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RESUMO 
 

CALDERONI, David. Memorial de Nair – hipóteses sobre a gênese da  
             simbolização à luz de um suposto caso de psicose ou autismo. 
             São Paulo, 2001, Tese (Doutorado). Instituto de Psicologia.  
             Universidade de São Paulo. 
 

Este trabalho tem por objetivo verificar a procedência de uma hipótese 
sobre a origem da simbolização à luz dos dados do caso clinico de Nair, 
considerada como psicótica e autista em situações escolares e clínicas 
anteriores ao tratamento que embasou a tese. Segundo esta hipótese, o sujeito 
constitui o objeto antes de se auto-constituir como eu.  

A primeira parte do trabalho resume o caso clínico-institucional de 
Hermes, abordado anteriormente no mestrado, a partir de cuja reflexão surgiu 
a hipótese que se busca verificar à luz do caso clínico de Nair. 

Após contrastar detalhadamente a teoria lacaniana do simbólico e a 
ciência aristotélica do universal com a teoria espinosana da essência singular, 
o estudo volta-se à apresentação de um apanhado das sessões constitutivas do 
caso clínico de Nair. 

Na seqüência, o trabalho procede à reflexão teórica e metapsicológica 
sobre a condição psíquica singular revelada pela paciente, no contexto da 
psicanálise freudiana. É também considerado o psiquismo do analista, tal 
como se revelou na interação com a paciente. 

Finalmente, no último capítulo, procura-se refletir sobre o significado e 
a função metapsicológica dos instrumentos teóricos e técnicos acionados ao 
longo do tratamento de Nair. Tais instrumentos constituíram-se a partir de dois 
conceitos colhidos junto à filosofia de Merleau-Ponty. Concernentes a uma 
fundamentação corporal da intersubjetividade, as noções de co-percepção e 
reflexão em outrem, apropriados tecnica e teoricamente ao contexto da prática 
psicanalítica do autor, tomam parte, no último capítulo, de uma reflexão sobre 
a física da luz pressuposta na holografia. 

A conclusão da tese é a de que a hipótese de que o sujeito constitui o 
objeto antes de se auto-constituir como eu pode ser plenamente confirmada à 
luz do caso clínico e, além disso, ampliada em sua significação gnoseológica e 
ontológica, no campo teórico formado pela confluência entre a física da luz 
(ou óptica) e a psicologia profunda (ou metapsicologia). 

O campo teórico e prático assim configurado, o autor chamou de 
Psicologramática, vindo a propô-lo como um novo campo científico. 
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ABSTRACT 
 
Calderoni, David: “The Story of Nair: a study on the origins of symbolisation 
in light of an alleged case of psychosis or autism”. Ph.D. Thesis presented to 
the Institute of Psychology of the University of São Paulo, 2001, 232 pages. 
 
 This thesis aims to verify a hypothesis about the origins of 
symbolization through clinical data obtained from the case of Nair. Nair was 
diagnosed as psychotic and autist in school and clinical settings before starting 
the treatment that originated the present thesis. According to this hypothesis, 
the subject constitutes the object before constituting itself as an I. 
 The first part of the thesis summarises the institutional and clinical case 
of Hermes (Calderoni, 1994)1 from where the hypothesis being presently 
investigated was derived. A detailed review of Aristotle´s science of the 
universal, Lacan’s theory of the symbolic and Spinoza’s theory of singular 
essence is followed by the presentation of a sample of clinical sessions 
constitutive of Nair’s case. The theoretical and metapsychological reflection 
on the unique psychological condition expressed by Nair is then developed in 
the context of Freudian psychoanalysis. The psyche of the analyst, as it was 
revealed in the interaction with the patient, is also considered. 
 The last chapter reflects on the meaning and metapsychological function 
of the theoretical and technical tools used along the treatment of Nair. Such 
tools find their origins in two concepts found in the philosophy of Merleau-
Ponty. Referring to the corporeal underpinnings of intersubjectivity, the 
notions of co-perception and reflection in the other were appropriated 
theoretically and technically in the context of the psychoanalytical practice of 
the author and used in a reflection about the physics of light embedded in 
holography. 
 The thesis concludes by showing that the clinical case of Nair confirms 
the hypothesis that the subject constitutes the object before constituting itself 
as an I. It also shows that this hypothesis can be extended in its 
epistemological and ontological meaning in the theoretical field formed by the 
confluence of optics (the physics of light) and depth psychology (or 
metapsychology). The thesis proposes that this theoretical and practical field 
should be called psychologrammatic and, as such, it constitutes a new 
scientific field. 

                                                             
1 CALDERONI, D. Hermes Case: The Political Dimension of a Psychological Intervention in a Children 
Care Center – A Study in Institutional Psychology”. Masters Degree Thesis presented to the Institute of 
Psychology of the University of  São Paulo, 1994, 198 pages. 
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P A L A V R A  I N I C I A L 
 

Este texto tem por objetivo apresentar algumas articulações entre o 
relato clínico do caso de Nair e considerações clínicas, teóricas e 
metapsicológicas correlatas, com vistas ao exame de minha tese de 
doutoramento no Instituto de Psicologia da USP. 

A forma final do trabalho resultou de duas direções de pesquisa que se 
revelaram intrinsecamente convergentes: Aquém do Espelho: Estudo 
Psicanalítico sobre os Fundamentos da Potência Auto-Simbólica do Sujeito, 
título original do projeto de tese de doutorado (1995) e subseqüentes relatórios 
anuais (1996 a 1999) desenvolvidos junto ao IPUSP2 e Psicopatologia da 
Percepção Clínica na Prática Psicanalítica, projeto de pesquisa desenvolvido a 
partir de 1996 no Laboratório de Psicopatologia Fundamental do Núcleo de 
Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP. 

A questão da gênese da potência auto-simbólica, inicialmente referido 
ao Caso Hermes (matéria da dissertação de mestrado, conforme detalharei na 
subseqüente introdução), recebeu em seguida os aportes de novas experiências 
clínico-institucionais, entre as quais se destaca a freqüência às supervisões 
junto ao Serviço de Atendimento Individual na Estrutura Familiar do 
Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, 
dirigido por Jussara Falek Brauer, idealizadora de um original dispositivo 
psicanalítico para a investigação e o tratamento de psicoses, cuja proficuidade 
heurística e terapêutica pude acompanhar (cf. trabalhos e relatório de 98). 

O questionamento da teoria psicanalítica da constituição do ego e do 
objeto conduziu a aprofundar o estudo das teorias sobre os processos de 
simbolização e percepção, em vertente metapsicológica (Freud, Ferenczi) e 
ontológica (Espinosa, Merleau-Ponty). Nesse percurso, as contribuições 
teórico-clínicas de Pierre Fédida foram-se delineando como referência 
fundamental para pensar a simbolização a partir da problemática do autismo. 

Os trabalhos de 99 ampliaram para além da psicanálise o diálogo com 
autores contemporâneos (Eugène Minkowski, Oliver Sacks), em cujos escritos 
teórico-clínicos buscamos pontos de apoio e de contraponto ao 
desenvolvimento da hipótese-diretriz da pesquisa, a qual mantemos e 
sustentamos: o sujeito constitui o objeto antes de se autoconstituir como ego. 

Finalmente, o caso de Nair revelou-se como central tanto para exprimir 
a convergência dos caminhos de pesquisa, como para embasar a estratégia 
genética da exposição de seus resultados. 

                                                             
2 São Paulo, PSA/IPUSP (mimeo). 
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I N T R O D U Ç Ã O 
 

À guisa de iniciação ao presente trabalho, o que neste primeiro 
passo se pretende é dizer – do modo o mais possivelmente claro e 
aberto à participação pensante do leitor – o que me proponho a fazer, 
como tenciono fazê-lo e com base em que vou fazê-lo. 
 Com relação à configuração do objeto deste estudo, antes que a 
explicitação de pressupostos e o delineamento de problemas numa 
perspectiva dedutiva, acredito que convenha inicialmente repassar os 
passos da construção do próprio sujeito teórico. Nessa perspectiva 
genética e reflexiva, cumpre retomar as balizas históricas que espero 
comuniquem o campo de interlocução em que me constituo com 
aquele que eu e os leitores possamos vir a constituir, de modo a 
pavimentar as pontes de uma escrita e de uma leitura dialógicas.  
 Inicialmente intitulado Aquém do Espelho: Estudo Psicanalítico 
sobre os Fundamentos da Potência Auto-Simbólica do Sujeito, o 
projeto desta tese, enquanto proposta de intervenção investigativa, 
nasce de uma questão surgida em minha dissertação de mestrado3: 
haveria uma simultaneidade de processos determinando a 
psicogênese do ego e do objeto? Inclinando-se pela negativa, a 
reflexão sobre o caso clínico-institucional de que tratei no mestrado 
conduziu à seguinte proposição (aqui retomada como hipótese de 
trabalho): o sujeito constitui o objeto antes de se autoconstituir como 
ego. 
 Na medida em que tanto aquela questão, quanto esta sua possível 
resposta, assim como o correlativo horizonte de implicações clínicas e 
metapsicológicas não surgiram de uma pura especulação teórica, 
sendo sugeridas e apoiadas por dados concernentes à história de 
Hermes e à intervenção junto a ele, convêm apresentá-los, e é este o 
objetivo do capítulo a seguir. 

                                                             
3 CALDERONI, D. “O Caso Hermes: a Dimensão Política de uma Intervenção Psicológica em Creche – Um 
Estudo em Psicologia Institucional”. Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo, 1994, 198 p. 
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C A P Í T U L O  P R I M E I R O 

 
RUMO À GÊNESE DA QUESTÃO: 
RETOMANDO O CASO HERMES 

 
 Em 1986, no curso de um Programa de Trabalho na Área Psicológica 
junto às Creches Municipais de São Paulo que incluía a intervenção nas 
relações institucionais e, articulado a isso, o psicodiagnóstico de crianças, 
ocorreu o atendimento de Hermes, 5 anos, diagnosticado empiricamente pelos 
agentes da creche como praticamente incapaz de pensamento e de linguagem 
(“débil-mental e surdo”). Tendo as providências diagnósticas sido 
acompanhadas de um contradiagnóstico institucional (destinado a desconstruir 
o diagnóstico empírico de debilidade mental e auditiva), procurei no mestrado 
refletir sobre o processo conjunto que permitiu reverter a exclusão da criança, 
transformar o modo pelo qual era percebida e encaminhar um saber positivo 
sobre o seu psiquismo. 
 Do ponto de vista da construção do objeto, encaminhar um saber 
positivo sobre o psiquismo de Hermes significou recusar a lógica do 
diagnóstico empírico que o definia por privação (isto é, pela audição que ele 
não possuiria) e por negação (ou seja, pelo 'forte-mental' que ele não seria) no 
mesmo processo de buscar os modos pelos quais a criança afirmava 
ativamente a sua natureza e a sua essência singular (tal como revelados na 
análise do desenho da figura humana de Hermes, detalhada mais adiante).  
 No que tange à construção do método (focalizando, nesse sentido, a 
gênese dos instrumentos teóricos), cabe agora explicitar a que tradição se filia 
a crítica às definições por privação e negação. Podemos localizar a sua origem 
na carta 21, de Espinosa a Blyenbergh, onde o primeiro declara: “há privação 
apenas quando se nega a uma coisa algo que julgamos pertencer à sua 
natureza, e há negação apenas quando se nega a uma coisa algo que julgamos 
não pertencer à sua natureza.”4 
 Chauí elucida o sentido da afirmação de Espinosa: 
 

Blyenbergh afirma que o vidente é mais perfeito que o cego, pois 
este se acha privado da qualidade da visão, propriedade da essência 
humana.  

                                                             
4 ESPINOSA, B. “Carta nº 21 de Espinosa a Blyenbergh (Provavelmente entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro 
de 1665)” in Espinosa – Os Pensadores, vol 1, São Paulo. Nova Cultural, 1989. p. 146-147. 
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Espinosa responde. Não há uma essência humana geral, mas 
essências singulares individualizadas pela estrutura corporal e pela 
alma, que é idéia de seu corpo. (...) o vidente não é mais perfeito do 
que o cego por uma razão muito simples: o vidente é, como o 
particípio indica, aquele que realiza a ação presente de ver, ação que 
pertence à natureza de seu corpo enquanto a efetua; o cego é aquele 
que não realiza a ação de ver porque tal ação não pertence à 
natureza presente de seu corpo. (...) afirmar a imperfeição do cego é 
defini-lo não pelo que ele efetivamente é e possui, mas pelo que não 
é e não possui. É defini-lo pela privação e pela negação. Ora, o cego 
estaria privado de visão, se esta pertencesse à natureza de seu corpo 
– o que não é o caso. Defini-lo pelo que não é, não é defini-lo, mas 
julgá-lo menor. A negação não nos dá realidade alguma. Usá-la para 
definir o cego é, afinal, irrealizá-lo.”5 

  
As bases filosóficas da crítica espinosana às pseudo-definições privativas 

e negativas mantém-se como referência no modo como encaramos a nosologia 
psicopatológica no caso de Nair6. Em minha concepção, classificar um sujeito 
como psicótico ou autista nada indica da singularidade concreta desse sujeito, 
aludindo, na melhor das hipóteses, a algumas modalidades de funcionamento 
psíquico genericamente abstraídas de sujeitos os mais diversos (nesse sentido, 
p. ex., psicose é o que há de comum entre o atirador do Shopping e van Gogh). 
Portanto, entendo que a validade ética e heurística de uma semiologia 
classificatória se realize na medida em que sirva como instrumento terapêutico 
e investigativo singularizante. Em contrapartida, considero que as teorias e as 
práticas psicológicas que se prestam a reduzir o sujeito a pretensas condições 
patológicas constituem-se de fato em formas mais ou menos sutis e 
dissimuladas de ignorância e terror7. 
                                                             
5 CHAUÍ, M. “O Contradiscurso de Baruch Espinosa” in Da realidade sem mistérios ao mistério do mundo – 
Espinosa, Voltaire, Merleau-Ponty. São Paulo. Editora Brasiliense, 1983. p. 62-63. 
6 Conforme Chauí (loc. cit.), “pode-se dizer que, 'em geral', por seu corpo e por sua alma, enquanto modos 
[ou modificações finitas] da Extensão e do Pensamento [dois dos infinitos atributos de Deus, ou seja, da 
Natureza], os homens são efeitos imanentes [isto é, que não se separam] da causalidade atributiva e que todos 
os homens possuem essa causalidade sob a forma do conatus [esforço para perseverar na existência]. Essa 
generalidade, no entanto, além de não nos fornecer qualquer essência do homem, mas apenas propriedades 
que possui em comum com o todo e com sua origem, também não nos fornece qualquer recurso para 
distinguir um homem do outro. Uma singularidade é produzida duplamente: a ação dos atributos [Extensão e 
Pensamento] produz modos [corpos e almas] singulares; e a ação do conatus individualiza cada modo em sua 
sua relação com os demais. A essência singular espinosana não é como a leibniziana. Esta é a soma ou 
reunião de todos os predicados presentes, passados e futuros que constituem necessariamente um sujeito. A 
espinosana, ação individual do conatus na duração indivisível.” [colchetes meus, D.C.] Adiante demonstrarei 
experimentalmente como é possível incluir e superar a perspectiva aristoteliana da ciência do universal nos 
quadros de uma ciência intuitiva do singular baseada na Ética de Espinosa. 
7 Lembremos que para Hegel o terror designa a ação tendente a suprimir o outro.  
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 Do ponto de vista da construção do sujeito teórico, já aqui se 
entremostra uma atitude que comunica O Caso Hermes ao Memorial de Nair: 
procurar abrir-se ao âmbito secreto em que as potências positivas do sujeito 
em sofrimento são mantidas em estranha latência. Permitindo apreender 
concretamente uma tal abertura e avançar na construção da perspectiva 
semiológica em que nos inserimos, dispomos do registro de um acontecimento 
singularizante fundamental no processo conjunto de desconstruir o 
preconceito que cercava Hermes e de instaurar a percepção da sua potência 
singular. 
 
 

Intuição e Expressão 
 
 Sem que eu me desse conta enquanto vivia a situação, há uma passagem 
do Caso Hermes apta a exprimir uma reviravolta decisiva em minha 
percepção clínica. Trata-se da descrição do primeiro encontro com a criança. 
Mantendo a informalidade telegráfica do rascunho original, vale retomá-la, 
acrescentando entre colchetes alguns dados de contexto. 

 
 “- Professoras não sabem como trabalhar com crianças 
problemáticas. 
 - Hermes: medo e desatenção. 
 - Firmino: desatento. 
 - Se outra criança tira seu brinquedo, [Hermes] pede socorro à 
tia; dependente. 
 - Não consegue reproduzir modelos para cópia (círculo, cruz-
traço, quadrado intercalado a círculo). 
 - Professora tem que dar uma instrução para cada movimento na 
reprodução do quadrado [segue-se diagrama indicando a 
correspondência entre cada instrução e cada lado do quadrado]. 
 - No círculo: 'Faz a bolinha.' [incentivo verbal da professora] 
 - Não demonstra noção de intercalamento. 
 - Esperou todas as crianças saírem para entrar no tanque de 
areia. 
 - Tendência ao isolamento. 
 - Hermes: 'super-antena', atento aos meus movimentos; 
perguntado sobre sua idade, repetiu: Hermes... Hermes. Colega 
tropeçou em sua perna e disse: 'tome mais cuidado onde põe a 
perna' ao que H. reagiu com meneios de cabeça expressando 'não'. 
Deu tchau logo de cara, simpatizamo-nos. 
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[...........] 
 Observação do desenho 
  I – dirigido8 – Ana sentou-se ao lado, instruindo cada 
movimento.  
  Não há distância entre est. e resposta, não há espaço p/ 
elaboração da instrução. Impressão de algo opressivo. 
 [Seguem-se observações sobre Desenhos (não dirigidos) da Figura 
Humana que Hermes e seus colegas fizeram a meu pedido.]   

 [............................] 
  - Verificar se profas + pagens levam em conta prontidão. 
 - O certo e o errado, a cópia: a perda do simbólico.” 
 

