num espfrito como 0 dele -
em quem tudo contradiz que se entregasse a aberravao conceitual
onde fil6sofos e medicos encontram, com demasiada facilidade,
meios de acalmar suas exaltavoes religiosas.

Essa postulavao da autonomia do simb6lico e a unica que
permite libertar de seus equfvocos a teoria e a pratica da asso-
ciavao livre em psicanalise. Pois uma coisa e relacionar sua mola
com a determinavao simb61ica e suas leis, e outra, completamente
diferente, e relaciona-Io com os pressupostos escolasticos de
uma inercia imaginaria que a sustentam no associacionismo

Ii111SMicoou pseudotal, antes de se pretender experimental. Por
11'11'111 abandonado seu exame, os psicanalistas ai encontram urn
1111111ivo a mais para a confusao psicologizante em que recaem
1lll'l'Ssantemente, alguns de maneira deliberada.

Ik rato, somente os exemplos de conservavao, indefinida em
.1111sLispensao, das exigencias da cadeia simb6lica, tais como os
!lIW acabamos de fornecer, permitem conceber onde se situa 0

tll'Sl'jO inconsciente em sua persistencia indestrutivel, a qual, por
pdl'i1t!oxal que pat'eva na doutrina freudiana, nao deixa de ser
11111tlas travos que af se encontram mais afirmados.

I';ssc carater, em to do caso, e incomensuravel com qualquer
tillS 'fcitos conhecidos na psicologia autenticamente experimen-
1111. 'que, sejam quais forem as demoras ou atrasos a que sejam
,lIhlllctidos, acabam, como qualquer reavao vital, por se amor-
Il'l'l'r e se extinguir.

I':ssa e precisamente a questao a que Freud retorna mais uma
V('/, cm Para-albn do principio do prazer, para marcar que a
/l1,l'is/ellcia na qual encontramos 0 carateI' essencial dos fenome-
IlllS do automatismo de repetiriio nao Ihe parece poder encontrar
lllilra motivavao senao a pre-vital e transbiol6gica. Essa conclu-
,Ill po de surpreender, mas e de Freud falando daquilo sobre 0

qllal ele foi 0 primeiro a falar. E precise ser surdo para nao
IIIlVi-'lo. Nao se ha de pensar que, sob sua pena, isso seja urn
Il'l'urso espiritualista: trata-se da estrutura da determinavao. A
1I11llcriaque ela desloca em seus efeitos ultrapassa em muito,
('III 'xtensao, a da organizavao cerebral a cujas vicissitudes alguns [53]

i1I'I's sao atribufdos, mas os outros nem por isso deixam de
I llillinuar ativos e estruturados como simb6licos, por se mate-
IllIIizarem de uma outra maneira.

Assim e que, se 0 homem chega a pensar a ordem simb6lica,
(' POl' estar primeiramente aprisionado nela em seu ser. A ilusao
i1t' que ele a formou com sua consciencia provem de ter sido
IIIraves de uma hiancia especffica de sua relavao imaginaria com
II s 'melhante que ele pode entrar nessa ordem como sujeito. Mas
l'k' s6 pode fazer essa entrada pelo desfilamento radical da fala,
IHI seja, 0 mesmo do qual reconhecemos, no jogo da crianva,
11111momenta genetico, mas que, em sua forma completa, repro-
dll".-se toda vez que 0 sujeito se dirige ao Outro como absoluto,
Isill C, como 0 Outro que pode anula-lo, do mesmo modo que
podc agir com e]e, isto e, fazendo-se objeto para engana-Io. Essa



dialetica da intersubjetividade, cujo uso necessario demonstra-
mos ao longo dos tres ultimos anos de nosso seminario no
Sainte-Anne, desde a teoria da transferencia ate a estrutura da
paranoia, apoia-se facilmente no seguinte esquema:

doravante familiar para nossos alunos, e onde os dois term os
medios representam 0 par da objetivac;ao imaginaria reciproca
que destacamos no estiidio do espelho.

A relac;ao especular com 0 outro, pela qual efetivamente
quisemos, a principio, restituir a teoria do narcisismo, crucial
em Freud, sua posic;ao dominante na func;ao do eu, so pode
reduzir a sua subordinac;ao efetiva toda a ac;ao da fantasia trazida
a luz pela experiencia analftica, ao se interpor, como exprime 0,

esquema, entre esse aquem do Sujeito e esse para-alem do Outro
em que de fato se insere a fala, na medida em que as existencias
que se fundamentam nesta estao inteiramente a merce de sua fe.

Foi pOl' haverem confundido esses dois pares que os legatarios
de uma praxis e de urn ensino - 0 qual ressaltou, tao decisi-
vamente quanto podemos ler em Freud, a natureza fundamen-
talmente narcisica de todo enamoramento (Verliebtheit) - pu-
deram divinizar a quimera do amor dito genital, a ponto de lhe
atribuir a virtude da oblatividade, de onde safram tantos desca-
minhos terapeuticos.

Mas, por se haver simplesmente suprimido qualquer referencia
aos polos simbolicos da intersubjetividade para reduzir a analise
a uma utopica retificac;ao do par imaginario, chegou-se agora a
uma pratica em que, sob a bandeira da "relac;ao de objeto",
consuma-se 0 que em qualquer homem de boa fe so pode suscitar
o sentimento de abjec;ao.

Ii isso que justifica a verdadeira ginastica do registro inter-
1I1lll'Iivo constitufda por exercicios como aqueles em que nos so
I IlIirHlrio talvez tenha parecido demorar-se.
() parcntesco da relac;ao entre os termos do esquema L com

II 1111 • lInc os quatro tempos (acima distinguidos) da serie orien-
IlIdll 'In que vimos a primeira forma acabada de uma cadeia
Irll!J6lica nao pode deixar de impressionar, uma vez que entre

I Ills S' cstabelec;a a aproximac;ao.

PARENTESE DOS PARENTESES
(1966)

Situaremos aqui nossa perplexidade ante 0 fato de que
nenhuma das pessoas, que se empenharam em decifrar a
ordena~ao a que nossa cadeia se prestava, tenha pensado em
escrever sob a forma de parentese a estrutura que, no entanto,
havfamos claramente enunciado.

Urn parentese que encerra urn ou varios outros parenteses,
seja, (( ») ou (( ) ( ) ... ( )), eis 0 que equivale a reparti~ao
anteriormente analisada dos 13 e dos 8, onde e facil ver que 0

parentese duplicado e fundamental.
Nos 0 chamaremos aspas.
E ele que destinamos a abranger a estrutura do sujeito (S

de nosso esquema L), na medida em que ele implica uma
duplica~ao, ou melhor, essa especie de divisao que comporta [551
uma fun~ao de dobra.47

Ja colocamos nessa dobra a alternancia direta ou inversa
dos aya:y..., sob a condi~ao de que 0 mlmero de signos seja
par ou nulo.

Entre os parenteses internos, uma alternancia yaya ... y, em
numero de sinais nulo ou fmpar.·

Em contrapartida, no interior dos parenteses, tantos y quan-
tos quisermos, a partir de nenhum.

Fora das aspas encontramos, ao contrario, uma sequencia
qualquer de a, que inclui nenhum, urn ou varios parenteses
carregados de ayay ... a, em numero nulo ou fmpar de sinais.



Substituindo os a e os y por leO, poderemos escrever a
chamada cadeia L de uma forma que nos pare~a mais "elo-
qiiente" [par/ante].

Cadeia L: (10 .,. (00 ... 0) OIOI ... 0 (00 ... 0) ... 01)
JIIII ... (lOIO ... I) III ... etc.