 Nesse registro informal dos impactos do encontro com Hermes, pode-se 
acompanhar pari passu o sentido e a qualidade de nosso envolvimento afetivo, 
em seu movimento mesmo. Longe de uma pré-ciência altaneira, minha 
primeira referência a Hermes o enfeixa na categoria das “crianças 
problemáticas”, objeto da preocupação das professoras: é nos quadros da 
relação funcional entre o psicólogo-supervisor da prefeitura e as agentes da 
Creche Municipal que se inscreve a primeira anotação sobre Hermes, a qual, 
taquigraficamente, transcreve a queixa quanto a sintomas da criança: 
 “Hermes: medo e desatenção.” 
 Após mencionar o sintoma de desatenção comum também a Firmino, as 
anotações passam à descrição circunstanciada da conduta de Hermes – 
“dependente”, “tendência ao isolamento”, “não consegue reproduzir modelos 
para cópia”, “não demonstra noção de intercalamento”: da sua sociabilidade 
ao seu desempenho motor e cognitivo, Hermes vai sendo caracterizado pela 
inadequação, pela imaturidade, pela inaptidão e pela ineficiência. Sendo as 
observações sobre o exercício de cópia precedidas e sucedidas pelo registro 
dos comportamentos pelos quais as professoras traduziam as provas da 
dependência e do isolamento (“Se outra criança tira seu brinquedo, pede 
socorro à tia”; “Esperou todas as crianças saírem para entrar no tanque de 
areia”) , é como se o ponto de vista delas se prolongasse no olhar com que 
observo o que ele não demonstra poder fazer, contra o fundo dos incentivos e 
instruções que a professora tem que dar. 
 Logo após a anotação sobre a “tendência ao isolamento”, uma guinada 
no ângulo de observação inicia um segundo movimento das anotações. Passa a 

                                                             
8 referia-me primeiramente ao “desenho” do quadrado realizado sob os comandos da professora por ocasião 
da “atividade psicopedagógica” de cópia, sendo esse quadrado tal como o que se pode observar, intercalado 
entre círculos, na Fig. 7 do Apêndice de Figuras e Ilustrações ao qual doravante o leitor poderá se remeter, à 
medida que as demais figuras e ilustrações forem sendo referidas.  
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estar em jogo uma relação a dois – as professoras como que saíram de cena. 
Se até então Hermes vinha sendo caracterizado pelo que não era e pelo que 
não possuía, a brusca reversão de perspectivas se patenteia no registro de uma 
aptidão transbordante (“super-antena”) e de um vívido interesse (“atento aos 
meus movimentos”). Daí em diante, todas as personagens que ressurgem no 
restante das anotações – professora, diretora, pagens -, estão como que 
subordinadas ou imantadas pelas revelações desse encontro. Assim, quando as 
anotações retomam a observação do desenho, longe de atentar ao que haveria 
de deficiência em Hermes, o foco se volta, criticamente, a acompanhar o 
procedimento da professora e a avaliar a sua conveniência: se antes a instrução 
a cada passo entrava na conta de uma necessidade ditada pela insuficiência da 
criança (“Não consegue reproduzir modelos para cópia... Professora tem que 
dar uma instrução para cada movimento na reprodução do quadrado”), após 
a reversão de perspectivas ocasionada pelo encontro de um Hermes “super-
antena”, a meticulosidade da professora produz um outro julgamento (“Não 
há distância entre est. e resposta, não há espaço para elaboração da 
instrução”) e um outro afeto no psicólogo (“Impressão de algo opressivo”). 
 Em tal contexto, como aquilatar a possibilidade e a significação da 
intuição de um Hermes “super-antena”? O registro dessa aptidão, lavrado no 
silêncio da escrita, introduz a observação da intencionalidade perceptiva de 
Hermes que, “atento aos meus movimentos”, imprime nas miradas que se 
entrevêem o sentido de uma gestualidade que se volta para outra. Daí, a troca 
de palavras (“perguntado sobre sua idade, repetiu: Hermes... Hermes”) 
prolonga e amplia um diálogo que principiou justamente na dimensão 
originária do intuir: olhar atentamente, ver, descobrir.9  
 Sobre a questão que abre o parágrafo precedente, eis, em suma, a 
posição que assumi no mestrado: a intuição existe; congênita a uma abertura 
comunicativa, é comunicável; realiza o sensível como intelectivo e inteligível; 
conhecimento singularizante, promove o encontro das diferenças; revelando-
se como afirmação ontológica que ancora o sentido do discurso no real, 
caracteriza-se por ser instantânea e espontânea10. Consiste, pois, numa certa 
relação com o tempo e com os códigos instituídos. Sendo no mesmo processo 
a ruptura de uma legalidade encampada pela instauração de outra, pode-se 
conceituar a relação da intuição com o tempo e os códigos instituídos pela 
idéia de refundação. 

                                                             
9 Intuir provém do vocábulo latino intueor, que quer dizer olhar atentamente, ver, descobrir. Cf. 
TORRINHA, F. Dicionário Latino-Português. Porto. Gráficos Reunidos. 1991. p. 445. 
10 Na medida em que o advento da intuição marca uma diferença face ao contexto precedente, inaugura uma 
nova cronologia e excede suas eventuais causas indutoras ou ocasionais, sendo irredutível às determinações 
até então conhecidas. 
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 Na “informalidade telegráfica do rascunho original” vejo hoje a 
experiência inaugural de uma forma de relato que vim a chamar de iluminuras 
clínicas – baseadas em anotações escritas em rápidas pinceladas, com o 
encontro clínico ainda fresquinho, no ar. Da relevância metodológica das 
iluminuras clínicas – afrescos consubstanciais à matéria reflexiva em que se 
foi constituindo o Memorial de Nair – destaco sua aptidão a captar e exprimir 
intuições que o mero discurso racional arrisca extraviar.  

Por ser fundamental ao estilo e ao método deste estudo a intuição, 
valho-me de um texto que ainda não havia sido publicado à época do 
mestrado, acompanhando a apurada contextualização filosófica desse conceito 
realizada por Marilena Chauí11. 

Longe de identificar a intuição como irrazão, Chauí afirma que o sujeito 
do conhecimento realiza duas modalidades de atividade racional: a intuição 
(ou razão intuitiva) e o raciocínio (ou razão discursiva). 
 O raciocínio (ou razão discursiva) realiza vários atos de conhecimento 
até definir ou conceituar um objeto ou uma realidade. Requer provas, 
demonstrações e aproximações sucessivas, das quais não carece a intuição (ou 
razão intuitiva), que consiste numa compreensão total, direta e imediata de 
alguma coisa.  
 A intuição pode ser de dois tipos: intuição sensível (ou empírica) e 
intuição racional (ou intelectual). 
 A intuição sensível ou empírica é o conhecimento direto e imediato das 
qualidades sensoriais de um objeto externo ou de um estado interno. Está 
ligada à singularidade de quem percebe e à singularidade daquilo que é 
percebido. Tal co-determinação da intuição sensível ou empírica relaciona-se 
à ambigüidade própria da percepção: ao enxergarmos o céu como azul, essa 
cor é uma propriedade do céu ou da nossa sensação? 
 A intuição intelectual difere da intuição sensível por ser universal e 
necessária. Envolve o conhecimento direto e imediato dos princípios da razão 
(identidade, contradição, terceiro excluído, razão suficiente). São modalidades 
de intuição intelectual: o Cogito cartesiano – “penso, logo existo” (sei que sou 
um ser pensante, sem necessidade de provas e demonstrações); a intuição de 
essências ou significações da fenomenologia de Husserl (ocorre quando, 
examinando uma variedade de casos possíveis e destacando o que permanece 
invariável, colocamos de lado a singularidade ou a particularidade das 
representações psicológicas e dos representantes empíricos de uma 
significação ou idéia, apreendendo-as em sua generalidade e universalidade).  

                                                             
11 Cf. CHAUÍ, M. Convite à Filosofia. São Paulo. Ática. 1994. p.63-68. 
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 Destaca-se ainda a intuição emotiva ou valorativa. Enquanto a intuição 
intelectual capta o que é o objeto, a intuição emotiva estabelece o seu valor: 
verdadeiro ou falso, belo ou feio, justo ou injusto, possível ou impossível etc. 
 Do ponto de vista psicogenético e metodológico, importa neste estudo 
considerar quais modalidades de atividade racional são fundantes e quais são 
derivadas. Em princípio, postulo que a razão intuitiva (apreensão sensível, 
emotiva e intelectual imediata) precede, funda e limita a razão discursiva 
(raciocínio lógico-argumentativo). No âmbito da razão intuitiva, a questão que 
daí se coloca concerne à ordem de fundamentação entre a intuição intelectual 
(ligada à universalidade objetiva) e o conjunto formado pelas intuições 
sensível e emotiva (ligadas à singularidade subjetiva). 
 Levando em conta estas considerações filosóficas, nesse momento de 
nosso apanhado genético-reflexivo é possível indagar: 

a questão quanto à ordem de fundamentação entre a intuição intelectual 
e as intuições sensível e emotiva qual relação teria com a hipótese de que o 
sujeito constitui o objeto antes de se autoconstituir como ego e qual relação 
teria com a forma narrativa apta a expressar intuições clínicas? 
 O bom encaminhamento dessa dupla interrogação passa por retomar a 
participação essencial de Hermes na constituição do objeto por cuja análise a 
referida hipótese foi levantada. 

 
 

A Ordem da Inteligência 
 
 Matéria por cuja análise levantou-se a hipótese de que o sujeito constitui 
o objeto antes de se autoconstituir como ego, o desenho da figura humana foi 
o objeto constituído por Hermes que evidenciou sua inteligência. Tal desenho 
foi realizado numa brecha temporal, quando se reverteram as investidas que o 
pressupunham incapaz de pensamento e linguagem. 
 O regime afetivo em que se deu essa brecha temporal evoca a 
proposição de Espinosa: 
 

(...) durante o tempo em que nós não somos dominados por afetos 
que são contrários à nossa natureza, durante esse mesmo tempo nós 
temos o poder de ordenar e encadear as afecções do nosso corpo 
segundo a ordem relativa à inteligência.12 

 

                                                             
12 ESPINOSA, B. “Da Potência da Inteligência ou da Liberdade Humana” in Ética (Espinosa – Os 
Pensadores) São Paulo: Abril Cultural, l983, ParteV, p.283. 
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 O sentido instituinte do desenho da figura humana participa de uma 
cena institucional complexa, cena que é condição da possibilidade de que 
Hermes elaborasse os seus traços próprios. Tal cena pode ser resumida nos 
seguintes atos: 
 - na condição de psicólogo-supervisor, sou convocado por agentes da 
creche a avaliar uma criança que supõem ser débil-mental e surda; 
 - diante do psicólogo, submetem a criança a um teste. Destacando-o do 
grupo, mostram que Hermes tinha desempenho insatisfatório na realização de 
traçados em que deveria seguir um modelo; 
 - o procedimento adotado pela pajem e pela professora consistia em dar 
uma instrução para cada direção de movimento da mão da criança – 'para 
baixo, pra cima, pr'esse lado, pro outro...'; intermitentemente, a instrutora 
conduzia com a sua mão a da criança; 
 - frente a isso, sem demonstrar qualquer entendimento das instruções ou 
qualquer adesão motora ao exercício de cópia, a criança reagia com um breve 
estremecimento incontido, que não chegava a desaprumar sua rígida postura; 
 - conforme já noticiado, a primeira impressão do psicólogo, ecoando a 
perspectiva privativa e negativa das agentes, enfeixa a criança sob os signos 
do medo, da desatenção, da inaptidão e da imaturidade; 
 - entre a situação do exercício de cópia e a do desenho da figura 
humana, algo se passa entre o psicólogo e a criança e entre o psicólogo e as 
agentes. Com a criança, ocorre a já relatada interação que leva o psicólogo a 
perceber um Hermes “super-antena”. Com as agentes, ocorre um diálogo onde 
o psicólogo, deslocando-se do lugar de autoridade sabe-tudo, declara não 
poder avaliar de pronto a criança e propõe a elas “pensarem juntos” quanto ao 
que fora feito e quanto ao que se poderia fazer; 
 - noutro tom, as agentes pedem ao psicólogo que se pronuncie sobre o 
que observou na situação do exercício de cópia; 
 - ressaltando o caráter conjectural de suas palavras, o psicólogo sugere 
delicadamente que talvez estivesse havendo muita proximidade entre a 
emissão das instruções e a expectativa de pronta resposta. Nesse caso, quem 
sabe, não se teria oferecido a Hermes tempo suficiente para entender o que a 
professora dizia e responder de moto próprio, antes que a sua mão fosse 
tomada e conduzida pela professora; 
 - em seguida, à guisa de colher elementos psicodiagnósticos, o 
psicólogo propõe um novo teste – desta vez, um desenho livre (isto é, sem 
cópia de modelo); 
 - a professora adere à proposta e a aperfeiçoa, sugerindo que o teste 
fosse feito no contexto de uma atividade coletiva e não com Hermes destacado 
do grupo, pois “senão não vai dar certo”; 
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 - junto a coetâneos, Hermes realiza o desenho da figura humana, que se 
destaca das produções dos colegas por sua singular articulação e 
expressividade, conforme o psicólogo e as agentes convergentemente 
observam; 
 - já de volta à sede da supervisão (e antes de iniciar a análise do 
desenho), tomando por base aquelas anotações telegráficas, redijo o relatório 
funcional, escrevendo a propósito da situação do exercício de cópia: 

 
Entre a emissão das instruções e as respostas da criança não havia 
tempo para o seu ser elaborar aquelas e performar estas. Como se 
as palavras não possuíssem sentido para a criança. Tomar a mão 
da criança entre as mãos: como se a mão da criança precisasse 
obedecer a um impulso provindo de um corpo que não o seu. A 
criança não encontrava condição de ser. Não encontrava condição 
de ser outro. Não havia tempo-espaço para o seu ser: expatriado do 
mundo do sentido, expropriado do próprio corpo. 
 

- tempos depois, pajem e professora comparecem à sede da supervisão e 
exibem uma folha do mesmo tipo daquela utilizada no exercício de cópia, 
contendo traçado perfeitamente compatível com o esperado de uma criança de 
cinco anos. Indagadas sobre como tinham conseguido obter isso, esclarecem 
ao psicólogo que haviam modificado a situação do exercício, dizendo 
simplesmente a Hermes: '-Hoje é desenho livre, a tia vai sair, você faz 
sozinho, sem usar borracha'. 
 
 Os atores dessa cena institucional colaboram ativamente na 
possibilitação conjunta do desenho de Hermes. Num tal contracenar, cada um 
e todos os personagens enlaçam entre si passagens essenciais. 
 Desde logo, pode-se observar um contraste muito grande entre a 
primeira e a segunda instrução do exercício proposto pela professora a 
Hermes: “... pra baixo... pra cima... pr'esse lado... pro outro...”; “Hermes, 
hoje é desenho livre, a tia vai sair, você faz sozinho sem usar borracha”. Estas 
últimas palavras evidenciam que a professora atribui a Hermes uma 
capacidade de pensamento e de linguagem incomensurável àquela que lhe era 
atribuída pela mesma professora num primeiro momento, quando dirigiu-se à 
criança maquinalmente, num código de sinais paralelos à condução de sua 
mão, supondo, paroxisticamente, uma quase total incapacidade para o sentido. 
A qualificação do segundo exercício de cópia como desenho livre e a própria 
iniciativa de ausentar-se por parte da professora evidenciam as marcas da 
situação do desenho da figura humana, para cuja viabilização o psicólogo teve 
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papel decisivo. Mas, pergunto, como o desenho da figura humana poderia ter 
ocorrido, se as agentes não sugerissem para eu pedir o desenho também aos 
colegas de Hermes, de modo a prevenir sua inibição? Antes disso, como o 
desenho poderia ter tido lugar, caso eu, apesar da desencorajadora 
demonstração de inaptidões patrocinada pelas funcionárias, não houvesse 
intuído (“super-antena”) que a coisa não era bem assim, ou mesmo se 
houvesse condenado vigorosamente o procedimento das funcionárias no 
exercício de cópia, em vez de interrogá-las sobre os tempos de Hermes, os 
tempos do sentido? Como o processo poderia ser metabolizado por Hermes e 
pela creche, se não fosse confirmado a partir do dispositivo que as 
funcionárias, depois, montaram (“-... a tia vai sair, você faz sozinho...”)? Mas, 
sobretudo: como a passagem a esse dispositivo poderia ocorrer, não fossem as 
excelências expressivas do desenho da figura humana de Hermes13? 
 Se o movimento contradiagnóstico realizado nessa cena conjunta 
significou efetivamente a obtenção dos dados através dos quais se pôde 
encaminhar um saber positivo sobre o psiquismo de Hermes, isso se deu na 
medida em que uma nova sociabilidade entra em jogo – uma nova 
sociabilidade que diz respeito tanto à relação que as agentes passaram a 
manter com a criança, quanto à que passaram a manter comigo, enquanto 
psicólogo. Além disso, diria que essa revolução na sociabilidade também se 
deixa apreender pelo modo de relação com o saber e com a verdade que 
passou a estar em jogo – um saber e uma verdade em que elas não estavam à 
mercê de uma autoridade exterior, representada pelo psicólogo, que daria a 
medida da competência delas e da inaptidão do garoto, mas ao contrário, 
construiu-se uma situação em que elas se engajaram ativamente na produção 
de um saber. 
 Na medida em que o Caso Hermes implica movimentos de liberdade no 
interior da instituição, a reflexão sobre o mesmo passou por questionar a idéia 
de que a tendência à reprodução das práticas definiria a instituição como fato 
social – idéia que constitui um dos paradigmas dominantes da Psicologia 
Institucional. A dimensão política da intervenção foi então investigada pelo 
ângulo da atividade transformadora dos agentes que permite superar a 
perspectiva da passividade e da dominação. Enquanto fenômeno ético e 
psicológico, buscou-se apreender essa atividade transformadora na efetuação 
da potência interpretante dos agentes. Na gênese dessa potência, foi-se 
delineando o que denominei engenho instituinte, o qual sugeri como objeto 
próprio de uma Psicologia Política.  
                                                             
13 Cenário de cenas em movimento e de figuras em relação, cujo motivo comum, interpretei, consistiria nas 
vicissitudes do corpo próprio em luta por integrar-se no mundo do sentido, traçando a sua história. [O desenho 
em tela está reproduzido na Fig. 1 do Apêndice de Figuras e Ilustrações.] 
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      Tendo em vista o processo contradiagnóstico constitutivo do Caso 
Hermes, pode-se indagar: como o engenho instituinte de cada agente se libera 
e se enlaça ao dos outros, numa criação intersubjetiva de relações 
autonomizantes e singularizantes? o que era o engenho instituinte antes de vir 
à luz? qual a sua pré-história? qual a sua gênese? como conceber 
diferencialmente os regimes político-afetivos que entravavam e liberaram o 
engenho instituinte? sobretudo: como entender a passagem entre esses 
regimes? 
 Pode-se dizer que algo se decide no processo em exame – pois, de fato, 
os eventos foram decisivos; mas se localizássemos numa decisão racional 
consciente o motor e o princípio da transformação ocorrida, isso significaria 
introduzir como móvel do processo algo como a imagem do indivíduo burguês 
que num ato de vontade puramente intelectual senta-se à mesa de chá e, 
enquanto um estado de guerra campeia lá fora, assina prudentemente um 
contrato social. Se houve aqui uma revolução no plano da socialidade, 
certamente não será atribuível a um sujeito que prevê, delibera e age a partir 
de uma posição de exterioridade. 
 Ao contrário, se há aqui algo evidente, é o fato de que cada sujeito 
esteve engajado desde o mais fundo e invisível de sua potência desejante. 
Assim como no que tange ao fio condutor da passagem entre os regimes 
político-afetivos em jogo pode-se pensar que o desejo de vida é 
incomensurável ao medo da morte, sendo-lhe anterior e superior, talvez nesse 
mesmo sentido se possa dizer que a revolução de que aqui se trata retire sua 
força e orientação do fato de ser um retorno ao princípio mesmo de toda 
socialidade, a saber, a liberdade.14 
 Na perspectiva do engenho instituinte, a consciência cartesiana que 
premedita intelectualmente o seu objeto dá lugar à intuição que é tomada pela 
verdade do objeto – mas que só pode ser por ele tomada na medida em que o 
acolhe em sua verdade, nesse acolhimento residindo a modalidade afetiva 
própria pela qual o sujeito constitui intuitivamente o objeto -, desencadeando 
daí um movimento interpretante que se propaga singularmente de sujeito a 
sujeito. Movimento de abertura à imprevisibilidade15, o reconhecimento da 
diferença entre os sujeitos condiciona-se pelo reconhecimento da diferença 
interna a cada sujeito. É por visar o outro como uma potência de autonomia – 

                                                             
14 Imprescindível para estas considerações foi a leitura do precioso trabalho de CARDOSO, S. A Crítica da 
Antropologia Política na Obra de Pierre Clastres. Tese de Doutoramento apresentada ao Depto. de Filosofia 
da FFLCH da USP, São Paulo, l990. 
15 Sobre a relação fundamental entre a figura da imprevisibilidade e a ética da psicanálise, consulte-se o 
excelente trabalho de SILVA JUNIOR, N. “Modelos de Subjetividade em Fernando Pessoa e Freud. Da 
catarse à abertura de um passado imprevisível” In: PEREIRA, M. E. C. org.  Leituras da Psicanálise. 
Estéticas da Exclusão. Campinas, ALB Mercado das Letras, l998, fls 119-146.   
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imaginando-o diferenciável de como as evidências o apresentam – que foi 
possível conformar o espaço institucional para que abrigasse essa autonomia. 
A autonomia de um sujeito passa, portanto, pela autonomia do outro, sem se 
confundirem: é na dimensão simbólica do tempo enquanto instauração da 
diferença que se conquista a liberdade na instituição – juntura e passagem que, 
de si a si e de um a outro, abrem os sujeitos para os sujeitos. 
 Hermes obtém um efeito real com o seu desenho: promover uma 
religação (vale dizer, uma resimbolização) não somente de elementos do seu 
imaginário, mas também do imaginário das agentes, de modo que, à vista das 
aptidões demonstradas no desenho, podem re-conhecer Hermes e a si mesmas 
como construtores de um nexo de relações, de cuja engenharia participam 
ativamente – situação em que conhecem, por exemplo, a figura humana 
desenhada por um coetâneo de Hermes a quem não atribuem nenhuma 
anormalidade [Fig.9].  
 Nesse ponto, pareceria talvez ao leitor que me embrenho demasiado nas 
minúcias de um estudo passado, descurando do presente. Afinal, que importa 
ao memorial de Nair retomar todos esses passos para articular a dimensão 
política à psicológica? 
 É que a hipótese que surge no caso Hermes e parteja o projeto desta tese 
possui um sentido político que o percurso empreendido permite agora 
explicitar. 
 A dimensão política da hipótese de que o sujeito constitui o objeto antes 
de se autoconstituir como eu comporta primeiramente um aspecto polêmico: 
desde Lacan, não cessamos de ouvir que o desejo do outro ou o Outro ou a 
linguagem ou o Simbólico constituem o sujeito. Como bem observa Maria 
Cristina Ocariz16, essas fomulações de Lacan encontram um ponto de 
ancoragem bastante firme numa noção fundamental de Freud: o estado de 
desamparo originário. De fato, Freud sublinha que a criança nasce indefesa e 
dependente, o que dá margem a pensar que essa criança é dependente do 
desejo do outro, decorrendo daí a idéia lacaniana de que o sujeito nasce como 
objeto do desejo desse outro do qual depende para viver. Ora, se é verdade que 
o sujeito num primeiro momento é indefeso e dependente, é também verdade 
que num segundo momento ele vai se tornar portador de defesas e de alguma 
independência. Como é possível que no indefeso e dependente alguma coisa 
se construa de defesa e independência? Qual o pressuposto que nós teríamos 
que colocar, já nesse momento inicial, para que algo de autonomia, ou seja, de 
independência e de defesa pudesse num momento posterior se manifestar? Se 
o sujeito fosse inicialmente apenas objeto indefeso do desejo constituinte do 
                                                             
16 OCARIZ, M. C. “O sintoma, para além da significação” In: FUKS, L. B. e FERRAZ, F. C. orgs. A clínica 
conta histórias. São Paulo. Escuta. 2000. p. 35 e p. 38 [nota de rodapé 4]. 