"Eloqiiente" no sentido de que uma leitura sera facilitada
a custa de uma conven~ao suplementar, que a ajusta ao es-
quema L.

Essa conven"ao consiste em dar aos 0 entre parenteses 0

valor de tempos silenciosos, sendo urn valor de escansao
conferido aos 0 das alternancias, conven~ao esta que se
justifica, como veremos adiante, por eles nao serem homoge-
neos.
o entre-aspas pode entao representar a estrutura do S (Es)

de nosso esquema L, simbolizando 0 sujeito suposto comple-
tado pelo Es freudiano, 0 sujeito da sessao psicanalftica, por
exemplo. 0 Es ali aparece entao sob a forma que Freud Ihe
confere, na medida em que ele 0 distingue do inconsciente,
isto e, logisticamente disjunto e subjetivamente silencioso
(silencio das pulsoes).

E a alternancia dos 0 I que representa, entao, a grade
imaginaria (aa') do esquema L. .t-

Resta definir 0 privilegio da alternancia pr6pria do entre-
dois das aspas (01 pares), ou seja, evidentemente, do status
de a e a' em si mesmos.48

o fora-das-aspas representara 0 campo do Outro (A do
esquema L). A repeti~ao predomina ali, sob a forma do I, tra~o
unario, que representa (complemento da conven~ao precedente)
os tempos marcados do simb61ico como tal.

E tambem dali que 0 sujeito S recebe sua mensagem sob
forma invertida (interpreta~ao).

Isolado dessa cadeia, 0 parentese que inclui os (10 ...
01) representa 0 eu do cogito, psicol6gico, ou seja, 0 falso
cogito, que pode igualmente suportar a perversao pura e
simples.49

48. Foi pOl' isso que desde entao introduzimos uma topologia mais apropriada.
49. Cf. 0 abade de Choisy, cujas celebres mem6rias podem traduzir-se pOl':eu
penso quando sou aquele que se veste de mulher.

o unico resto que se imp6e a partir dessa tentativa e 0

I'ormalismo de uma certa memoriza"ao Iigada a cadeia
simb61ica, cuja lei poderfamos facilmente formular na ca-
tI'ia L.

(Essencialmente definida pelo revezamento que constitui,
Jlll alternancia dos 0, I, a transposi"ao de urn ou varios sinais
tic parentese, e de quais sinais.)
o que convem reter aqui e a rapidez com que se obtem

Limaformaliza"ao simultaneamente sugestiva de uma memo-
riza~ao primordial no sujeito e de uma estrutura~ao em que e
lloLavel que se distingam disparidades estaveis (a mesma
csLrutura dissimetrica persiste, com efeito, invertendo-se, por
'xemplo, todas as aspas50).

Este e apenas L1mexercfcio, mas que cumpre nosso desfgnio
de inscrever 0 tipo de contomo onde 0 que chamamos de caput
mortuum do significante assume seu aspecto causal.

Efeito tao manifesto de apreender aqui quanto na fic"ao da
carta roubada.

Sua essencia e que a cartalletra tanto pode surtir seus [57]
cfeitos internamente, nos atores do conto, inclusive 0 nar-
rador, quanto do lado de fora: em n6s, leitores, e tambem
em seu autor, sem que ninguem jamais tenha tido que se
preocupar com 0 que ela queria dizer: destino comum de
Ludo 0 que se escreve.

II 111111'11105 aqui a rede dos lX, p, y, e 0, em sua constitui~ao por transforma~ao
0111 11'011' 1-3. Todos os matematicos sabem que ela e obtida transformando-se os
1,IIIWIlIOS da primeira rede em cortes da segunda e marcando os caminhos

11111 IIll1dos que unem esses cortes. Ela e a seguinte (que colocamos, para maior
I hili III, ao lade da primeira):



Mas apenas estamos, neste momento, no lan<ramento de urn arco
d'f' - 51cuja ponte somente os anos e I Icarao.