 

 

32 

outro e se ele não fosse desde logo e desde sempre uma potência positiva de 
criação e de auto-criação, não poderia jamais ultrapassar a condição de 
indefeso e dependente e vir a possuir qualquer atributo de autonomia. As 
bases dessa minha (contra)posição podem ser explicitadas mediante o 
princípio ético da praxis e o princípio metapsicológico e ontológico do 
imaginário, tal como formulados por  Castoriadis17: o homem pode ser visado 
enquanto autônomo na medida em que é da natureza do humano engendrar-se 
e diferenciar-se mediante a criação histórica e psíquica de novas formas do 
sensível, do dizível e do pensável. 
 
 Um outro aspecto político está em jogo na hipótese de que o sujeito 
constitui o objeto antes de se autoconstituir como eu. Trata-se da idéia de que o 
sujeito é determinado pelo social mas também o determina. Cabe perguntar: 
como, nesse esquema, introduz-se a novidade (e, portanto, a história)? Nos termos 
do Caso Hermes: seria a relação entre a creche e a criança equiparável à relação 
parte-todo? Se é certo que Hermes é parte da instituição, não seria também a 
instituição parte de Hermes? Se na cena social ele aparece como elemento de um 
organismo mais amplo, do ponto de vista psíquico isso se mantém? Não basta 
dizer que o indivíduo interioriza e reproduz a sociedade, pois dessa forma aquilo 
que se entenda por sociedade determina o paradigma do que seja o indivíduo-
reprodutor. Ao contrário, é somente porque este pequeno indivíduo – pequeno 
porque é um, pequeno porque é criança – mobiliza a creche, é que esta instituição 
social pode iniciar um percurso rumo a uma redefinição.  
 A propósito dessa perspectiva de análise, na esclarecedora leitura que, 
como membro da banca examinadora, Sérgio Cardoso realizou da dissertação de 

                                                             
17 “(...) o que denomino o imaginário, nada tem a ver com as representações que circulam correntemente sob 
este título. Em particular, isso nada tem a ver com o que algumas correntes psicanalíticas apresentam como 
'imaginário': o 'especular', que, evidentemente, é apenas imagem de e imagem refletida, ou seja, reflexo, ou, 
em outras palavras ainda, subproduto da ontologia platônica (eidolon), ainda que os que utilizem o termo 
ignorem sua origem. O imaginário não é a partir da imagem no espelho ou no olhar do outro. O próprio 
'espelho', e sua possibilidade, e o outro como espelho são antes obras do imaginário que é criação ex nihilo. 
Aqueles que falam de 'imaginário' compreendendo por isso o 'especular', o reflexo ou o 'fictício', apenas 
repetem, e muito freqüentemente sem o saberem, a afirmação que os prendeu para sempre a um subsolo 
qualquer da famosa caverna: é necessário que (este mundo) seja imagem de alguma coisa. O imaginário de 
que falo não é imagem de. É criação incessante e essencialmente indeterminada (social-histórica e psíquica) 
de figuras/formas/imagens, a partir das quais somente é possível falar-se de 'alguma coisa'. Aquilo que 
denominamos 'realidade' e “racionalidade” são seus produtos.” 

[...] 
      “Chamamos de praxis este fazer no qual o outro ou os outros são visados como seres autônomos e 
considerados como o agente essencial do desenvolvimento de sua própria autonomia. A verdadeira política, 
a verdadeira pedagogia, a verdadeira medicina, na medida em que algum dia existiram, pertencem à praxis.” 
Cf. CASTORIADIS, C. A Instituição Imaginária da Sociedade. Rio de Janeiro. Paz e Terra, 1982, 
respectivamente p. 13 e p. 94. 
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mestrado, revelou que o trabalho procedera conforme as seguintes operações 
epistemológicas: 
 1. teria sido evitado o lugar comum da sociologia que, partindo do 
princípio implícito de que indivíduo e sociedade seriam entidades exteriores 
uma a outra, procura pensar suas relações mediante as idéias de 
interpenetração ou de ação causal recíproca, sem com isso desvendar 
processos de transformação cuja explicação requereria um outro princípio; 
 2. ultrapassando o cânone das ciências sociais e da ciência política que 
identifica política e dominação, teria sido recuperado o sentido político das 
relações, relacionando-o ao processo em que práticas cegas voltadas à 
conservação repetitiva dão lugar à interpretação reflexiva que reativa a 
capacidade de compreensão dos atores sobre o sentido de suas ações e permite 
renová-las – residindo nisso a passagem da passividade à atividade, par de 
oposição originário da ordem política (subjacente ao par dominante-dominado 
e ao par potente-impotente); 
 3. em suma, o procedimento epistemológico que teria permitido com 
sucesso aceder à dimensão política e articulá-la à dimensão psicológica dos 
fenômenos em análise teria consistido em realizar a passagem do par 
sociológico pluralidade-unidade (ou uno-múltiplo), com que a instituição 
burocrática trabalha, para o par passividade-atividade, que é o par instaurador 
da Política. 
 
 

Estrutura Psicótica e Grande Um 
 

O discurso livre é aquele capaz de proferir de seu próprio interior o 
que o torna possível e o que o tornaria impossível – é, 
simultaneamente, discurso e contradiscurso. Revela, ao mesmo 
tempo, as operações intelectuais e afetivas que sustentam o 
movimento do verdadeiro e as maquinações imaginárias, que 
acionam dispositivos para exercício dissimulado da autoridade.18 

 
MARILENA CHAUÍ 

 
 
 Quando o pai de Nair me procura desesperado diante do diagnóstico 
fechado de que sua filha seria portadora de uma inarredável estrutura psicótica 
e não haveria muito o que fazer – mesmo porque, o profissional que a tratava e 

                                                             
18 CHAUÍ, M.S. “O contradiscurso... op.cit., p. 97. 
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agora enunciava tal veredicto fazia-o concomitantemente à sua saída do 
tratamento -, uma problemática político-epistemológica análoga à do caso 
Hermes se recoloca: perfilavam-se por detrás da noção de estrutura psicótica a 
não-Metáfora-Paterna, a não-Castração-Materna, o não-Simbólico e tantas 
outras espécies negativas de hipóstases19 do suposto saber, impostas de fato 
como saber absoluto – voz pretensamente impessoal que se assenhoreia do 
tempo e decreta destinos decifrados na imutabilidade das fundações da alma.20 
 Todavia, é sempre possível dizer que Lacan não seria responsável pelos 
absurdos praticados em seu nome, nem pelas engrenagens identificatórias 
perversas das instituições escoradas em sua obra. Mas a história autoral de 
Lacan, o que diz? O encaminhamento dessa questão encontra uma preciosa via 
de pesquisa textual nos achados e observações de Elisabeth Roudinesco: 
 

Com a Ética, ele entregava-se a um comentário que consistia não 
em tomar  emprestados conceitos, mas em ‘traduzí-los’, isto é, em 
dar-lhes uma significação nova. Lacan preferia já um sistema de 
incorporação a um sistema de distanciamento. Em vez de inspirar-se 
num modelo ou decifrá-lo, atribuía-lhe uma interpretação, a sua, e 
fazia dela a única possível. Assim, pensava que todo texto contém 
uma verdade à espera de uma única interpretação. Nesse aspecto, 
Lacan recusava todo método de história das ciências baseado no 
olhar crítico, e toda historização dos textos. Para ele, um corpus não 
podia tornar-se, com o passar do tempo, a soma de todas as suas 
leituras possíveis. Ao contrário, pensava que toda leitura que não 
fosse adequada à verdade suposta do texto devia ser rejeitada como 
desvio ou interpretação errônea. Por isso atribuía-se, face ao corpus 

                                                             
19 Conforme BUARQUE DE HOLANDA FERREIRA, A. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de 
Janeiro,, Nova Fronteira, 1975, 1ª Edição, doravante denominado ‘Aurélio’, hipóstase é “ficção ou abstração 
falsamente considerada como real”. 
20 No sóbrio apanhado que Beauchesne faz das contribuições de Lacan, é possível divisar com clareza a 
relação negativa e privativa entre a metapsicologia e a psicopatologia lacanianas que dá lugar à concepção do 
psicótico como menor do que o neurótico:  “A partir da descrição do estágio do espelho (1936), Lacan 
mostrou como o indivíduo se constrói com suas dimensões imaginárias e simbólicas através do jogo das 
identificações. O indivíduo psicótico não atingiria a dimensão simbólica, a da ordem, da lei, da cultura e da 
linguagem; teria um distúrbio fundamental que afetaria a relação com seu próprio corpo, vivenciado no plano 
imaginário. A inacessibilidade à ordem simbólica dependeria de um mecanismo de forclusão (tradução 
proposta para o vocábulo alemão Verwerfung, literalmente repúdio, rejeição): a mãe, não permitindo o 
reconhecimento do significante fundamental do Nome-do-Pai, faz a criança permanecer em seu desejo. (...) 
Na esteira de Lacan, tentou-se definir as principais organizações patológicas em termos de estruturas 
(neurótica, perversa, psicótica etc). [grifei, D.C.] Cf. BEAUCHESNE, H. História da Psicopatologia, São 
Paulo, Martins Fontes, 1989,  p.166. 
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que utilizava, uma posição de legislador e de tradutor da verdadeira 
verdade.21 

 
 Cabe compreender a referência de Roudinesco: trata-se da incorporação 
de Espinosa empreendida por Lacan em sua Tese de Doutorado em Medicina 
De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité (1932). 
Precisando o método de leitura incorporativa executado nessa obra liminar, 
Roudinesco focaliza a proposição 57 do livro III da Ética de Espinosa, à luz 
da qual Lacan abre e fecha sua tese:  
 ‘Quilibet unius cujusque individui affectus ab affectu alterius tantum 
discrepat, quantum essentia unius ab essentia alterius differt’.   
 Interpretando e traduzindo estas palavras, Lacan arremata o texto de seu 
doutorado: 
 

Concluiremos agora nosso trabalho com a proposição spinoziana 
que lhe serve de epígrafe. Se nos recordarmos do sentido que em 
Spinoza o termo essência possui, a saber, a soma das relações 
conceitualmente definidas de uma entidade, e do sentido de 
determinismo efetivo que ele dá ao termo afecção, não se poderá 
deixar de ficar espantado com a congruência dessa fórmula com o 
fundamento de nossa tese. Digamos, então, para exprimir a própria 
inspiração de nossa pesquisa, que ‘uma afecção qualquer de um 
dado indivíduo mostra com a afecção de um outro tanto mais 
discordância quanto a essência de um difere mais da essência do 
outro’.22 

 
 É possível indagar se o conceito espinosano de essência corresponde ao 
sentido que Lacan lhe atribui ao defini-la mediante a noção de soma.23 Tal 
                                                             
21 ROUDINESCO, E. “Leitura de Spinoza” in Jacques Lacan – Esboço de uma vida, história de um sistema 
de pensamento. São Paulo. Companhia das Letras, 1988. p. 69-70. 
22 LACAN, J. De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité apud OGILVIE, B. “O 
“verdadeiro” paralelismo: Spinoza” in Lacan – A formação do conceito de sujeito. Rio de Janeiro. Jorge 
Zahar, 1988. p. 66 e 69. 
23 Na carta 12 (ou Carta sobre o Infinito) que em 20 de abril de 1663 Espinosa dirige a Lodewijik Meijer, 
pode-se obervar a incompatibilidade estabelecida pelo filósofo entre a noção de soma e o conceito de 
essência: “Só por brincadeira, para não dizer por insanidade, alguns consideram a substância extensa como 
composta de partes, isto é, em corpos realmente distintos. Seria como se alguém quisesse, pela junção e 
acumulação de círculos, compor um quadrado, um triângulo ou qualquer outra coisa de essência totalmente 
diversa. Por isso destrói-se por si mesma aquela miscelânea de argumentos que os filósofos habitualmente 
oferecem para mostrar que a substância extensa é finita, pois supõem uma substância corporal composta de 
partes. Da mesma maneira, muitos outros, depois de se persuadirem que a linha é composta de pontos, 
puderam encontrar vários argumentos para mostrar que a linha não é divisível ao infinito.” [Composição 
implica divisão ininterrupta. Por isso Espinosa não diz que a substância é composta de infinitos atributos 
infinitos em seu gênero, mas, sim, que é constituída de infinitos atributos infinitos em seu gênero. Componere 



 

 

36 

questão poderá ser desenvolvida em outro trabalho – mesmo porque, naquilo 
que interessa ao objetivo desta tese, o conceito espinosano de essência será 
exposto e examinado no lugar pertinente. No atual passo do meu argumento, 
cabe aqui focalizar o termo pelo qual Lacan verteu affectus: afecção (em 
francês: affection). Roudinesco não deixou escapar a importância histórica da 
versão deste termo efetuada por Lacan : 
 

Em sua transcrição francesa da Ética, Appuhn havia hesitado em 
introduzir o termo affect [afeto] para exprimir affectus, 
considerando que tal palavra não existia em francês. Não queria 
recorrer a um equivalente do alemão Affekt. Assim, traduzira 
affectus por affection [afecção]. Ora, em 1932, Lacan não pensou 
em retificar Appuhn, quando teria podido, referindo-se a Freud, 
empregar o termo affect [afeto]. Este, na época, já fora introduzido 
na terminologia psicanalítica para designar seja uma ressonância 
emocional, seja a expressão subjetiva da quantidade de energia 
pulsional. Vê-se portanto, aqui também, que Lacan não dominava o 
vocabulário conceitual da psicanálise, ainda que já tivesse captado o 
essencial da descoberta freudiana. Precisará de vinte anos para 
tornar adequada sua valorização teórica do freudismo e sua releitura 
dos conceitos freudianos. 
Notemos, de passagem, que também será preciso esperar o ano de 
1988 para que apareça, de autoria do filósofo Bernard Pautrat, uma 
tradução  francesa da Ética que leve em conta ao mesmo tempo o 
Affekt freudiano e o discord lacaniano. Donde a nossa versão da 
proposição 57 do livro III: ‘Qualquer afeto de cada indivíduo 
discorda do afeto de outro tanto quanto a essência de um difere da 
essência do outro’.24 

   
 Concordo inteiramente com Roudinesco quando reconhece um fato 
histórico significativo na tradução lacaniana de affectus por affection. 
Discordo dela quando considera que haveria aí seja o efeito de uma carência 
vernacular do idioma francês em face do latim, seja o efeito de uma carência 
de familiaridade com o vocabulário da psicanálise por parte de Lacan. Longe 
de exprimir uma carência – mesmo porque teríamos que nos perguntar por 
qual razão esta “carência” teria incidido justamente sobre esta palavra e não 
sobre outros termos fundamentais (inconsciente, desejo, pulsão) que Lacan já 
                                                                                                                                                                                          
e constituere exprimem maneiras opostas de ser. (N. do T., Marilena Chauí)] Cf. ESPINOSA, B. 
“Correspondência” in Espinosa (Os Pensadores). São Paulo. Nova Cultural, 1989. v. I, p. 142. 
24 ROUDINESCO, E, op.cit. 
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toma emprestado da psicanálise em sua tese25 e, sobretudo, por qual motivo 
esta “carência” acompanharia a obra de Lacan até o fim -, vejo manifestar-se 
aí a presença positiva de uma (o)posição de Lacan quanto ao afeto, tanto em 
face da obra freudiana, como no que concerne à psicanálise em geral (e à sua 
psicanálise em particular). 
 Antes de tudo, há que precisar a incorreção da tradução proposta por 
Lacan e por Apuhn, visto que promovem uma confusão conceitual – 
plenamente evidenciável – contra o sentido diferencial dos conceitos de 
affectio e de affectus e, pior que isso, contra o sentido da obra espinosana em 
que esses conceitos têm lugar primacial – fato que fica patente no seguinte 
comentário de Marilena Chauí: 
 

Alma e corpo são afecções (modificações) da substância 
infinitamente infinita. No livro III da Ética, Espinosa passa do termo 
affectio para affectus, isto é, passa a tratar o conatus26 como força de 
agir cuja intensidade aumenta ou diminui. Todo o campo afetivo se 
desenrola como jogo de ação e reação entre forças mais intensas 
(fortes) ou menos intensas (fracas), sustentando a demonstração de 
que um afeto jamais é vencido por uma idéia, mas por um outro 
mais forte do que ele. A variação da intensidade, forma do presente 
de cada conatus, determina a passividade ou a atividade, pois, como 
demonstra o livro V, um mesmo afeto pode ser causa de servidão ou 
de liberdade, tudo dependendo do grau de intensidade maior ou 
menor do exterior ou do interior. Porque um afeto só pode ser 
vencido por outro mais forte do que ele, e porque a força se 
determina pelo aumento ou diminuição da potentia agendi ou da 
realidade singular (sendo fortes os afetos que aumentam o poder de 
agir e fracos os que diminuem), Espinosa, contrariando uma 
interpretação que o vê como um intelectualista, demonstrará que a 
razão só poderá iniciar seu percurso e se fortalecer quando for 
sentida como um afeto de alegria mais forte do que todos os outros. 
Somente quando ignorar for sentido com tristeza e fraqueza, e 
quando conhecer for experimentado como alegria e força, o trabalho 
do pensamento, virtude da alma, pode nascer. É, pois, na relação 

                                                             
25 Cf. LACAN, J. Da psicose paranóica em suas relações com a personalidade. Forense-Universitária. Rio de 
Janeiro. 1987. p. 317 [“O próprio conceito do inconsciente responde a essa determinação puramente objetiva 
do fim do desejo”] e p. 342 [“O delírio é o equivalente intencional de uma pulsão agressiva insuficientemente 
socializada”]. 
26 conforme Torrinha (op.cit.), no latim, conatus significa: esforço físico ou moral; empenho; tentativa; 
empresa; impulso [donde a possível relação com a pulsão]; inclinação; tendência. Cf. TORRINHA, F. 
Dicionário Latino-Português. Porto. Gráficos Reunidos. 1991. p. 174. 
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com seu corpo vivido, afetado por outros e capaz de afetá-los, que a 
alma se intensifica, efetuando sua ação própria: ser consciente de si, 
de seu corpo, da Natureza e de Deus, porque conhece a origem 
necessária de todos eles.27 

 
 Qual seria o motivo da recusa de Lacan em face do afeto? Noutras 
palavras: o que ele aproxima do afeto que faz com que dele se afaste? 
Acredito que a resposta reside no texto do circunlóquio por cujo intermédio 
Lacan justifica sua manipulação do sentido do termo:  
 

Se nos recordarmos do sentido que em Spinoza o termo essência 
possui, a saber, a soma das relações conceitualmente definidas de 
uma entidade, e do sentido de determinismo efetivo que ele dá ao 
termo afecção, não se poderá deixar de ficar espantado com a 
congruência dessa fórmula com o fundamento de nossa tese.28 

 
 A meu ver, as expressões “soma das relações conceitualmente 
definidas” e “sentido de determinismo efetivo” afirmam e reafirmam aquilo 
que aos olhos de Lacan o afeto seria de molde a negar: a efetividade 
conceitual. Se tal hipótese for procedente, poder-se-ia enxergar na expressão 
teórica inaugural de uma tal oposição ao afeto, uma prefiguração do tom 
sarcástico com que Lacan envolve, numa reprimenda professoral, a crítica ao 
uso do termo em tela, tal como noticia Monique Schneider: 

 
Poder-se-ia evocar paralelamente as polêmicas entre J. Lacan e os 
analistas preocupados em reservar um lugar para o afeto, não como 
uma auréola da linguagem, mas como parte integrante do jogo dos 
significantes, e aos quais J. Lacan dedica com ironia este discurso: 
‘Logomaquia. Tal é a estrofe de um lado. Que fazem vocês do pré-
verbal, do gesto e da mímica, do tom, do ar da canção, do humor e 
do con-tato a-fetivo?’29  

 
 Será apenas um jogo casual de sentidos e palavras o a-fetivo visto como 
não-efetivo? Diante do que Schneider em seguida enuncia, não parece que esta 
seja uma hipótese gratuita: 

 
                                                             
27 CHAUÍ, M.S. “O contradiscurso de Baruh Espinosa” in Da realidade sem mistérios ao mistério do mundo 
(Espinosa, Voltaire, Merleau-Ponty), op.cit. p. 67-68. 
28 LACAN, J. De la psychose paranoïaque ..., op.cit., p.351 apud OGILVIE, B. op.cit., p. 69.   
29 LACAN, J. Escrits, p. 452 apud SCHNEIDER, M. Afeto e linguagem nos primeiros escritos de Freud. São 
Paulo. Editora Escuta, 1993. p. 33. 
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“(...) que o afeto seja ao mesmo tempo linguagem, é isto que J. Lacan só pode 
recusar, partindo da identificação preliminar e categórica do afeto e do 
inarticulado.”30 
 
 Se o afeto não é considerado linguagem, e sendo na pura combinatória 
de significantes que Lacan assenta o seu estruturalismo, faz sentido pensar que 
a estrutura (psicótica) tende a petrificar-se no tempo na medida em que é 
esvaziada de afeto, donde o caráter de profecia científica do “diagnóstico” da 
pétrea condição patológica de Nair. Estrutura esvaziada de afeto – e de vida, 
poder-se-ia em sentido afim acrescentar, tendo em vista o título completo da 
obra com que Green visa a responder ao que entende ser uma amputação do 
campo psicanalítico levada a cabo pela leitura de Lacan: “O discurso vivo – 
uma teoria psicanalítica do afeto”. 
 Hipóteses sobre hipóteses, abstrações sobre abstrações...! – ouço a voz 
rigorosa da razão constrangendo a marcha das minhas ilações. Reportando-me 
a encruzilhadas de vidas e obras, apelo então ao testemunho pessoal dos 
autores citados, a começar por André Green: 
 

Em novembro de 1960, poucos meses depois da morte de M. 
Bouvet, uma importante conferência sobre o inconsciente foi 
organizada por Henri Ey, reunindo psiquiatras, filósofos e 
psicanalistas. Era a primeira vez, desde a dissidência de 1953, que 
os antagonistas dos dois grupos se confrontavam em público. J. 
Laplanche e S. Leclaire apresentaram um artigo inspirado nas teses 
de Lacan, ilustrando sua proposição: ‘O inconsciente é estruturado 
como linguagem’. Muito embora eu reconhecesse o interesse e 
mérito dessa obra, critiquei-a detalhadamente, já nesse período, 
apontando sua falta de atenção no que dizia respeito ao lugar e à 
função dos afetos na teoria de Lacan, até a ocultação dos mesmos. 
Isso parecia contrário tanto à experiência clínica como ao 
pensamento de Freud.31 

  
 Nessa perspectiva crítica, Green fincou as balizas da problemática para 
cuja investigação empenharia o seu labor teórico: 
 

Por maior que fosse a atração exercida sobre mim pela teoria de 
Lacan e por mais eloqüentes que fossem sua defesa e sua ilustração 

                                                             
30 SCHNEIDER, M. Afeto e linguagem nos primeiros escritos de Freud. São Paulo. Editora Escuta, 1993,  
p.45. 
31 GREEN, A. Sobre a loucura pessoal. Rio de Janeiro. Imago Ed., 1988. p. 13. 
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por seu autor, já nessa data [Congresso sobre o inconsciente de 
Bonneval, em 1960] tornou-se evidente para mim que o  projeto 
lacaniano não era aceitável sem sérias reservas. O ponto de partida, 
que assumia o objetivo da ‘volta a Freud’, ou mais precisamente, ‘a 
descoberta de Freud por Lacan’ (Lacan), dava origem a uma 
elaboração cujo ponto de chegada evocava mais a idéia de um 
encobrimento de Freud por Lacan. Era Lacan quem descobria a obra 
de Freud, ou a obra de Freud que, amputada de pelo menos metade 
de sua substância, servia de passaporte a Lacan? Esta última 
interpretação pareceu-me a mais verdadeira. Ao partir em busca 
dessa metade que falava, não tive dificuldade para descobrir que a 
teoria lacaniana estava fundada numa exclusão, num ‘esquecimento’ 
do afeto. E isto para ficar apenas no plano da teoria, sem sequer 
fazer referência aos ensinamentos da prática que são amplamente 
suficientes para lembrá-lo.  
A partir dessa data, o objeto de minha reflexão foi o exame desse 
problema. Diversos trabalhos publicados desde 1960 são 
testemunhos disso, quer tenham quer não tenham sido inspirados  
pelas concepções de Lacan. Não ignoro que devo muito a Lacan,  
mas também devo muito aos colegas que foram mais críticos do que 
eu a respeito do lacanismo e cujas reflexões ajudaram-me a 
estabelecer meu julgamento.32 

 
 Sem prejuízo da especificidade temática, estilística e metodológica das 
obras a que deram origem, os escolhos e motivações do percurso existencial e 
autoral de André Green revelam-se notavelmente convergentes aos de 
Monique Schneider, no que tange a Lacan, como se pode acompanhar no 
depoimento memorialístico desta psicanalista: 

 
(...) no início [final dos anos cinqüenta, início dos anos sessenta], eu 
me interessei pelo problema do afeto. Meu projeto de tese em 
filosofia era ligado ao domínio da emoção; por isso me interessei 
pelo problema do afeto em Freud. Mas frente aos lacanianos, por 
exemplo, isto me deixava um pouco à margem: a questão que eu me 
colocava, ao ser ouvida por lacanianos, tornava-se imediatamente 
um ‘mau problema’. Não era uma questão de escolher respostas 
diferentes para esta temática; eu tinha a impressão de que havia 
certas questões que simplesmente não deviam ser colocadas. Certos 

                                                             
32 GREEN, A.. O discurso vivo: uma teoria psicanalítica do afeto. Rio de Janeiro. F. Alves, 1982. p. 8. 
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termos deviam ser eliminados, mais do que questionados. 
Apresentando minhas idéias, fui informada de que Lacan havia 
mostrado que, em vez de falar em afeto, era preciso falar de 
‘paixões da alma’. Falar de ‘afeto’, portanto, era inconveniente.33 
 

 Por que não afeto, e sim paixões da alma? Não resisto aqui a um 
deslizamento associativo. Passeando os olhos sobre os livros da estante, 
detenho-me numa coletânea consagrada a Descartes, em cuja contracapa 
encontro: 

AS PAIXÕES DA ALMA (1649) 
        Tratando “das paixões em geral e ocasionalmente de toda a 
natureza do homem”, Descartes apresenta sua concepção dualista 
para a explicação do relacionamento entre o corpo e a alma. 34 

 
 À vista disso, seria possível sugerir que, no cruzamento de motivos 
existenciais e geográfico-culturais, a expressão intelectualista (paixões da 
alma, e não do corpo) do pensador nascido em La Haye calhou bem num 
erudito formado em meio ao hegemônico racionalismo que distingue a França 
no concerto histórico-filosófico das civilizações. Nessa mesma linha, seria 
tentador atribuir à codificação dos lacanianos dos anos 50-60 quanto às 
fórmulas verbais admissíveis para referir o destino não-representacional da 
pulsão, a manifestação de um dualismo intrínseco à dissociação intelectualista 
já verificada no viés “desafetivante” imprimido à interpretação de Espinosa 
por Lacan em sua tese de doutorado. Mas enveredar nisso seria adentrar outro 
estudo em detrimento deste, sobretudo porque seria perder de vista o sentido 
positivo da empresa interpretativa de Lacan, da qual a psicanálise 
contemporânea é de muitas formas e em muitos pontos tributária – incluindo-
se aí os apoios e contrapontos estruturantes da própria tese que aqui se 
escreve. 
 Em vista disso, tomarei nas mãos com carinho e cuidado esse 
verdadeiro manifesto e espinha dorsal do movimento lacaniano que é o 
célebre Discurso de Roma, para em sua leitura apreender e explicitar a própria 
inteligibilidade e sentido de minhas posições e hipóteses. 
 Procedendo de modo a não sobrecarregar o leitor, sem com isso impedi-
lo de eventualmente remontar à fonte do que irei referindo, procurarei em 
seguida enunciar (entre aspas simples) de modo ordenado e encadeado o meu 

                                                             
33 SCHNEIDER, M. “À Escuta dos Passos do Texto” in Percurso – Revista de Psicanálise – Ano IV – No. 8. 
São Paulo, 1992. p. 46-47. 
34 DESCARTES, R. “Discurso do método” ; “As paixões da alma” in Descartes (Os pensadores) . São Paulo. 
Nova Cultural, 1987, contracapa.  
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entendimento pessoal de certas passagens colhidas em Lacan onde vejo que se 
dá a nossa concordância, a qual explicitarei e comentarei, alocando nos 
rodapés os excertos do texto original de Lacan, à vista do qual o leitor poderá 
verificar (ou não) o grau de fidelidade da minha leitura. 
 
 Primeira proposição inspirada em Lacan: 'O inconsciente participa do 
pensamento e da idéia.' 35 
 
 Reconheço plenamente a validade dessa proposição e sua filiação 
freudiana, visto que está enunciada tanto na Interpretação dos Sonhos (na 
noção de pensamentos oníricos latentes), como já na carta de Freud a Fliess de 
06/12/1896, onde se propõe a hipótese de que o aparelho psíquico tenha-se 
formado por um processo de estratificação. Aí, discorrendo sobre a formação 
e o funcionamento dos estratos ou registros W [Warnehmungen] (percepções), 
Wz [Warnehmungszeichen] (signos de percepção), Ub [Unbewusstsein] 
(inconsciência) e Vb [Vorbewusstsein] (pré-consciência, também chamado 
por Freud de “nosso ego oficial”), Freud afirma: 
 

(...) os registros sucessivos representam conquistas psíquicas de 
fases sucessivas da vida. Na fronteira entre duas dessas fases é 
preciso que ocorra uma tradução do material psíquico. (...) Uma 
falha de tradução – eis o que se conhece clinicamente como 
‘recalcamento’. O motivo disso é sempre a liberação de desprazer, 
que seria gerado por uma tradução; é como se esse desprazer 
provocasse um distúrbio de pensamento que não permitisse o 
trabalho de tradução.36 

 
 Portanto, convenho amplamente à proposição inspirada em Lacan: 'O 
inconsciente participa do pensamento e da idéia', e os registros da percepção, 
dos signos de percepção, do pré-consciente e da consciência comparticipam 
também do pensamento e da idéia.  
 Ressalte-se, de passagem, o lugar preponderante e decisivo que a 
afetividade ocupa no arrazoado de Freud: é um desprazer que, perturbando o 
                                                             
35 “Assim desaparece o paradoxo que apresenta a noção do inconsciente, se a relacionamos a uma realidade 
individual. Pois reduzi-la à tendência inconsciente não é resolver o paradoxo, senão eludindo a experiência 
que mostra claramente que o inconsciente participa das funções da idéia, e mesmo do pensamento.” Refiro-
me à proposição que extraio dessa passagem como sendo a primeira, não na perspectiva do escrito de Lacan, 
mas sim na da escrita da minha tese. Cf. LACAN, J. “Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise 
[Discurso de Roma]” in Escritos. São Paulo. Perspectiva. 1978, p. 123-124. (Doravante, as remissões a este 
texto serão referidas pelas letras FC, seguidas do número da página.) 
36  MASSON, J. M. (ed.). A Correspondência Completa de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess, Rio de 
Janeiro: Imago, 1986, p. 209. [grifo meu, DC] 
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pensamento, não permite o trânsito em que tem lugar o trabalho de tradução. 
Na perspectiva freudiana, a afetividade envolve, pois, os processos de 
pensamento, determinando a seqüência tradutiva ou o recalcamento do seu 
trabalho. 
 
 Segunda proposição inspirada em Lacan: 'A linguagem sendo corpórea, 
há um comércio entre as palavras, as imagens corporais e o corpo do sujeito 
sobre o qual as palavras exercem efeitos.' 37 
 
 Confluo também plenamente a esta proposição e ao argumento de sua 
filiação freudiana, sobejamente radicado na matriz clínica da própria 
psicanálise, na experiência reflexiva inaugural de Freud em face das 
conversões histéricas. 
 
 
 Terceira  proposição inspirada em Lacan: 'A interlocução psicanalítica é 
uma forma de relação desalienante que restitui a história do sujeito.'38 
 À luz de minha experiência clínica, na qual o tratamento de Nair tem 
função constituinte, concordo amplamente com essa proposição: a 
desalienação proporcionada pela forma da interlocução psicanalítica realiza-se 
pelo reconhecimento de si mediado por essa interlocução. Tal reconhecimento 
de si restitui ao sujeito sua história (donde um dos sentidos pelos quais o 
tratamento de Nair é referido como memorial), na medida em que a história 
onde o sujeito pode reaver suas motivações constitui-se numa continuidade 
intersubjetiva que a forma desalienante da interlocução psicanalítica reata. 

                                                             
37 “A fala com efeito é um dom de linguagem, e a linguagem não é imaterial. Ela é corpo sutil, mas é corpo. 
As palavras são tomadas em todas as imagens corporais que cativam o sujeito; elas podem engravidar a 
histérica, identificar-se ao objeto do penis-neid, representar o fluxo de urina da ambição uretral ou o 
excremento retido do gozo avarento.” FC 165 
38  “Primeiramente, com efeito, quando o sujeito se engaja na análise, ele aceita uma posição mais 
constituinte nela mesma do que todas as senhas com que ele se deixa mais ou menos enganar: a da 
interlocução, e não vemos inconveniente em que essa observação deixe o ouvinte confuso. Pois isso nos será 
ocasião de insistir sobre o fato de que a alocução do sujeito aí comporta um alocutário, em outras palavras, 
que o locutor aí se constitui como intersubjetividade. 
 Em segundo lugar, é sobre o fundamento dessa interlocução enquanto inclui a resposta do 
interlocutor, que o sentido do que Freud exige como restituição da continuidade nas motivações do sujeito se 
liberta para nós. O exame operacional desse objetivo nos mostra, com efeito, que ele só se satisfaz na 
continuidade intersubjetiva do discurso onde se constitui a história do sujeito.  
 É assim que o sujeito pode vaticinar sobre sua história, sob o efeito de uma qualquer dessas drogas 
que adormecem a consciência e que receberam de nosso tempo o nome de ‘soros da verdade’, onde a 
segurança no contra-senso trai a ironia própria da linguagem. Mas a retransmissão mesma de seu discurso 
gravado, fosse ela feita pela boca de seu médico, não pode, por lhe chegar sob essa forma alienada, ter os 
mesmos efeitos que a interlocução psicanalítica.” FC 122-123 
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 Sendo a desalienação resolvida por um reconhecimento de si, e 
consistindo este último, no contexto terapêutico, num movimento pelo qual o 
sujeito volta-se sobre si mesmo através da interlocução analítica, coloca-se a 
questão: o que desaliena, senão um reconhecimento de si mediado por um 
outro reflexionante? Aí se propõe a função psicanalítica terapêutica da 
reflexão em outrem, concepção formulada por Merleau-Ponty no itinerário em 
que passa da reflexão intracorporal à reflexão intercorporal, e desta à reflexão 
intersubjetiva – trajeto que acompanharemos no seu devido tempo. Basta por 
ora anunciar que a reflexão em outrem designa operações clínicas 
desalienantes postas em marcha no tratamento de Nair.  
 Quanto à forma da relação desalienante (forma que põe em jogo as 
noções de situação clínica, enquadre, transferência – e, sobretudo, realidade 
clínica, pioneiramente conceitualizada por Nelson Coelho Junior, conforme 
adiante detalharei), vejo aí o campo das invenções técnicas e conceituais, a 
serem concebidas em correlação com os desafios psicopatológicos específicos 
de cada tratamento singular. 
 
 Quarta proposição inspirada em Lacan: 'O inconsciente restituído 
intersubjetivamente na análise restabelece a continuidade histórica do 
discurso consciente.' 39   
 A exemplo e à luz das proposições anteriores e de meus comentários, 
convenho amplamente a esta quarta proposição: 'O inconsciente restituído 
intersubjetivamente na análise restabelece a continuidade histórica do 
discurso consciente', restabelecendo a continuidade corporal e psíquica que 
permite ao sujeito reengatar-se (em suas dimensões conscientes, inconscientes, 
perceptuais e pré-conscientes) inteiramente em sua história. 
 
 Quinta proposição inspirada em Lacan: 'Em sua relação com a verdade, 
o sujeito extrapola a experiência individual.' 40 
 
 Para expressar o entendimento pelo qual concordo com essa quinta 
proposição, direi: 'Em sua relação com a verdade, o sujeito extrapola a 
experiência individual', na medida em que no reconhecimento intersubjetivo 

                                                             
39  “(...) é sobre o fundamento dessa interlocução enquanto inclui a resposta do interlocutor, que o sentido do 
que Freud exige como restituição da continuidade nas motivações do sujeito se liberta para nós. O exame 
operacional desse objetivo nos mostra, com efeito, que ele só se satisfaz na continuidade intersubjetiva do 
discurso onde se constitui a história do sujeito. (...) O inconsciente é essa parte do discurso concreto 
enquanto transindividual, que falta na disposição do sujeito para reestabelecer a continuidade de seu 
discurso consciente. “ FC 123 
40 “O sujeito vai bem para além do que o indivíduo experimenta ‘subjetivamente’, tão longe exatamente 
quanto a verdade que ele pode atingir.” FC 129 
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da sua historicidade corporal e psíquica o sujeito encontra, em alguma medida, 
algo de universal. 
 
 Sexta proposição inspirada em Lacan: 'As relações do homem com a 
ordem simbólica incidem radicalmente na natureza do homem.' 41 
 
 Concordo e acrescento à guisa de explicitar a perspectiva de minha 
confluência a esta sexta proposição: 'As relações do homem com a ordem 
simbólica incidem radicalmente na natureza do homem, porque dela 
procedem, numa autotransformação do corporal e do psíquico em que 
consiste a própria simbolização.' 
  
 Sétima proposição inspirada em Lacan: 'A troca humana dá à luz 
símbolos que a subjetividade criadora renova.'42 

 
 Desdobro assim minha convergência com essa sétima proposição: 'A 
troca humana dá à luz símbolos que a subjetividade criadora renova', na 
medida em que a troca simbólica realiza a essência simbolígena de todo o 
universo humano, incluindo-se aí cada sujeito singular. 