Foi assim que, para demonstrar a nossos ouvintes 0 que
distingue da rela<rao dual implicada na no<rao de proje<rao uma
verdadeira intersubjetividade, ja nos tfnhamos servido do racio-
cfnio proveitosamente relatado pelo proprio Poe, na hist?ria que
sera 0 tema deste seminario, como sendo aquele que gUlava urn
suposto menino prodfgio para faze-Io ganhar com mais freqiien-
cia do que e comum no jogo do par ou fmpar.
E preciso, para seguir esse raciocfnio - infantil, cabe dizer,

mas que em outros lugares seduz a mais de urn -, apreender 0

ponto em que se denuncia 0 engodo.
Ali, 0 sujeito e 0 interrogado: ele responde a pergunta que

consiste em adivinhar se os objetos que seu adversario esconde
na mao saD em numero par ou fmpar.

Depois de urn lance ganho ou perdido pOl' mim, diz-nos em
essencia 0 menino, sei que, se meu adversario for urn simplorio,
sua esperteza nao ira alem de mudar de jogada em sua aposta,
porem, se ele for urn pouquinho mais esperto, ocorrer-Ihe-a a
ideia de que e contra isso que estarei prevenido, e de que,
portanto, sera conveniente ele fazer a mesma jogada.

~ ~
100 110

Te(]l:c[)3'
onde postulamos a conven"ao pela qual as letras foram fundadas:

1.1 = ex
0.0 = 13
1.0 = Y
0.1 = I)

(Ve-se af a razao de termos dito que ha duas especies de 0 em nossa cadeia L,
os 0 de y = 000 e os de y = 010.)
51. 0 texto de 1955 e aqui retomado. A introdu"ao, atraves desses exercfcios,
do campo de abordagem estrutural na teoria psicanalftica foi acompanhada, com
efeito, por importantes desenvolvimentos em nosso ensino. 0 progresso dos
conceitos referentes a subjetiva"ao caminhou de maos dadas com uma referencia
a analysis situs, onde pretendemos materializar 0 processo subjetivo.

l'llltlllllo, era a objetiva<rao do grau mais ou menos acentuado
1", III I' 'spamento cerebral do adversario que 0 menino se remetia
I'll I nhl'r seus sucessos. Ponto de vista cuja Iiga<rao com a
101,III i11l'ac,:aoimaginaria e prontamente evidenciada pelo fato de
1/111I IIlravcs de uma imita<rao interna de suas atitudes e de sua
11111111\II que ele pretende obter a justa aprecia<rao de seu objeto.

1\1itS, 0 que po de acontecer no grau seguinte, quando 0

III \ I I s. rio, tendo reconhecido que sou inteligente 0 bastante para
I' 1llllpllnha-lo nesse movimento, manifesta sua propria inteli-
I III ill, percebendo que e ao se fazer de idiota que tera sua

I Ii III1T de me enganar? A partir desse momento, nao ha outro
II 11I11l1valido do raciocfnio, precisamente pOl'que doravante ele
II pod' repetir-se numa oscila<rao infinita.
I', t'xcetuado 0 caso da imbecilidade pura, em que 0 raciocfnio

1',111'\t' fundamentar-se objetivamente, 0 menino nao pode fazer
111111il 'oisa senao pensar que seu adversario chegou ao obstaculo
dll In 'eiro tempo, uma vez que Ihe concedeu 0 segundo, pelo
1/11.11'Ie mesmo e considerado pelo adversario como urn sujeito
1/111'II objetiva, pois e verdade que ele e esse sujeito; e, pOI'
1llllSl'guinte, ei-Io tolhido com aquele no impasse que toda
11111'1subjetividade puramente dual comporta, 0 de ficar sem
II 1 III'SOS contra urn Outro absoluto.

()Ilserve-se, de passagem, 0 papel evanescente que a inteligencia
dl ·."ll1penha na constitui<rao do tempo segundo, onde a dialetica
dl ~Iiga-se das contingencias do que esti dado, e que basta que eu
I IIllpute a meu adversario para que sua fun<rao seja inutil, pois,
I partir daf, ela torna a entrar nessas contingencias.
Nao diremos, no entanto, que a via da identifica<rao imaginaria

111111() adversario no momenta de cada urn dos lances seja uma
11111'ondenada de antemao; diremos que ela exclui 0 processo
pillpriamente simboIico, que aparece quando essa identifica<rao
," I'az, nao com 0 adversario, mas com seu raciocfnio, 0 qual e
1111'ulado pOl' ela (diferen<ra, alias, que se enuncia no texto). 0
1,110prova, alem disso, que tal identifica<rao puramente imaginaria
1 III 'eral fracassa.

Portanto, 0 recurso de cada jogador, quando ele raciocina, so
Iliid' encontrar-se para-alem da rela<rao dual, isto e, em alguma
"'I que presida a sucessao dos lances que me saD propostos.

E isso e tao verdadeiro que, se e a vez de meu lance ser
Iidivinhado, isto e, se eu for 0 sujeito ativo, meu esfor<ro con-



sistini, a cada momento, em sugerir ao adversario a existencia
de uma lei que rege uma certa regularidade de meus lances,
para, atraves de sua ruptura, furtar-lhe a apreensao dela 0 maior
numero possfvel de vezes.

Quanto mais esse procedimento conseguir livrar-se do que se
esbo<;a, malgrado eu, de regularidade real, mais sucesso ele
efetivamente tera, e foi pOl' isso que urn dos que participaram
de uma das experiencias com esse jogo, que nao hesitamos em
fazer passar a categoria de trabalhos praticos, confessou que,
num momenta em que teve a sensa<;ao, fundada ou infundada,
de ser descoberto com demasiada freqUencia, ele se safou pau-
tando-se na sucessao das letras de urn verso de Mallarme,
convencionalmente transposta para a seqUencia de lances que a
partir de entao ia propor ao adversario.52 . .

Mas, se 0 jogo tivesse durado 0 tempo de urn poema mtelro,
ese, por urn milagre, 0 adversario tivesse podido reconhece-Io,
ele teria ganho todas as vezes.

Foi isso que nos permitiu dizer que, se 0 inconsciente existe
no sentido de Freud, ou seja, se entendermos as implica<;oes da
li<;ao que ele retira das experiencias da psicopatologia da vida
cotidiana, por exemplo, nao e impensavel que uma modern a
maquina de calcular, isolando a frase que, a longo prazo e sem
que ele 0 saiba, modula as escolhas de urn sujeito, venha a
ganhar acima de qualquer propor<;ao costumeira no jogo do par
ou fmpar.

Puro paradoxo, sem duvida, mas onde se exprime que nao e
pOl' falta de uma virtude, que seria a da consciencia humana,
que nos recusamos a qualificar de maquina-de-pensar aquela a
que atribuirfamos tao mirfficos desempenhos, mas simplesmente [601
porque ela nao pensaria mais do que 0 homem pensa em seu
status comum sem por isso deixar de estar exposto aos apelos
do significante.

Do mesmo modo, a possibilidade assim sugerida tera tido 0

interesse de nos fazer entender 0 efeito de desarvoramento, ou
mesmo de angustia, que alguns experimentaram e tiveram a
gentileza de nos participar.

52. Vel' 0 Seminurio, livro 2,0 eu na teoria de Freud e na tecnica dapsicanaLise,
Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 1985. (N.E.)

1I1'11l,aO com a qual se pode ironizar, vindo ela de analistas
I "1.1 It' ~nica repousa inteiramente na determina<;ao inconsciente
'I'll ~(' atribui a associa<;ao dita livre - e que podem ler com
1,,,11\ :IS Ictras, na obra de Freud que acabamos de citar, que urn
1I11111('1'll nunca e escolhido ao acaso.