 
 Oitava proposição inspirada em Lacan: 'A constituição do objeto se 
subordina à realização do sujeito.' 43 
 
 Nessa proposição, releio em chave dialética a própria hipótese-diretriz 
desta tese: o sujeito constitui objetos, objetos entre os quais se forma o seu eu 
que, especializando-se como agente, realiza-se também como sujeito. Esse eu 
especifica-se daí como entidade bifronte, sujeito-objeto, habitante e edificador 
do limite e da passagem corpo/psiquê onde Freud localizou a pulsão, ora 
lançado na posição predominante de objeto, ora na de sujeito: relé44,  motor e 
encruzilhada, o eu realiza-se pulsionalmente como símbolo simbolizante, e 
por seu reflexionante intermédio vai constituindo e reconstituindo o sujeito 
como potência auto-simbólica. 
                                                             
41 “(...) a descoberta de Freud é a do campo das incidências, na natureza do homem, de suas relações com a 
ordem simbólica, e a ascenção de seu sentido até as instâncias mais radicais da simbolização no ser.” FC 
139 
42 “Não é dizer porém que nossa cultura se prossiga nas trevas exteriores à subjetividade criadora. Esta 
última, ao contrário, não cessou de aí militar para renovar a potência jamais exaurida dos símbolos na troca 
humana que os dá à luz.” FC 147 
43 “(...) é impossível à nossa técnica desconhecer os momentos estruturantes da fenomenologia hegeliana: em 
primeiro lugar a dialética do Senhor e do Escravo, ou a da bela alma e da lei do coração, e geralmente tudo o 
que nos permite compreender como a constituição do objeto se subordina à realização do sujeito.” FC 156 
44 peça que abre ou fecha os circuitos, permitindo ou não a passagem da energia elétrica.  
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 Nona proposição inspirada em Lacan: 'Por intermédio da linguagem, a 
fala funciona, informando; por intermédio da fala, a linguagem evoca, 
demandando resposta ao outro e empenhando-se assim num futuro. A 
ressonância da fala é a busca de reconhecimento da linguagem.'45 
 
 Tão difícil quanto preciosa, nessa proposição “tudo é substância, tudo é 
pérola” (FC 135), segundo a expressão com que no artigo em apreço Lacan 
aquilatou o estudo de Freud sobre a frase de espírito (Witz) e o inconsciente. 
Tendo transcriado a proposição colhida em Lacan, explicá-la seria sacrificar a 
ressonância evocativa de sua fala a pretexto de extrair informação funcional 
de sua linguagem. Mas não. Abrindo futuro, meu comentário dirige-se a uma 
ilustração antecipatória: a antinomia entre ressonância evocativa e informação 
funcional permite começar a pensar o sentido de uma locução-chave de Nair, 
onde se exprime um chamado pungente ao imperativo de respeito ao seu ser 
próprio, erigido ao contrapelo de minha atitude analítica: “Não me 
esclareça!”. 
 
 Décima proposição inspirada em Lacan: 'O sujeito instituinte abre mão 
do que fora, em proveito do outrora agora que lhe lança a mão.' 46 
 
 Sem preâmbulos: à flor da terra, o lusco-fusco da percepção 
conscienciada, farol necessário cujo norte não alcança o subsolo que o 
sustenta; do lado abissal, a incessante atualidade da percepção inconsciente, 
onde o que poderá ser se industria no que, sendo, foi e é. No pátio interno, mar 
profundo, onde bracejam de alto a baixo os cardumes proteiformes do álbum 
familiar. Nesse entremeio se praticam as artes da simbolização – as quais às 
vezes visita a incerta poesia da psicanálise, arte engajada, quando propicia a 
outrem o tempo redimensionante da realidade clínica. Mas esta é uma tese, e é 
preciso então dizer: sobre a realidade clínica, despreocupe-se o leitor – a 
imaginação busca apenas preparar melhor o tempo do trabalho do conceito.  
 
                                                             
45 “Vê-se pois a antinomia imanente às relações da fala e da linguagem. À medida que a linguagem se torna 
mais funcional, ela se torna imprópria à fala, e ao tornar-se demasiado particular para nós ela perde sua 
função de linguagem. (...) o que é redundante para a informação, é precisamente o que, na fala, faz ofício de 
ressonância. Pois a função da linguagem não é aí de informar, mas de evocar. O que eu procuro na fala, é a 
resposta do outro. O que me constitui como sujeito, é minha questão. Para fazer-me reconhecer pelo outro, 
eu não profiro o que foi senão em vista do que será. Para encontrá-lo, chamo-o por um nome que ele deve 
assumir ou recusar para responder-me.” FC 162-163 
46 “Identifico-me na linguagem, mas somente ao aí perder-me como um objeto. O que se realiza na minha 
história, não é o passado simples do que foi pois não é mais, nem mesmo o passado composto do que tem 
sido no que eu sou, mas o futuro anterior do que eu teria sido para o que eu estou me tornando.” FC 164 
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 Décima-primeira proposição inspirada em Lacan: 'Toda forma de 
expressão e troca simbólica que ao sujeito proporcionar sentido (isto é, 
orientação e advento de significações) tenderá a realizar aquilo a que a fala 
destina-se a propiciar junto a pacientes ouvintes e falantes: a 
comparticipação intersubjetiva na história, na verdade e no real.' 47   
 
 À vista desse enunciado e no espírito do que, concorde, leio no conjunto 
das onze proposições inspiradas em Lacan, a função e o campo da psicanálise 
são concebidos conforme os princípios e idéias expostos a seguir. 
 Para o sujeito, o diálogo pode ser historicizante na medida em que 
permita mobilizar a base dialógica em que a história contou-se a si mesma e se 
deteve, quando o diálogo se imobilizou. 
 O sujeito da história e da fala verdadeira encontra uma concretude 
transindividual na medida em que o reconhecimento intersubjetivo em que a 
história e a fala verdadeira advém produz (e é produzido por) propriedades e 
noções comuns aos corpos e psiquismos que participam desse reconhecimento 
e que participam do sujeito que nesse reconhecimento toma parte. Tais 
propriedades e noções comuns (conceitos de Espinosa examinados mais 
adiante) constituem a base mais segura para a travessia dialógica dos tempos. 
 A fala e outras formas eventualmente não-verbais de expressão e troca 
simbólica poderão engendrar um campo de propriedades e noções comuns 
propício à comparticipação intersubjetiva na verdade e no real, na medida em 
que (conforme a quinta proposição) no reconhecimento intersubjetivo da sua 
historicidade corporal e psíquica o sujeito encontra, em alguma medida, algo 
de universal. 
  
 Tendo exposto os pontos de convergência que permitiram configurar a 
possibilidade de compartilhar com Lacan pontos de vista acerca da função e 
do campo da psicanálise, passo agora a examinar os pontos de divergência, 
pondo-me no caminho de ponderar em que medida aquela primeira 
configuração conjuntiva se sustenta. 
 

                                                             
47“É bem  essa assunção pelo sujeito de sua história, enquanto constituída pela fala dirigida ao outro, que faz 
o fundo do novo método a que Freud dá o nome de psicanálise (...)” (FC 122) 
(...) 
“Seus meios são os da fala na medida em que ela confere às funções do indivíduo um sentido; seu domínio é o 
do discurso concreto enquanto campo da realidade transindividual do sujeito; suas operações são as da 
história na medida em que ela constitui a emergência da verdade no real.” (FC 122) 
(...) 
“A análise não pode ter como finalidade senão o advento de uma fala verdadeira e a realização pelo sujeito 
de sua história na sua relação com um futuro.” FC 166 
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Corpo e Linguagem entre causalidades transitiva e imanente 

 
 Ressalto em primeiro lugar que Lacan concebe a atividade analítica 
conforme um estrito ideal de isenção das interações sensíveis com o paciente, 
chegando mesmo a considerar normal que o psicanalista desconheça as 
características da sensibilidade daquele a quem tomou em tratamento, ao 
longo e ao cabo do processo que os reúne. Significativamente, alinha entre os 
ignoráveis dotes de sensibilidade do paciente, os atributos da memória e da 
imaginação criadora deste último (“poder de reter ou de inventar”).48 
 Articulado a esse primeiro ponto, destaco que para Lacan a 
intersensorialidade está para além da linguagem.49  
 No entanto, na segunda proposição, vimos Lacan desenvolver uma 
argumentação segundo a qual, a linguagem sendo corpórea, explicar-se-ia daí 
o comércio entre as palavras, as imagens corporais e o corpo do sujeito sobre 
o qual as palavras exercem efeitos, tal como no caso paradigmático da 
conversão histérica.50 
 Coloca-se então fortemente uma primeira interrogação: como pode 
Lacan admitir o comércio efetivo entre as palavras, as imagens corporais e o 
corpo do sujeito e ainda assim exconjurar a intersensorialidade, expulsando-a 
do domínio da linguagem e, por conseguinte, do próprio campo da 
psicanálise? 
 No encalço da resposta a esta questão, convém adentrar a concepção de 
linguagem de Lacan, focalizando o sentido que tal concepção imprime à 
relação entre o homem, as palavras e as coisas. Verifica-se então que na 

                                                             
48“Uma psicanálise chega normalmente a seu termo sem nos informar senão pouca coisa do que nosso 
paciente tem de próprio em sua sensibilidade aos golpes e às cores, da prontidão de suas respostas ou dos 
pontos fracos de sua carne, de seu poder de reter ou de inventar, e mesmo da vivacidade de seus gostos”. FC 
131 
49 “Pois ele não se resolve nos esforços de alguns que – semelhantes a esses filósofos de que Platão zomba 
pelo fato de que seu apetite do real os levasse a abraçar as árvores – vão tomar todo episódio onde aponta 
essa realidade que escapa, pela reação vividda da qual se mostram tão gulosos. Pois são esses mesmos que, 
dando-se como objetivo o que está para além da linguagem, reagem à ‘proibição de tocar’ inscrita em nossa 
regra por uma espécie de obsessão. Ninguém duvida de que, nessa via, farejar-se reciprocamente não se 
torne o fino do fino da reação de transferência. Não exageramos nada: um jovem psicanalista em seu 
trabalho de candidatura pode em nossos dias saudar numa tal subolfação de seu sujeito, obtida após dois ou 
três anos de psicanálise vã, o advento esperado da relação de objeto, e recolher o dignus est intrare de 
nossos sufrágios, garantir de suas capacidades.” FC 131 
50 “A fala com efeito é um dom de linguagem, e a linguagem não é imaterial. Ela é corpo sutil, mas é corpo. 
As palavras são tomadas em todas as imagens corporais que cativam o sujeito; elas podem engravidar a 
histérica, identificar-se ao objeto do penis-neid, representar o fluxo de urina da ambição uretral ou o 
excremento retido do gozo avarento.” FC 165 
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perspectiva lacaniana é “o mundo das palavras que cria o mundo das coisas.”51 
Esse argumento procede de que, tendo conferido valor paradigmático ao jogo 
do Fort Da, em que a representação da presença e da ausência materna pontua 
o processo de simbolização da criança, Lacan postula que, do “par modulado 
da presença e da ausência, (...) nasce o universo de sentido de uma língua onde 
o universo das coisas virá se colocar.” A essa ordem de idéias, Lacan alia a 
afirmação de que “o homem fala porque o Símbolo o fez homem.” Sem 
prejuízo de prosseguir perscrutando suas razões e fundamentos explícitos e 
implícitos, já se pode constatar que o sentido que a concepção de linguagem 
de Lacan imprime à relação entre o homem, as palavras e as coisas situa, de 
um lado, a palavra como fonte de criação absoluta e, de outro lado, o homem e 
as coisas como criaturas que dela derivam.  
 Nesse contexto, torna-se cabível indagar de que maneira a linguagem, 
sendo corpórea (e, portanto, tendo um pé no mundo das coisas), poderia deixar 
de radicar numa dimensão sensível a sua condição originária de presença e 
ausência – mesmo porque, é numa ordem sensível de fenômenos, tais como a 
aparição e desaparição da imagem visual da mãe e do carretel, que se apóia o 
engendramento dos processos de significação tomados aí como 
paradigmáticos. 
 O raciocínio de Lacan não parece haver deixado escapar um tal 
questionamento: “Para que o objeto simbólico liberto de sua utilização se 
torne a palavra liberta do hic et nunc, a diferença não é a da qualidade, 
sonora, de sua matéria, mas de seu ser evanescente onde o símbolo encontra 
a permanência do conceito.” 
 A diferença de seu ser evanescente...? Tais palavras soam estranhas e 
inexplicáveis vindas de quem afiança que “a fala com efeito é um dom de 
linguagem, e a linguagem não é imaterial. Ela é corpo sutil, mas é corpo.” 
 Não obstante, Lacan apóia-se numa conceituação precisa e intrínseca 
quanto à função e campo da linguagem. Aparelhado pela linguística estrutural, 
entende que os efeitos de um determinado elemento de linguagem 
decorreriam, em primeiro lugar, do conjunto de elementos congêneres deste 
                                                             
51 “Para que o objeto simbólico liberto de sua utilização se torne a palavra liberta do hic et nunc, a diferença 
não é a da qualidade, sonora, de sua matéria, mas de seu ser evanescente onde o símbolo encontra a 
permanência do conceito. Pela palavra que é já uma presença feita de ausência, a ausência mesma vem a 
nomear-se em um momento original de que o gênio de Freud apreendeu no jogo da criança a recriação 
perpétua. E desse par modulado da presença e da ausência, que igualmente basta para constituir o rastro 
sobre a areia do traço simples e do traço rompido dos kwa mânticos da China, nasce o universo de sentido 
de uma língua onde o universo das coisas virá se colocar. Pelo que não toma corpo senão por ser rastro de 
um nada e cujo suporte desde então não pode se alterar, o conceito, salvando a duração do que passa, 
engendra a coisa. Pois não é ainda dizer bastante dizer que o conceito é a coisa mesma, o que uma criança 
pode demonstrar contra a escola. É o mundo das palavras que cria o mundo das coisas, primeiramente 
confundidas no hic et nunc do todo em devir, dando seu ser concreto à sua essência, e seu lugar em toda 
parte ao que é de sempre (...) O homem fala então, mas é porque o símbolo o fez homem.” FC 140-141  
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determinado elemento e dos quais este elemento se distingue e especifica. 
Somente em segundo lugar, os efeitos particulares desse elemento de 
linguagem decorreriam da experiência particular do sujeito. Nesse prisma, no 
vértice da função estruturante de um signo, o valor significante diacrítico 
(posicional, relacional, diferencial e dessubstancializado, tal como quando se 
diz que, enquanto vogal, A = ñE, ñI, ñO, ñU) precederia e condicionaria o 
valor referencial e expressivo desse signo: 
 

(...) o que define como pertencendo à linguagem um elemento 
qualquer de uma língua, é que ele se distingue como tal para todos 
os usuários desta língua no conjunto suposto constituído dos 
elementos homólogos. 
Resulta disso que os efeitos particulares deste elemento da 
linguagem estão ligados à existência desse conjunto, anteriormente 
à sua ligação possível com toda experiência particular do sujeito. E 
que considerar esta última ligação fora de toda referência à primeira 
consiste simplesmente em negar nesse elemento a função própria da 
linguagem. [FC 139] 

  
 Não obstante, por ocasião da nona proposição inspirada em Lacan52, 
cuja pertinência clínica ilustrei e saudei, vimo-lo postular, a propósito das 
relações entre fala e linguagem, uma sagaz antinomia entre ressonância 
evocativa e informação funcional. Tal como concebida segundo a linguística 
estrutural, a qual elemento da linguagem seria possível atribuir a ressonância 
evocativa da fala? No que tange a esta função linguística que é afetiva e 
expressiva por excelência, seria possível situar a referência a “toda 
experiência particular do sujeito” como secundária e derivada?  
 Porque afeto e corpo estão indissociavelmente ligados às expressões 
simbólicas que a psicanálise tem por matéria-prima de seu campo e função, 
compreende-se que, à medida que o “corpo sutil da linguagem” tenda a ser 
encampado pelo “ser evanescente da palavra”, as funções afetivas sejam 
ilegitimadas na visão lacaniana dos operadores analíticos: “convirá não 

                                                             
52 “Vê-se pois a antinomia imanente às relações da fala e da linguagem. À medida que a linguagem se torna 
mais funcional, ela se torna imprópria à fala, e ao tornar-se demasiado particular para nós ela perde sua 
função de linguagem. (...) o que é redundante para a informação, é precisamente o que, na fala, faz ofício de 
ressonância. Pois a função da linguagem não é aí de informar, mas de evocar. O que eu procuro na fala, é a 
resposta do outro. O que me constitui como sujeito, é minha questão. Para fazer-me reconhecer pelo outro, 
eu não profiro o que foi senão em vista do que será. Para encontrá-lo, chamo-o por um nome que ele deve 
assumir ou recusar para responder-me.” FC 162-163 
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conformar-se com o recurso à afetividade”, assevera Lacan.53 Mas de onde 
procede que a afetividade seja incompatibilizada com a fala e a linguagem?  
 

Reconduzir a experiência psicanalítica à fala e à linguagem assim 
como a seus fundamentos, interessa à sua técnica. Se ela não se 
insere no inefável, descobre-se o deslizamento que aí se operou, 
sempre em sentido único para afastar a interpretação de seu 
princípio. FC 153 

 
 Assim, o ato de reconduzir a experiência psicanalítica à fala e à 
linguagem passa pelo ato de afastá-la do inefável (ou seja, do indizível), 
qualificativo que Lacan aplica ao afeto. A fim de perscrutar os outros atributos 
anti-analíticos do afeto na visão de Lacan, convém lembrar que, segundo 
minha hipótese, na tradução do affectus de Espinosa, Lacan pretere o afeto em 
sua tese, a pretexto da efetividade conceitual da afecção. Cabe também 
observar que a esperança de estabelecer a cientificidade da psicanálise repousa 
para Lacan nas possibilidades de formalização matemática da combinatória de 
significantes: 
 

A forma de matematização onde se inscreve a descoberta do fonema 
como função dos pares de oposição formados pelos menores 
elementos discriminativos apreensíveis da semântica, nos leva aos 
fundamentos mesmos onde a última doutrina de Freud designa, 
numa conotação vocálica da presença e da ausência [referência ao 
(F)o(rt) (D)a], as fontes subjetivas da função simbólica. E a redução 
de toda língua ao grupo de um número ínfimo dessas oposições 
fonêmicas esboçando uma tão rigorosa formalização de seus 
morfemas mais elevados, coloca ao nosso alcance uma abordagem 
estrita de nosso campo. [FC 149, colchetes meus, DC] 

 
 Podem-se, portanto, circunscrever os atributos anti-analíticos do afeto 
para Lacan a partir dos seguintes termos: o inefável, o informalizável e o 
inefetivo. Penso que este último qualificativo permite resumir e explicitar os 

                                                             
53 As noções (“sutil”; “evanescente”) pelas quais Lacan procura figurar o contato entre o corpóreo e o 
simbólico, evocam o comentário que Espinosa dirigiu a Descartes a propósito da glândula pineal, encarregada 
pelo filósofo francês de efetuar a relação entre as instâncias ontologicamente heterogêneas do corpo e da 
mente: “Que entende ele – por favor – pela união da alma e do corpo? Que conceito claro e distinto tem ele – 
pergunto – de um pensamento estreitissimamente unido a uma determinada parcelazinha de quantidade? 
Quereria muito que ele tivesse explicado pela sua causa próxima esta união. Mas ele tinha concebido a alma 
de tal modo distinta do corpo que não podia apresentar nenhuma causa singular nem desta união nem da 
própria alma (...)”. Cf. ESPINOSA, B. “Ética V” In Espinosa –  vol. II (Os Pensadores), op.cit., p. 214. 
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anteriores. Uma consulta ao Aurélio informa que é efetivo o que se manifesta 
por um efeito real; o que é positivo; o que é permanente, estável, fixo; o que 
existe realmente. A tal campo semântico relaciona-se a efetividade: atividade 
real, realidade, existência. Porque o afeto não é formalizável conforme os 
cânones pelos quais a linguística estrutural concebe a realidade da linguagem, 
Lacan recusa ao afeto a existência na linguagem, considerando-o inefável. 
Porque confere à linguagem uma efetividade tal que o leva a situar o mundo e 
o homem como efeitos dela, Lacan situa a afeto como auréola, epifenômeno e 
derivação de uma ordem de realidade que lhe é transcendente e da qual estaria 
inevitavelmente separado por princípio – mesmo porque, “no princípio era o 
verbo.”  
 No princípio era o verbo-ação ou o verbo-palavra? 
 Se ocorreu ao leitor recuperar a reciprocidade das relações entre a 
palavra e o mundo, postulando no referido adágio a compossibilidade de 
sentidos entre o verbo-palavra e o verbo-ação, saiba que Lacan antecipou-se a 
esse passo, reservando ao espírito a ação de continuar e de renovar o verbo-
palavra, realidade última pela qual tudo teria enfim principiado: 
 

Como a fala, com efeito, esgotaria o sentido da fala, ou para dizer 
melhor com o logicismo positivista de Oxford, o sentido do sentido, 
– se não no ato que o engendra? Assim a reviravolta goethiana de 
sua presença nas origens: ‘No princípio havia a ação’, se inverte por 
sua vez: era bem o verbo que estava no princípio, e vivemos em sua 
criação, mas é a ação de nosso espírito que continua essa criação ao 
renová-la sempre. E não nos podemos voltar sobre essa ação, senão 
ao nos deixarmos levar cada vez mais adiante por ela. [FC 136] 

 
 Decerto seria mais afim às concepções de Lacan se o título de seu artigo 
fosse: Função e Campo da Psicanálise na Fala e na Linguagem.  
 Para que não pareça que jogo com as palavras por mero gosto de 
gracejo ou desfastio, afirmo que se trata de uma questão de princípio – para 
ser exato, princípio da causalidade, o que quer dizer: trata-se da diferença 
entre a causa transitiva e a causa imanente. Na transitiva, o efeito separa-se da 
causa, visto que esta lhe é ontologicamente heterogênea, sendo dotada de um 
incomensurável grau de perfeição. Tal é o caso, paradigmático, da relação 
entre Deus (que criou o mundo do nada) e as criaturas humanas (imagens da 
Sua perfeição), conforme reza a teologia judaico-cristã.54 
                                                             
54 Fiel a tal princípio metafísico-teológico e às operações por ele determinadas, Descartes pensava segundo a 
relação hierárquica entre o Criador e as criaturas a relação passional entre a alma e o corpo: se as paixões 
afetam a alma e sendo esta incorpórea como a realidade espiritual suprema, sendo portanto dotada de grau de 
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 Ao contrário da causa transitiva, a imanente faz-se intrinsecamente 
presente nos seus efeitos, concebidos como modificações dela. Assim, 
diferentemente da transitiva, a causa imanente não se separa de seus efeitos, 
permanecendo atuante neles, no interior deles, inerente a eles.55 
 A causalidade imanente permite explicar por qual razão concordei com 
Lacan na proposição que estabelecia o comércio de sentido entre as palavras, 
as imagens corporais e as modificações do corpo. Tomando a sério sua 
postulação da corporeidade da linguagem, considerei que, enquanto instâncias 
materiais de processos de sentido, as palavras e o corpo afetam-se 
reciprocamente, sem que haja hierarquia ou unidirecionalidade na causação 
que uma instância exerce sobre a outra. Noutros termos, considerei que, 
motivados de afetividade (isto é, de conjunções, disjunções, conflitos e 
cooperações entre vetores de variável intensidade e qualidade figural), os 
fenômenos verbais e as imagens corporais  participam de modo eqüanime de 
uma mesma totalidade que é o psiquismo, cuja especificidade consiste no 
poder de significar, isto é, na capacidade de atribuir sentido, ou ainda, na 
potência simbólica. 
 A causalidade transitiva da metafísica judaico-cristã, pautada pela 
heterogeneidade e ineqüipotencialidade entre o Criador puramente espiritual e 
a criatura que é misto de carne e espírito, permite elucidar a 
unidirecionalidade com que Lacan concebe a causação que, irreversivelmente, 
procede sempre da potência mais perfeita (e portanto mais incorpórea) e se 
dirige ao objeto menos perfeito (e portanto mais corpóreo): o símbolo faz o 
homem; a linguagem cria as coisas; a gramática determina as relações do 
mundo; as palavras prevalecem sobre os afetos. 
 No campo assim configurado, qual a função da teoria do desejo de 
Lacan?  
 Para encaminhar essa questão, um bom ponto de partida consiste em 
examinar os sentidos dados ao famoso aforismo “o desejo do homem é o 
desejo do outro.” Essa idéia aparece e reaparece por diversas vezes no texto 
em exame, tal como no exemplo seguinte:  
 
                                                                                                                                                                                          
perfeição superior ao do corpo, embora Descartes admitisse a evidência de que as paixões guardam relação 
causal com o corpo (mediante os “espíritos animais”), ele não concebia que a finalidade da economia 
corporal, ainda que condicionada pela causa corporal das paixões, promanasse de outra fonte que não a 
vontade da alma: para Descartes, as ações do corpo causam paixões na alma que inclinam mas não 
determinam de modo absoluto sua vontade.   
55 Sobre o conceito de causalidade imanente, o leitor poderá consultar as seguintes obras: ESPINOSA, B. 
Ética (Espinosa – Os Pensadores), op. cit.; CHAUÍ, M. “O Contradiscurso de Baruch Espinosa” in Da 
realidade sem mistérios ao mistério do mundo – Espinosa, Voltaire, Merleau-Ponty, op. cit. e CHAUÍ, M. A 
Nervura do Real – Imanência e Liberdade em Espinosa (vol. 1 – Imanência), Companhia das Letras, São 
Paulo, 1999.  
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(...) o desejo do homem encontra seu sentido no desejo do outro, não 
tanto porque o outro detém as chaves do objeto desejado, quanto 
porque seu primeiro objeto é de ser reconhecido pelo outro.”[FC 
132] 

 
 No excerto em tela, não há dúvida de que “desejo do homem” significa 
desejo que o homem tem. Quanto ao “desejo do outro”, sua posição sintática 
abre para duas possibilidades de significação: desejo que o homem tem pelo 
outro; ou desejo que o outro tem pelo homem. 
 Tal equivocidade resulta em duas possibilidades proposicionais: 
A. O desejo que o homem tem encontra seu sentido no desejo que o homem 
tem pelo outro; 
B. O desejo que o homem tem encontra seu sentido no desejo que o outro tem 
pelo homem. 
 
 No caso A, entendo que é afirmado que a potência desejante de um 
homem atualiza-se quando ele deseja um segundo homem. Nesse caso, o 
primeiro homem realiza o seu desejo ao desejar outrem, sem que nisso sua 
potência desejante seja negada ou separada dele. 
 No caso B, entendo que é afirmado que o desejo que o segundo homem 
tem determina a potência desejante do primeiro homem. Nesse caso, a 
potência desejante do primeiro homem depende do desejo que o segundo 
homem tem, ou seja, a potência desejante do primeiro homem está separada 
dele e colocada na potência desejante do outro (alienus, em latim). O contexto 
do excerto indica que esse é o sentido visado por Lacan, em conformidade à 
dialética do senhor e do escravo de Hegel, na qual a alienação tem como 
contrário o reconhecimento. Segundo essa lógica, ao desejar ser reconhecido 
pelo outro, o homem aliena o seu desejo no desejo que esse outro tenha de 
reconhecê-lo: desejar o outro é desejar o reconhecimento dele e isso é separar-
se do poder de auto-reconhecimento e atribui-lo a outro, alienando o desejo 
próprio no desejo do outro. 

Admitindo-se a co-presença dos sentidos A e B, nunca se deve esquecer 
que o sujeito tem (é fonte de) desejos pelo outro (sem prejuízo de que o outro 
tenha desejos e que um sujeito deseje ser objeto dos desejos que um outro tem, 
isto é, deseje ser desejado). Esquecê-lo é tornar impensável a desalienação que 
dá sentido ao desejo de ser analista.  
 Em seus pensamentos, Lacan não deixa de reservar uma função 
desalienante ao ofício analítico, como já visto por ocasião da terceira 
proposição nele inspirada: 'A interlocução psicanalítica é uma forma de 
relação desalienante que restitui a história do sujeito': 
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 É assim que o sujeito pode vaticinar sobre sua história, sob o efeito 
de uma qualquer dessas drogas que adormecem a consciência e que 
receberam de nosso tempo o nome de ‘soros da verdade’, onde a 
segurança no contra-senso trai a ironia própria da linguagem. Mas a 
retransmissão mesma de seu discurso gravado, fosse ela feita pela 
boca de seu médico, não pode, por lhe chegar sob essa forma 
alienada, ter os mesmos efeitos que a interlocução psicanalítica.[FC 
122-123] 

 
 Mediante qual postura ética e técnica Lacan preconizaria realizar tal 
escopo de desalienação? A ver: 
 

Para libertar a fala do sujeito, introduzimo-la na linguagem do 
desejo, isto é, na linguagem primeira na qual, para além do que nos 
diz dele, já ele nos fala malgrado seu, e nos símbolos do sintoma em 
primeiro lugar. [FC 157] 

 
 Nessa passagem, o analista aparece como agente que introduz a fala do 
sujeito na linguagem do seu desejo. Assim, o ato pelo qual se desfaria a 
separação entre a fala do sujeito e a linguagem do seu desejo separa o sujeito 
de sua potência de auto-reconhecimento, atribuindo-a à ação desse outro 
analítico que do exterior produziria a interiorização entre fala e linguagem e 
entre sujeito e desejo. Parece repor-se aquela insuperável heterogeneidade 
entre Criador e criaturas, já que, diante do analista cuja função seria favorecer-
lhe o reapossamento da própria potência, o paciente aparece como sujeito 
necessariamente e exclusivamente assujeitado. De onde procede tal posição do 
outro sujeito como assujeitado (ou seja, impotente)? 
 

Esse ego, cuja força nossos teóricos definem agora pela capacidade 
de suportar uma frustração, é frustração em sua essência. É 
frustração não de um desejo do sujeito, mas de um objeto onde seu 
desejo está alienado e que, quanto mais ele se elabora, mais se 
aprofunda para o sujeito a alienação de seu gozo. Frustração no 
segundo grau portanto, e tal que ainda quando o sujeito em seu 
discurso levasse sua forma até a imagem passivante através da qual 
o sujeito se faz objeto na cerimônia do espelho, não poderia com 
isso satisfazer-se posto que, mesmo alcançando nessa imagem sua 
mais perfeita semelhança, continuaria sendo o gozo do outro o que 
faria aí reconhecer. [FC 114-115] 
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 Uma potência só existe realmente na medida em que possa agir. “Só o 
desejo é capaz de por o aparelho [psíquico] em movimento”, conceituou 
Freud56. Postular que a essência do desejo é alienação irreversível é 
inviabilizar por princípio a potência de agir do sujeito e, ao mesmo tempo, 
produzir a quimera teórica de um não-ser que exclui toda dialética – o que é 
uma verdadeira loucura. Aliás, Lacan descreveu fenomenalmente uma tal 
situação, inserindo-a num quadro rico e abrangente: 
 

Na loucura, qualquer que seja a sua natureza, é-nos preciso 
reconhecer, de um lado, a liberdade negativa de uma fala que 
renunciou a se fazer reconhecer, ou seja o que chamamos de 
obstáculo à transferência, e, de outro lado, a formação singular de 
um delírio que – fabulatório, fantástico ou cosmológico – 
interpretativo, reivindicador ou idealista -, objetiva o sujeito numa 
linguagem sem dialética. 
A ausência da fala aí se manifesta pelas estereotipias de um discurso 
em que o sujeito, pode-se dizer, é antes falado do que fala: nós aí 
reconhecemos os símbolos do inconsciente sob formas petrificadas 
que, ao lado das formas embalsamadas onde se apresentam os mitos 
em nossas coletâneas, encontram seu lugar numa história natural 
desses símbolos. Mas é um erro dizer que o sujeito os assume: a 
resistência a seu reconhecimento não sendo menor que nas neuroses, 
quando o sujeito aí é induzido por uma tentativa de cura. [FC 144] 

 
 Em resumo: 
- o sujeito louco renunciou a se fazer reconhecer na fala – que se tornou então 
louca; 
- o sujeito louco se objetiva no delírio, que é uma linguagem sem dialética; 
- o sujeito louco enuncia um discurso esteriotipado, sem reconhecer a 
simbolização petrificada nessa estereotipia. 
 Por mais que reconheça a engenhosidade e até a procedência dessa 
descrição, não posso aderir a ela, pois seria fixar o outro num quadro parcial, 
sem levar em conta dois elementos fundamentais e estruturantes da base real 
da esperança clínica: 

                                                             
56 FREUD, S. A Interpretação dos Sonhos, Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund 
Freud, Rio de Janeiro, Imago, 1980, vol.V, p. 542. [Doravante, nas citações de obras de Freud referentes à 
mencionada edição, constarão o título da obra, a sigla ESB (Edição Standard Brasileira) seguida do volume 
em número romano e o nº da(s) página(s) citada(s).] 
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 antes de ser louco – e até para manter-se louco -, o sujeito é, ou seja, 
reconhece em alguma medida uma ordem de realidade que é comum a todos e 
que constitui a abertura efetiva para a ação terapêutica; 
 por conseguinte, é de nosso ofício esforçar-se para reconhecer essa 
abertura, aproximando-nos para sintonizar os seus canais na fala, na 
linguagem e no discurso que nunca são pura e exclusivamente petrificação 
simbólica, delírio sem dialética e renúncia de reconhecimento. É assim que 
procedo – e não vejo outro modo de fazê-lo senão permitindo que o outro aja 
em nós. 
 Pelo que entendo, Lacan discorda totalmente de minha posição (pelo 
menos no contexto teórico do texto em discussão; faço a ressalva porque, em 
sua história prática – e eis aí um paradoxo que um estudo futuro deve ter 
primacialmente em conta – sabe-se o quanto se implicou pessoalmente e se 
abriu a assumir curas que outros analistas recusavam, tal como no trágico caso 
de Lucien Sebag). 57 
 E assim me aproximo do fim deste diálogo intensivo com o Discurso de 
Roma, abordando a própria finalidade militante em vista da qual Lacan 
introduz o sentido do seu discurso, aquilo contra o que esse discurso se erige 
como instrumento de combate: 
 

É a tentação que se apresenta ao analista de abandonar o 
fundamento da fala, e isso justamente em domínios onde seu uso, 
por confinar ao inefável, requeria mais do que nunca seu exame:  a 
saber a pedagogia maternal [domínio da psicanálise das crianças], a 
ajuda samaritana [domínio da cura das psicoses] e o domínio 
dialético [referente ao trabalho da contratransferência]. [FC 107-
108, entre-colchetes meus, DC] 

 
 Tenho me perguntado, ao longo desse longo diálogo com o Discurso, se 
não caberia antes atalhar diretamente o caso clínico de Nair, poupando-me de 
polêmicas avessas à minha índole pacífica e dando o meu recado diretamente 
– o que quiça pouparia também o leitor, que ouviria sem maiores preâmbulos 
e circunlóquios: olha, aconteceu isso e aquilo, procedi assim e assado e obtive 
esse e aquele resultado, sobre o que penso tal e tal coisa. 
 Mas diante dos campos enumerados pelo excerto em pauta, nunca estive 
mais seguro da pertinência e do sentido do caminho que adotei. Aparecem aí 
tematizados os eixos fundamentais da minha prática – e o intento deste 
trabalho é precisamente demonstrar, no alto e bom som de todas as letras e 
                                                             
57 Cf. ROUDINESCO, E. “Diálogo com Louis Althusser” in Jacques Lacan – Esboço de uma vida, história 
de um sistema de pensamento. São Paulo. Companhia das Letras, 1988. p. 312. 



 

 

58 

desenhos e intuições, que tais eixos não estão confinados ao campo do 
inefável (no sentido de indizível; digo isso porque, na acepção de 
encantamento, eu assumo o inefável). Senão fica uma coisa assim: eu trabalho 
desse jeito, você de outro, eu falo mal de você pelas costas, em público somos 
todos amigos ou inimigos, cada um na sua, tchau e benção – sem diálogo. E 
não se trata de persuadir o outro; antes disso, o diálogo proporciona a mim 
mesmo clareza dos meus fundamentos e do meu método.  
 Além do mais, é um prazer conversar com o estrategista brilhante que é 
Lacan. Veja-se, por exemplo, com que maestria ele convoca quem para o seu 
lado: 

 
Mas parece que, a partir de Freud, esse campo central de nosso 
domínio tenha caído em ruínas. Observemos quão ele próprio se 
defendia de maiores excursões em sua periferia: tendo descoberto as 
fases libidinais da criança na análise dos adultos e intervindo no 
pequeno Hans somente por meio de seu pais, – decifrando uma faixa 
inteira da linguagem do inconsciente no delírio paranóide, mas 
utilizando para isso somente o texto-chave deixado por Schreber na 
lava de sua catástrofe espiritual. Assumindo ao contrário quanto à 
dialética da obra, assim como quanto à tradição de seu sentido, e em 
toda sua grandeza, a posição do domínio. [FC 108] 

 
 Não há como não dar a mão à palmatória: embora evidentemente não se 
reduza a isso, Freud de fato defendia uma posição de domínio. E não é de 
agora que penso assim: data de 1991 o trabalho (publicado no ano seguinte) 
em que tal posição de domínio constitui um dos temas principais da minha 
análise dos procedimentos clínico-teóricos de Freud ao longo de sua obra.58 
Vale introduzir na conversa o trecho pertinente da análise de então: 
 

Reportei o ensinamento técnico que Freud extrai do Caso Dora, 
formulando o objetivo estratégico do analista face à transferência: 
convertê-la de inimiga em aliada. Trata-se agora de sondar no texto 
freudiano o procedimento que realizaria tal conversão: “Fui 
obrigado a falar da transferência porque somente através desse 
fator pude esclarecer as particularidades da análise de Dora. (...) 
Não consegui dominar a tempo a transferência (...). Assim, fui 
surpreendido pela transferência e, por causa desse `x' que me fazia 
lembrar-lhe o Sr. K., ela se vingou de mim como queria vingar-se 

                                                             
58 CALDERONI, D. “Édipo e Transferência a partir de Dora: Um Percurso em Freud” in Percurso nº 9 – 
Revista de Psicanálise. Depto. de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, São Paulo, 2º sem./92. 
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dele, e me abandonou como se acreditara enganada e abandonada 
por ele.” 59 
 
Seguindo Freud neste ponto, os estudiosos costumam ressaltar o 
procedimento que teria logrado manter Dora no tratamento: 
perceber o quanto antes e chamar a atenção da paciente para a 
assimilação que estaria fazendo entre o Sr. K. e o seu terapeuta. 
Freqüentemente apresenta-se dessa maneira, resultando de uma 
elaboração do malogro, o ensinamento inaugural de como deve ser a 
interpretação da transferência. 
Aqui, devo expressar minhas reservas. O sucesso desse tipo de 
intervenção depende, a meu ver, não apenas do conteúdo que quer 
comunicar, mas sobretudo da forma da relação na qual incide e da 
qual procede. 
Tendo em vista que o afeto, mais que sentimento privado, é modo 
de relação, atentando ao colorido afetivo da descrição de Freud, 
creio poder-me explicitar. No excerto em questão [“Não consegui 
dominar a tempo a transferência(...). Assim, fui surpreendido pela 
transferência”], é possível observar que os poderes referidos à 
transferência variam conforme perpectivas antagônicas específicas: 
na direção médico-paciente, trata-se de dominar; na direção Dora-
Freud, trata-se de surpreender. Dominar o que surpreende! – eis 
como daí parece operacionalizar-se a estratégia de converter a 
transferência de inimiga em aliada. Admitiria Dora a maior verdade 
do mundo, se a ressentisse como instrumento de dominação?  