Mils rca<;aofundamentada, se pensarmos que nada os ensinou
I I' dcsvencilhar da opiniao comum, distinguindo 0 que ela

1 '!11I1'll,ou seja, a natureza da sobredetermina<;ao freudiana, isto
I , till dctcrmina<;ao simbolica, tal como a promovemos aqui.

."1' 'ssa sobredetermina<;ao devesse ser tomada pOl'real, como
I I I,'s ('oi sugerido por meu exemplo pelo fato de confundirem,
1111110 todo 0 mundo, os calculos da maquina com seu mecanis-
lillI,~\ sua angustia efetivamente se justificaria, pois, num gesto
IIIIIIS sinistro que 0 de tocar no machado, serfamos aquele que
II 11IIixariasobre "as leis do acaso", e, como bons deterministas
Ijlll' sao, com efeito, aqueles a quem esse gesto tanto abalou,
I II's scntem, e com razao, que, se tocarmos nessas leis, nao
It Iwra nenhuma outra concebfvel.

Mas essas leis saDprecisamente as da determina<;ao simbolica.
1'lIis csta claro que elas saD anteriores a qualquer constata<;ao
II III do acaso, assim como se ve que e conforme sua obediencia
I ('ssas leis que se julga se urn objeto e apropriado ou nao para
t" lItilizado para obter uma serie - no caso, sempre simbolica
de lances de acaso, qualificando para essa fun<;ao,por exem-

pill, lima moeda ou esse objeto admiravelmente denominado
ILldo.

Passado esse estagio, era preciso ilustrarmos de maneira [61]

It Il\crcta a domina<;ao que afirmamos do significante sobre 0

·.lli'ito. Se ha nisso uma verdade, ela esta em toda parte, e
tI,'vcrfamos poder, de qualquer ponto ao alcance de nossa sonda,
1.11.l:-lajorrar como 0 vinho na taberna de Auerbach.

Poi assim que tomamos 0 proprio conto do qual havfamos
I'xlrafdo, sem a princfpio enxergar mais longe, 0 raciocfnio

\ Foi para tentar dissipar essa ilusao que encerramos 0 cicio daquele ano com
"'"a conferencia sobre Psicanalise e cibernerica, que decepcionou muita gente,
Iwln fato de nela havermos falado quase que exclusivamente da numera~ao
IIIlIllria, do triiingulo aritmetico ou da simples porta, definida pOl' dever estar
"I> ·,"La ou fechada, em suma, pOl' nao parecermos ter-nos elevado muito acima
1I11 clapa pascali ana da questao.



Iitigioso sobre 0 jogo do par ou fmpar: consideramos proveitoso
que nos sa no<;ao de determina<;ao simb61ica ja nos proibisse
tomar isso por urn simples acaso, mesmo que nao se houvesse
constatado, ao longo de nosso exame, que Poe, como born
precursor que e das pesquisas de estrategia combinat6ria que
vem renovando a ordem das ciencias, foi guiado em sua fic<;ao
por urn desfgnio semelhante ao nosso. Pelo menos, podemos
dizer que 0 que fizemos sentir em sua exposi<;ao tocou tanto
nossos ouvintes, que foi a pedido deles que aqui publicamos
uma versao disso.

Ao reformula-Ia em conformidade com as exigencias do texto,
diferentes das da fala, nao pudemos impedir-nos de nos antecipar
urn pouco a elabora<;ao que desde entao fornecemos das no<;6es
que ela introduzira na epoca.

Assim e que a enfase com que sempre promovemos para
diante a no<;ao de significante no sfmbolo exerce-se, aqui, retro-
ativamente. Esfumar-Ihe os tra<;os com uma especie de dissimu-
la<;ao hist6rica teria parecido, acreditamos, artificial aos que nos
acompanham. Desejamos que ter-nos eximido de faze-Io nao
Ihes decepcione a lembran<;a.