 
 Para capitalizar essas antigas observações na presente discussão da 
posição de domínio que Lacan reconhece e elogia em Freud, na defesa 
metodológica e heurística do distanciamento clínico que propõe, invoco uma 
comunicação pessoal do próprio Freud a esse respeito, ao explicitar sua 
disposição afetiva para com os psicóticos: 
 

 “[...] eles me encolerizam, me irrito ao senti-los tão distantes de 
mim e de tudo o que é humano. Uma intolerância surpreendente que 
faz de mim sobretudo um mau psiquiatra. [...] Não estarei me 

                                                             
59 FREUD, S. – Fragmento da Análise de um Caso de Histeria, ESB VII, p. 112.  
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comportando do mesmo modo que os médicos de outrora com as 
histéricas?”60 

 
 Esse honestíssimo depoimento permite apreender pelo avesso os 
fundamentos psicodinâmicos da posição de domínio – a saber, nos eixos do 
processo defensivo do qual o domínio constitui a contraface. Nessa 
perspectiva, a defesa da posição de domínio pode ser assim analisada: 
 1. na defesa da posição de domínio (mestria e assenhoreamento 
proprietário), diante do sentimento de distância imposto pelos psicóticos, a 
manifestação dos afetos de irritação e cólera é acompanhada de um 
distanciamento da realidade deles pela qual Freud identifica-se ao universal da 
Humanidade (eles me encolerizam, me irrito ao senti-los tão distantes de mim 
e de tudo o que é humano); 
 2. em seguida, o movimento identificatório passa de um objeto de 
referência universal (tudo o que é humano) a um particular (mau psiquiatra), 
em correlação ao movimento afetivo que passa da irritação e cólera à surpresa 
por descobrir-se intolerante; 
 3. finalmente, o movimento identificatório segue especificando o seu 
objeto de referência ao passar de um particular (mau psiquiatra) a uma 
subespécie desse particular (os médicos de outrora com as histéricas), em 
correlação ao movimento tópico-afetivo que, suponho, passa, do impacto 
subjetivo da surpresa por descobrir-se intolerante, a uma inquietude meditante 
sobre o vínculo subjetivo-objetivo entre intolerância (do sujeito) e ignorância 
(do objeto). 
 A suposição do pólo objetivo desse movimento tópico-afetivo 
relaciona-se à história de Freud e da psicanálise: comportando-se de modo 
análogo à reação experimentada por Freud diante da impotência motivada pelo 
isolamento ou pela introversão afetiva psicótica, os seus antigos adversários, 
ao não tolerarem o não-saber, permaneceram surdos à surpresa que as 
histéricas reservavam a quem ao pé do ouvido aprendeu pacientemente a 
escutá-las: a descoberta do inconsciente. Assim, esse pólo objetivo do 
movimento tópico-afetivo concerne à efetividade do afeto ou, noutras 
palavras, à descoberta de uma ordem de realidade (efetividade) condicionada a 
uma abertura ao afeto da surpresa, cuja contrapartida é a cegueira triunfal 
decorrente da defesa da posição de domínio. 
 Por esses motivos, reafirmo que não vejo outro meio de não 
acumpliciar-me à petrificação simbólica, ao delírio sem dialética e à renúncia 
de reconhecimento, senão aproximando-me para que ao pé do ouvido o outro 
                                                             
60 FREUD, S. “Carta de outubro de 1928 a Istvàn Hollos” apud Dupont, Judith. “Ferenczi, esse louco” in 
Pulsional Revista de Psicanálise – ano XIII, n.138, out/2000, p. 6-7. 
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aja sobre mim e me ensine a escutá-lo. É assim que procedo – e, repito, não 
vejo outro modo de fazê-lo.  
 Ademais, não há originalidade alguma nisso. Toda boa prática clínica e 
toda descoberta realmente fundadora passam a meu ver por esse caminho – e 
não me refiro somente ao fundador da disciplina. Através do conceito de 
sentir-com, Ferenczi foi o primeiro que procurou cunhar as ferramentas 
teórico-clínicas concernentes à atitude terapêutica em cuja tradição me 
reconheço. Quanto a mim, não cunhei nada nessa área. Propus-me apenas a 
utilizar uma idéia colhida em Merleau-Ponty para designar e tornar mais 
facilmente pensável o procedimento que vi desempenhar uma função 
terapêutica e investigativa profícua junto a Nair: trata-se da noção de co-
percepções. 
 
 Ao fim e ao cabo, cabe retomar o sentido geral deste percurso por 
Lacan. Num importante passo desta introdução, objetivando a explicitação dos 
meus posicionamentos epistemológicos, éticos, metodológicos e técnicos, 
assim como a configuração do horizonte metapsicológico e clínico em cujo 
contexto se dá o atendimento de Nair, organizei antes proposições 
positivamente inspiradas em Lacan. No mesmo espiríto e num resumo final de 
meu diálogo com o Discurso, mas agora em regime de contraponto, enunciarei 
proposições próprias evocadas por contraste a certas idéias que me parecem 
centrais na proposta lacaniana, trancrevendo nos rodapés as passagens em 
referência ainda não citadas. 
 
 1. O meio único da psicanálise não é nem pode ser somente a fala (a 
menos que comecemos por jogar fora toda a técnica do brincar desenvolvida 
por Melanie Klein, toda a técnica gráfica utilizada por Dolto e Winnicott, toda 
técnica de dramatização desenvolvida por Penot e sua equipe etc, jogando fora 
também todas as conquistas já alcançadas e por alcançar junto a pacientes cuja 
aparelhagem neurosensorial ou psíquica abre vias de expressão e troca 
simbólica exclusiva ou preferentemente extraverbais), muito menos vem a ser 
o meio único da psicanálise a fala da qual se teria expurgado a afetividade (a 
menos que encenemo-nos – coisa que o próprio Lacan não o fez, até porque é 
impraticável – como encarnações exatas da pontuação e do corte realizadas 
pelo morto).61 
 
 2. Nem a essência do ego é frustração, nem a essência do desejo é 
alienação. Um e outro são instâncias tópica e dinâmica que participam 
                                                             
61 “Que ela se pretenda agente de cura, de formação ou de sondagem, a psicanálise só tem um meio: a fala 
do paciente.” FC 112 
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necessariamente da potência de agir do sujeito, ou seja, são condições 
operantes da pulsão de auto-conservação e da pulsão sexual que confluem 
para a pulsão de vida – ou para a vida, em bom e claro português (e a vida não 
há de resumir-se à alienação e à frustração).62 
 
 3. Importa sumamente ao psicanalista “o poder de reter” e sobretudo “o 
poder de inventar” do paciente sob seus cuidados, precisamente porque se 
trata de engajá-lo em sua história, e esta dificilmente se faz sem memória, 
muito menos sem criação simbólica e imaginativa efetivas (já que a história é 
criação real).63 
 
 4. Admitir o diálogo recíproco e multidirecional entre as palavras, as 
imagens corporais e os processos orgânicos não pode excluir a 
intersensorialidade, já que a pressupõe, posto que a sensação que se volta para 
outra é a base de todo possível jogo significante (pois, lembrando Saussure, o 
significante é a face sensível do signo). 
 
 5. o símbolo não é o assassínio da coisa, mas a transformação da coisa 
em objeto e meio de trocas figurativas e expressivas, mediante o positivo 
investimento imaginário de certos suportes materiais – investimento pelo qual 
certas coisas passam a significar coisas outras. A idéia criminal de assassínio, 
imprimindo uma conotação pecaminosa e mortuária aos conceitos hegelianos 
de negação interna e superação, penaliza e promove à condição de modelo 
único das relações inter-humanas a luta de morte entre o senhor e o escravo, 
esquecendo de perguntar: o que seria a coisa que o símbolo viria 
vingativamente assassinar? aquilo que ameaçava o sujeito de morte? Se asim 
for, será com a pré-condição de que essa coisa desempenhe para o sujeito uma 
função vital – nessa função vital residindo a condição de possibilidade da 
função de ameaça de morte.64 

                                                             
62 “Esse ego, cuja força nossos teóricos definem agora pela capacidade de suportar uma frustração, é 
frustração em sua essência. É frustração não de um desejo do sujeito, mas de um objeto onde seu desejo está 
alienado e que, quanto mais ele se elabora, mais se aprofunda para o sujeito a alienação de seu gozo. 
Frustração no segundo grau portanto, e tal que ainda quando o sujeito em seu discurso levasse sua forma até 
a imagem passivante através da qual o sujeito se faz objeto na cerimônia do espelho, não poderia com isso 
satisfazer-se posto que, mesmo alcançando nessa imagem sua mais perfeita semelhança, continuaria sendo o 
gozo do outro o que faria aí reconhecer.” FC 114-115 
63 “Uma psicanálise chega normalmente a seu termo sem nos informar senão pouca coisa do que nosso 
paciente tem de próprio em sua sensibilidade aos golpes e às cores, da prontidão de suas respostas ou dos 
pontos fracos de sua carne, de seu poder de reter ou de inventar, e mesmo da vivacidade de seus gostos”. FC 
131 
64 “Fort! Da! É bem já em sua solidão que o desejo do homenzinho se tornou o desejo de um outro, de um 
alter ego que o domine e cujo objeto de desejo é doravante sua própria pena. Que a criança se dirige agora a 
uma parceiro imaginário ou real, ela o verá obedecer igualmente à negatividade de seu discurso, e seu apelo 
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 6. No postulado lacaniano de que “a potência combinatória que arranja 
os equívocos” constitui “a mola própria do inconsciente” [FC 133], não resta 
ao inconsciente senão a função secundária de embaralhar dados de cuja 
origem ele, o inconsciente, não teria participado. Mas porque não se resume a 
uma função meramente combinatória, mas se constitui incessantemente como 
potência de origem e criação de novas figuras do dizível, do sensível e do 
pensável, é nesse poder de inovação radical que repousa o campo próprio e o 
objeto específico da ciência do singular da qual a psicanálise é uma (não-
exclusiva) disciplina participante, não exclusividade decorrente da 
multidimensionalidade do objeto psicopatológico e da correlativa pluraridade 
dos enfoques terapêuticos e investigativos do sujeito singular, entre os quais 
podem-se enumerar a análise existencial, a psiquiatria fenomenológica e a 
neurologia clínica de um Oliver Sacks. 
 Se o inconsciente só fosse um branco e uma mentira, isto é, a parte 
censurada da minha história, não poderia ser constitutivo da idéia, do 
pensamento e da linguagem que participam da criação da história e por isso 
permitem resgatá-la.65 
 

7. Qual seria o perfil e quais seriam os recursos do homo lacanensis? 
 O ser de seu desejo é alienado. 
 Possui um ego que é pura frustração e desconhecimento. 
 Seus afetos são recursos inconvenientes. 
 É produto de um símbolo de cuja origem está a priori excluído e cujo 
nascimento marca a morte das coisas. 
 E sobretudo: é a imagem de uma figura que o retrata sumamente 
desvalido, não se interessa por sua memória, sua inventividade e sua 
sensibilidade e ainda por cima arregaça as mangas para suspender as certezas 
que por milagre ainda lhe restem.66 
 Entregue a seu mestre, não há esperança para esse sujeito 
irremediavelmente assujeitado: a exterioridade entre o sujeito e o seu desejo é 
                                                                                                                                                                                          
tendo por efeito o fazê-lo esquivar-se, procurará numa intimação desterrante a provocação do retorno que o 
reconduz a seu desejo.” FC 183 
[...] 
“Assim o símbolo se manifesta primeiro como assassínio da coisa, e essa morte constitui no sujeito a 
eternização de seu desejo.” FC 184 
65 “O inconsciente é esse capítulo de minha história que é marcado por um branco ou ocupado por uma 
mentira: é o capítulo censurado.” FC 124 
66 “(...) a arte do analista deve ser a de suspender as certezas do sujeito, até que se consumam as últimas 
miragens. E é no discurso que deve se escandir sua resolução.” FC 116 
[...] 
“(...) nada poderia extraviar mais o psicanalista do que procurar se guiar sobre um pretenso contato 
experimentado da realidade do sujeito.” FC 117 
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reposta no ato que deveria superá-la, visto que é preciso sempre reafirmar que 
a essência de todo homem é a alienação do seu desejo. 
 Quem é o outro do Outro a quem o desejo foi alienado? 
 Quando a “ética do desejo do analista” realiza-se numa técnica retórica 
a serviço de uma política de heteronomia, a defesa da posição de domínio 
logrou o seu intento e produziu o grande Um67. 
 
 

Do Paradigma Alienário ao Conatus 
 
 Pegaram Lacan para Cristo – dirá o leitor mais ponderado. E não vejo 
como negar-lhe parcela de razão. Dou-lhe então a palavra. 
Você mesmo ressaltou antes o quanto Lacan abria para uma estratégia de 
desalienação. Como pode agora ser tão maniqueista e unilateral, pintando 
Lacan como um demônio nadificante? Pois vou eu mesmo me encarregar – e, 
note bem, com as proposições que você mesmo revelou terem sido inspiradas 
em Lacan – dizia, vou eu mesmo me encarregar de traçar a fisionomia do 
homo lacanensis positivo: 
 
1. A interlocução psicanalítica é uma forma de relação desalienante que 
restitui a história do sujeito. 
 
2. O inconsciente restituído intersubjetivamente na análise restabelece a 
continuidade que permite ao sujeito reengatar-se em sua história. 
 
3. Esse sujeito da história, realizando-se como sujeito da fala verdadeira, 
encontra uma concretude transindividual pela qual alcança, em sua relação 
com a verdade e com o real, uma intersubjetividade em alguma medida 
universal. 
 
 De mais a mais, admito que inquietem certos lacanianos evidências 
contrárias a idéias reputáveis a Lacan – prossegue então o leitor. Mas isso 
seria diferente com partidários de Freud, Klein, Bion, Winnicott etc? 
 Além disso, não há uma essência geral dos lacanianos: alguns deles 
diagnosticarão estruturas psicóticas imutáveis e lavarão as mãos, outros 
                                                             
67  Neste ponto, vale retomar a passagem do comentário que Claude Lefort dedica à obra de La Boétie, o 
“Discurso da Servidão Voluntária”: “O segredo, a força da dominação consiste no desejo – em cada um, seja 
qual for o escalão que ocupe na hierarquia – de identificar-se com o tirano tornando-se o senhor de um outro 
(...): a servidão de  todos está ligada ao desejo de cada um de portar o nome de Um perante o outro”. 
LEFORT, C. “O Nome de Um” in LA BOÉTIE, E. Discurso da Servidão Voluntária. São Paulo, Brasiliense, 
1987, 4a ed., p.166. 
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diagnosticarão estruturas psicóticas imutáveis e isso lhes significará uma 
direção para a cura, outros ainda tomarão os conceitos de Lacan como 
ferramentas clínico-teóricas para prevenir falhas na estruturação do sujeito 
etc. 
 Por tudo isso, constitui um reducionismo absurdo generalizar a todos 
os lacanianos uma condição de sujeitos assujeitados. 
 
 Aquieço aos argumentos. Há mais de uma leitura possível, assim como 
há mais do que um leitor. Por isso mesmo, concordo também com a crítica à 
generalização. Penso, porém, que não se deve cair num relativismo: assim 
como em seu método incorporativo de leitura, tal como registrado em sua 
história textual, Lacan tendia a apagar o espaço diferencial da autoria alheia – 
o que se evidencia sumamente em sua leitura mais-que-freudiana de Freud -, 
assim também na relação com seus “seminaristas” ele não tolerava uma 
diferença de perspectivas autorais – fato histórico que, por exemplo, torna-se 
patente no depoimento de André Green: 
 

 Deixei de assistir ao seminário de Lacan em 1967, após a 
publicação de um artigo sobre o narcisismo primário, onde Lacan 
afirmava não ter eu dado a devida consideração a suas próprias 
idéias. 
 Acompanhara Lacan em nome da liberdade de pensamento, e 
agora ele me censurava por pensar por minha própria conta. Era o 
fim de nossa colaboração.68 

 
 Longe de com isso homogeneizar eticamente a prática dos colegas 
lacanianos – e aqui reverencio particularmente Luis Carlos Nogueira e Jussara 
Falek Brauer, a quem devo passagens significativas da minha formação clínica 
e teórica, e cuja lisura me é paradigmática -, após vinte e cinco anos de 
freqüentação dos meios psicanalíticos, considero insofismável o quanto os 
atores institucionais lacanianos têm que lutar contra os óbices à autoria própria 
determinados pelo lugar absolutista que a figura de Lacan ocupa69 – e eis uma 
                                                             
68 GREEN, A. Sobre a loucura pessoal. Rio de Janeiro. Imago Editora, 1988. p. 15. No artigo de autoria de 
Green que foi o pivô da dissenssão com Lacan pode-se ler o seguinte: “O narcisismo é o apagamento da 
marca do Outro no Desejo de Um. A diferença instaurada pela separação entre a mãe e a criança é 
compensada pela investidura narcisista.” Cf. GREEN, A. “O narcisismo primário: estrutura ou estado?” in 
Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte. São Paulo. Escuta. 1988. p. 142. 
69 Podemos remontar ao valor político-conceitual do par ator-autor através de Thomas Hobbes, para quem 
Ator é aquele cujas palavras e ações pertencem ao Autor. “E tal como o direito de posse se chama domínio, 
assim zambém o direito de fazer qualquer ação se chama autoridade”. O Ator age por autoridade quando 
representa o Autor. Cf. HOBBES, T. “Leviatã” – São Paulo, Nova Cultural (Os   Pensadores), 1988, 4a ed., p. 
96. 
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boa oportunidade de acompanhar, a propósito da constituição do sujeito e 
desta tese, as comoventes acrobacias que, entre outros valorosos colegas, M.C. 
Laznik e B. Penot tem que tentar empreender para sobrepujar o pesado fardo 
imaginário de sua filiação. 
 Em sua obra “Figuras da Recusa” 70, Bernard Penot debruça-se, como o 
título sugere, sobre a noção freudiana de recusa (Verleugnung), destinada a 
designar o mecanismo operante nas psicoses. 
 A gênese da recusa radicaria nas mensagens dos pais (figuras da recusa) 
afetadas por uma falha, uma não-ligação ou uma insuficiente simbolização – 
expressões equivalentes para denotar um mesmo processo. A primeira tarefa 
do psiquismo infantil consiste em interpretar as disposições psíquicas daquela 
de cujos cuidados depende. Se a mãe, dissociadamente, não reconhece e 
reconhece a castração, isso tenderá, sob formas diversas, a repercutir como 
obstáculo ao processo de subjetivação da criança, entendendo-se por isso o 
modo pelo qual esta acede ao exercício do pensamento e ao reconhecimento 
do próprio desejo. Na medida em que as teorias sexuais infantis forneceriam 
as categorias, os esquemas e os motivos de toda a atividade de simbolização e 
de pensamento, a recusa-clivagem implicaria a coexistência de lógicas 
heterogêneas e antagônicas, cavando um hiato no trânsito das representações e 
ameaçando a função de ligação (Bindung), consubstancial ao ego. Tendo isso 
em conta, Penot enuncia o cerne do argumento de Figuras da Recusa: 
 

 Uma certa falta de simbolização, através das mensagens parentais, 
de dados que afetam fortemente a criança, seria determinante na 
incapacidade duradoura desta em tratá-los de outra forma, senão 
pela recusa. (...) Chegamos, pois, ao próprio nó da questão sugerida 
pelo título desta obra: a da infiltração do sujeito por figuras mal 
'psiquizadas', que emanam de sua percepção de certas mensagens 
(inconscientes) dos pais. Em todo caso, parece que um trabalho 
psíquico insuficiente, por parte dos pais, é susceptível de aferrolhar, 
radicalmente, em certos pontos, a atividade de pensamento de seu 
rebento.71 [Grifei, D.C.] 
 

 Se a mãe abriga uma recusa-clivagem e se este é um mecanismo típico 
da psicose, porque esta nem sempre manifesta-se nas mães, e sim nos filhos? 
Por importante que seja, seguir a trilha dessa questão nos afastaria do nosso 
ponto atual. Por ora, tendo em vista os trechos sublinhados, assinale-se, de 
                                                             
70 PENNOT, B. Figuras da Recusa – Aquém do Negativo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. Doravante 
referido como Figuras... .  
71 Figuras..., p.34. 
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passagem, uma ambigüidade quanto à origem da falha assimbolígena: esta 
proviria da natureza das mensagens parentais ou da percepção que a criança 
tem dessas mensagens? 
 

O que parece essencial é que a atividade de pensamento destes 
sujeitos jamais consegue tratar estas representações estranhas 
recorrendo à negação [Verneinung], nem tampouco através do 
recalcamento [Verdrängung]. Ambos os processos se tornam 
invalidados radicalmente, à medida que a representação traumática é 
o local não só de uma inquietante condensação imaginária, mas 
também de uma não-ligação de sentido (um não-julgamento). (...) 
Como Freud destacou, por muitas vezes, o fenômeno da recusa-
clivagem [Verleugnung] não consiste em apagar esta ou aquela 
representação desagradável do campo da consciência, como faz o 
recalcamento. Pelo contrário, é a significação particular, que nela 
está implicada, que permanecerá 'invalidada' no jogo da 
mentalização. (...) Portanto, é capital compreender que uma não-
ligação deste tipo depende de uma ordem de processo 
fundamentalmente estranha à que está ligada à negação, porque esta 
é, ao contrário, apresentada por Freud como o protótipo da operação 
do trabalho da simbolização. 72   

 
 Isso não significa que Penot não sugira um caminho para levantar a 
recusa: 
 

 Nestes casos, tudo irá se passar, na prática, como se estes pacientes 
deixassem a algum 'outro' – especialmente, a seu analista – a tarefa 
de pensar por eles o impensável, e articular o incompatível. (...) Isso 
pode ser considerado como uma necessidade neles, conforme as 
próprias condições através das quais todo ser humano deve aceder a 
uma capacidade de lidar com um jogo de pensamento simbolizado. 
73   

 
 Ora, se o protótipo do trabalho de simbolização consistiria na negação e 
se a mesma está definitivamente impedida para o sujeito, torna-se impossível 
“aceder a uma capacidade de lidar com um jogo de pensamento simbolizado.” 
No entanto, a possibilidade de aceder a uma simbolização é entrevista, no 
segundo excerto, como dizendo respeito a uma necessidade primária dos 
                                                             
72 Figuras..., p.34 -35. 
73 Figuras..., p.33-34. 
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sujeitos em pauta: a de deixar a outrem “a tarefa de pensar por eles o 
impensável, e articular o incompatível.” Esta colocação subentende uma 
teoria da função simbolizante das relações primárias, das conseqüências do 
seu comprometimento e, sobretudo, da possibilidade ulterior de sua retomada 
terapêutica. 
 A má contradição em que Penot se enreda consiste num nefasto e típico 
efeito do que chamarei de paradigma alienário74: afirma-se a perda de uma 
potência de simbolização primária e depois se alude a um processo terapêutico 
que a pressupõe. O problema de base é que a perda da simbolização está 
simultaneamente dada e impossibilitada por princípio (lógico) e no princípio 
(temporal) de todo o processo: trata-se da complexão axiomática segundo a 
qual 1. a fundação do psiquismo do sujeito tem sua origem fora do sujeito e 2. 
a fundação psíquica do sujeito se dá num ato de negação – e é nessa 
concepção privativa e negativa por excelência que radica o paradigma 
alienário. Ora, como poderia o sujeito não participar do seu próprio 
nascimento? Como o primeiro momento da fundação de um ser poderia 
consistir numa negação (seja na acepção hegeliana ou freudiana do termo), se 
esta pressupõe um ser a ser negado? 75 
 Ressalte-se que Figuras da Recusa prima pela seriedade dos relatos 
clínicos e pela laboriosa inventidade e proficuidade dos dispositivos de 
tratamento da psicose, pautados por um deixar-se investir e mobilizar pelas 
figuras do delírio de modo a abrir caminho para a posterior descondensação 
dessas figuras, mediante um enquadre concebido como espaço lúdico e 
dramático transicional.76 
 De sua parte, em Psicanalistas que trabalham na rede pública, 
conferência proferida em congresso organizado pelo Colégio Freudiano do 
Rio, Marie-Christine Laznik, num discurso singularmente passional e 
                                                             
74 Explica-se o sentido do neologismo alienário como condensação semântica de alienatário [“aquele a quem 
se transfere posse ou propriedade de alguma coisa”] e alienatório [“transmissível por alienação; que causa 
alienação”], qualificando-se portanto o próprio paradigma como particípe da causa, do processo e da 
figuração do destinatário da alienação (pois, evidentemente, um paradigma só pode ser destinatário de 
alienação enquanto símbolo desse destinatário – o grande Um). Cf. Aurélio, op. cit., p. 70. 
75 Na base desse absurdo contra-senso reside uma dialética hegeliana deturpada, em que a antítese precederia 
a tese. A investigação histórico-crítica das raízes dessa inversão e de suas amplas conseqüências teóricas, 
clínicas e  institucionais – matéria para outra tese – passam por acompanhar a metamorfose ontológica de 
Lacan: entre a sua Tese de Doutorado em Medicina (1932) De la psychose paranoïaque dans ses rapports 
avec la personnalité e o seu artigo Les complexes familiaux dans la formation de l'individu. Essai d'analyse 
d'une fonction en psychologie publicado em 1938 no Vol. VIII da Enciclopédie française dirigida por Wallon, 
Lacan passa de Espinosa a Hegel, sob o influxo das aulas sobre este último autor ministradas por Kojève. 
Valeria a pena estudar o modo pelo qual esta passagem é realizada, pois veio a implicar a travessia de uma 
lógica da positividade a uma lógica da negatividade, governando concepções radicalmente distintas de sujeito 
– passagem pela qual toda a tradição da psicanálise francesa ficou marcada. [cf. Ogilvie, B. Lacan – a 
formação do conceito de sujeito (1932-1949). Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, s/d.] 
76 Figuras…, p.100. 
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engajado, dá a ver em que alta medida o compromisso ético-clínico determina 
uma contraposição ao paradigma alienário: 
  

 Nós lacanianos temos uma visão depreciativa do ego. Mas quando 
trabalhamos com crianças sem ego, enfrentamos um problema 
difícil. O estádio do espelho é muito importante para a constituição 
da imagem do corpo, para a unidade corporal e para a possibilidade 
de uma relação com o pequeno semelhante. É importante saber que 
ele pode não se constituir. O que nos interessa é o que precede e 
torna possível a constituição deste estádio.  

[...] 
 Sei bem que, assim como o ego tem má reputação nos meios 
lacanianos, o gozo do Outro é uma questão ainda mais inquietante. 
No entanto, é preciso saber que o gozo fálico do Outro, gozo 
limitado pela marca de castração que o barra, é indispensável para a 
estruturação do aparelho psíquico; sem ela não haverá sujeito. Lacan 
diz exatamente isto no Seminário 11. Mas o que é aí dito sobre a 
pulsão está disperso entre diversas lições do Seminário. Fiz, 
portanto, um trabalho de reorganização metódica de tudo aquilo que 
se relaciona com a pulsão neste seminário; e posso, agora, afirmar 
que nele está exposta uma teoria lacaniana da pulsão. 

[...] 
  Para que o bebê possa se olhar no estádio do espelho, é preciso 
supor a existência prévia de um olhar original, de uma presença 
original, sobre a qual a ausência vai poder se inscrever. Repetimos 
como papagaios o que Lacan diz a propósito da importância, para a 
consituição do aparelho psíquico, da escansão presença-ausência 
materna; mas esquecemos que sem presença fundadora não haverá 
ausência que possa se inscrever. 77 

 
 Sem consistir numa demonstração exaustiva, a eloqüência desses breves 
excertos basta para indicar que, sob a forma de uma apologia do ego, a 
contraposição ao paradigma alienário passa por cavar no seio da teoria do 
primado do significante um resgate do papel fundamental do afeto (sob a 
forma do “gozo do Outro” posto como “presença fundadora”) na constituição 
do sujeito. 

                                                             
77 LAZNIK, M. C. “Psicanalistas que trabalham na rede pública”. Conferência proferida no Congresso sobre a 
Psicanálise da Criança organizado pelo Colégio Freudiano do Rio, ago/98. Publicada na Pulsional Revista de 
Psicanálise – ano XIII, no. 132, abril 2000, p. 62 a 78. Tradução: Monica Seincman. 
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 Tenciono retornar à contribuição de Laznik à teoria das pulsões, 
expondo-a e remotivando-a mais amplamente no contexto de um diálogo 
clínico propiciado pelo memorial de Nair. Por ora, no espírito de explicitação 
metodológica da presente introdução, cabe reatar o fio da crítica político-
epistemológica desencadeada pelo diagnóstico “lacaniano” de Nair, 
repensando o cânone aristoteliano da ciência ocidental à luz da questão do 
grande Um. 
 “Não de mim, mas do Logos tendo ouvido é sábio homologar Tudo é 
Um”, disse Heráclito78. Ao que Castoriadis contradisse, argumentando: nunca 
é um universal transcendente que fala através de um porta-voz autorizado, mas 
é sempre um homem singular que fala, queira ou não, não mais que em nome 
próprio e a partir de uma situação sócio-histórica determinada. Nessa 
perspectiva, qual seria então a essência da universalidade, senão um certo 
modo de negar a singularidade? A ver aonde nos leva esta interrogação. 
 Recordo que considerei ser uma hipóstase (ficção falsamente real) a 
noção de estrutura psicótica enquanto acionada para afirmar a perpetuidade da 
suposta patologia de Nair e, recorrendo a Hobbes, La Boétie e Lefort, vi na 
base disso a figuração de Lacan como Autor e como grande Um, isto é, como 
autoridade soberana com cujas fórmulas a identidade dos atores lacanianos 
deveria conformar-se. Por que considero esse uso da noção de estrutura 
psicótica como uma hipóstase? Porque assimilo esse uso à pseudodefinição do 
cego como aquele que não vê. Nos dois casos, nenhuma realidade é afirmada, 
uma vez que se procede de modo a desconhecer a essência singular ativa do 
indivíduo em questão. Ora, a noção de essência singular individual é 
impensável na perspectiva de Aristóteles. Qual o problema disso? Gravíssimo: 
sendo o paradigma dominante da ciência ocidental alicerçado em Aristóteles e 
sendo o presente trabalho científico fundamentado num caso clínico singular, 
de duas, uma: ou desistimos de propor este trabalho científico, ou precisamos 
contrapor ao cânone aristoteliano da ciência do universal uma concepção 
alternativa na qual haja espaço para uma ciência do singular. 
 Em primeiro lugar, é necessário entender o motivo pelo qual, na 
perspectiva científica aristoteliana, existem somente essências que sejam 
necessariamente gerais. A fim de tomar em consideração os grandes traços da 
concepção científica de Aristóteles, valho-me novamente do crivo sintético de 
Chauí: 
 

                                                             
78 HERÁCLITO, Pré-Socráticos (Coleção Os Pensadores). São Paulo. Abril Cultural, 1985, p. 84. 
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 A tese absolutamente aristotélica, tese que distingue Aristóteles de 
todos os seus predecessores e que o faz ser considerado o pai da 
ciência ocidental, é a de que só há ciência do universal e não do 
particular individual. Já vimos (ao falar da indução) que, na ciência, 
o particular não é o indivíduo singular, mas a espécie, isto é, o 
particular científico é sempre alguma coisa geral. A frase famosa de 
Aristóteles sobre a ciência é:  
 ‘A ciência conhece o homem e não Sócrates ou Cálias. Sem 
dúvida, o que eu souber sobre o homem me ajudará a conhecer 
melhor Sócrates ou Cálias, mas conhecê-los já não é ciência’.79 

 
 Nesse prisma, conhecer uma espécie é conhecer suas diferenças para 
com espécies do mesmo gênero. Tais diferenças concernem às propriedade 
essenciais próprias e exclusivas daquela espécie, além das que possui em 
comum com espécies do mesmo gênero. Não há diferenças específicas entre 
indivíduos da mesma espécie, mas somente diferenças acidentais. 

 
Desta maneira, prossegue Chauí, posso dizer que, por exemplo, 
conheço Sócrates se eu souber que é: um ser, animal, vertebrado, 
mamífero, bípede, humano, mortal (por ser animal), racional (por 
ser humano) que pertence à espécie dos filósofos e à espécie dos 
atenienses. Todo o restante que eu souber de Sócrates são os 
acidentes não-científicos: data de nascimento e morte, família, 
ocupação (pedreiro e soldado), feio, muito falante e curioso, 
assassinado por Atenas, etc. Assim, embora do ponto de vista da 
realidade só exista o indivíduo (substância primeira), do ponto de 
vista científico só interessam o gênero e a espécie (substâncias 
segundas).80 

 
 Dessas posições, transparecem imediatamente algumas características 
críticas, ou melhor, algumas características a criticar: em primeiro lugar, o 
ponto de vista científico de Aristóteles não alcança a realidade, na medida em 
que não alcança o indivíduo – e como na realidade só há indivíduos, torna-se 
duvidoso que o homem genérico que tal ciência julga conhecer nos ajude a 
conhecer Sócrates ou Cálias; em segundo lugar, cabe indagar a razão pela qual 
dizer que Sócrates é filósofo consistiria em conhecê-lo cientificamente, ao 
passo que considerá-lo enquanto pedreiro seria aludir a um acidente não-
                                                             
79 CHAUÍ, M. “A Lógica ou Órganon” in Introdução à História da Filosofia – Dos pré-socráticos a 
Aristóteles. São Paulo. Editora Brasiliense, 1994. p. 270-273.  
80 Idem, ibidem. 
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científico – teria isso alguma relação com o valor do trabalho manual numa 
sociedade escravocrata?  
 Figuro que o leitor pós-modernista responderia: 
 

Entendo onde quer chegar e objeto. Incapaz de questionar a consistente 
interioridade sincrônica do sistema da ciência aristotélica e pronto a politizar 
tudo o que vê na frente, você incorre na fácil precipitação de uma crítica 
marxista exterior e anacrônica – mesmo porque, Marx nem era nascido na 
Atenas Clássica e o Muro de Berlim caiu no século passado. 

 
Diante do desafio representado por tal advertência, é o caso de voltar 

aos intestinos do “sistema da ciência aristotélica” e centrar fogo na questão da 
essência. Para tanto, Chauí retoma a palavra: 

 
Quando, portanto, Aristóteles afirma que só há ciência do universal 
ou do geral, está afirmando que uma ciência só se ocupa com 
essências universais ou gerais (gêneros e espécies), isto é, como os 
atributos (ou qualidades ou propriedades) essenciais de uma coisa, 
sem se ocupar com os predicados acidentais ou contingentes. 
Um predicado (ou atributo, ou qualidade ou propriedade) essencial é 
aquele sem o qual a coisa não é o que é; aquele que, se for retirado 
da coisa, ela deixa de ser o que ela é. Um predicado (ou qualidade, 
ou atributo ou propriedade) acidental é aquele que a coisa pode ter 
ou deixar de ter sem com isto ter sua essência afetada. Um indivíduo 
(esta mesa, esta rosa, Sócrates) é uma mescla de qualidades 
essenciais (as de sua espécie) e acidentais (as suas particularidades 
enquanto indivíduo e que são somente suas). A diferença entre os 
indivíduos é, portanto, acidental e não há ciência do individual. 
A tarefa da definição é oferecer a essência e a diferença específica 
essencial e por isso não existe definição científica do indivíduo ou 
do individual. A ciência deve, por meio da demonstração, oferecer a 
definição procurada de uma espécie, partindo da definição geral do 
gênero (que deve ser dada como ponto de partida e não deve nem 
precisa ser demonstrada) e dos axiomas e postulados referentes a 
este gênero.81 
 

 Agora sim, é possível compreender no sistema de Aristóteles o porquê 
da cientificidade do Sócrates filósofo e da não-cientificidade do Sócrates 

                                                             
81 Idem, ibidem. 
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pedreiro: ser filósofo é atributo essencial de Sócrates, na medida em que o 
refere ao gênero ou à espécie dos filósofos; ser pedreiro é atributo acidental de 
Sócrates, na medida em que ser pedreiro não remete a nenhum gênero ou 
espécie. Por que há o gênero dos filósofos e não há o gênero dos pedreiros? 
Por definição indemonstrável. 
 Um princípio inteiramente diverso preside a concepção espinosana da 
essência singular dos homens: trata-se do conatus. A fim de introduzí-lo, 
convém retomar, para efeito de elucidação por contraste, a essência humana e 
o modo de apreendê-la  nas perspectivas de Aristóteles e Lacan. 
 A concepção de ciência de Aristóteles condiz com a teoria lacaniana do 
simbólico num ponto capital. Lacan estabelece o simbólico (entendido como o 
campo da fala e da linguagem) como a essência do homem. Mas para Lacan o 
simbólico não foi feito pelo homem: o simbólico precedeu e produziu o 
homem. Portanto, na visão lacaniana, o homem não participa da produção de 
sua essência, donde procede sua afirmação de que o homem é essencialmente 
alienação. De sua parte, vimos que Aristóteles afirma que a essência de cada 
homem singular (isto é, os atributos sem os quais um homem deixa de ser 
Homem) consiste naquilo que permite incluí-lo numa espécie e num gênero – 
ou seja, a essência do singular seria o que este tem em comum com o geral. 
Vimos também Aristóteles afirmar que o indivíduo é a realidade primeira, isto 
é, a única coisa que realmente existe, sendo os gêneros e as espécies modos do 
conhecer científico. Essa concepção implica que a ciência aristotélica conceba 
como acidente ou como contingência os atributos que distinguem a 
singularidade do sujeito e a ele pertencem exclusivamente. Mas porque, com 
Espinosa, considero que a essência de um homem não é casual, digo que 
conhecer-se conforme a ciência do universal de Aristóteles é alienar-se de sua 
própria essência – e, nisso, Aristóteles solidariza-se com Lacan, em cujo 
prisma analisar-se é reconhecer-se como alienado. O ponto principal aqui 
consiste em que as concepções de Aristóteles e de Lacan concebem a essência 
de um homem a partir de determinações extrínsecas à sua natureza singular, 
ao passo que a perspectiva de Espinosa concebe a essência singular de um 
homem a partir de determinações intrínsecas à sua natureza. 
 No entanto, se as perspectivas de Lacan e de Aristóteles fossem 
somente causas de alienação, não se compreenderiam nem a posteridade de 
suas obras, nem a abertura ao conhecimento verdadeiro que propiciam. Penso 
que o conceito espinosano de noção comum permite compreeender uma das 
vias pelas quais Lacan e Aristóteles tangenciam a verdade do sujeito, na 
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medida em que este é também produzido e afetado por determinações gerais 
extrínsecas.82 
 Essa discussão já foi de certa forma antecipada ou preparada em 
passagens anteriores de minhas considerações. Tematizando a validade ética e 
heurística de uma semiologia classificatória, disse, logo no início do capítulo 
primeiro, que classificar um sujeito como psicótico ou autista nada indica da 
singularidade concreta desse sujeito, aludindo, na melhor das hipóteses, a 
algumas modalidades de funcionamento psíquico genericamente abstraídas de 
sujeitos os mais diversos – e dei como exemplo a psicose como sendo o que 
há de comum entre o atirador do Shopping e Van Gogh. 

As determinações gerais abrangidas pela categoria psicose podem 
constituir um passo de aproximação rumo a um tratamento e a uma 
investigação que promovam e apreendam a singularidade de um sujeito. 

Talvez constitua vicissitude própria da relação inter-humana que, no 
mais das vezes, a primeira ocasião de um encontro dê ensejo a enquadrar o 
outro conforme suposições genéricas que podem ou não abrir para um 
entreconhecimento singularizante – “impressão sua”, como se diz. 

Foi assim que no primeiro momento de meu encontro com Hermes eu o 
caracterizei pela inadequação, pela imaturidade, pela inaptidão e pela 
ineficiência. Nessas atribuições privativas e negativas, antes de conhecer os 
modos de ser e de agir pelos quais Hermes afirmava-se em sua potência 
singular – ou seja, antes de conhecê-lo pelo seu conatus -, eu era sobretudo o 
psicólogo-supervisor que aderia ao ponto de vista manifesto e hegemônico das 
agentes institucionais e, nisso, conformava junto a elas a coesão de uma certa 
sociabilidade – extrínseca a Hermes e que, não obstante, o envolvia. 
                                                             
82 Seguem passagens da Ética (op. cit., p. 95-96) onde Espinosa conceitua as noções comuns: 

 

Proposição XXXVIII – As coisas que são comuns a todas as coisas e existem igualmente no 
todo e nas partes não podem ser concebidas senão adequadamente. 

[...] 
Corolário – Daí se segue que existem certas idéias ou noções comuns a todos os homens. Com 
efeito (pelo lema 2 [citado abaixo] ), todos os corpos convém em certas coisas, as quais (pela 
proposição precedente) devem ser percebidas por todos adequadamente, isto é, clara e 
distintamente. 
 

Proposição XXXIX – Aquilo que é comum e próprio ao corpo humano e a certos corpos 
exteriores, pelos quais o corpo humano é habitualmente afetado, e é comum e próprio a cada 
uma das suas partes assim como ao todo, a sua idéia existirá adequada na alma. 

[...] 
Corolário – Segue-se daí que a alma é tanto mais apta para perceber adequadamente várias 
coisas quanto mais seu corpo tem propriedades comuns com os outros corpos. 

[...] 
Lema II – Todos os corpos convém em certas coisas. 
 

Demonstração – Com efeito, todos os corpos convém, primeiro, no fato de envolverem todos o 
conceito de um só e mesmo atributo [a Extensão] [...]. [entrecolchetes meus, DC] 
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Tal como no diagnóstico empírico de Hermes como débil-mental e 
surdo, se a noção de psicose pode comportar alguma abertura ao 
conhecimento efetivo de um indivíduo, psicose pode ser também a pecha com 
que se exclua e reclua a humanidade singular de um sujeito. Não obstante, 
inventariar espécies e subespécies de pensamentos delirantes e de sensações 
alucinatórias e enquadrar o psiquismo de um sujeito entre as combinatórias 
resultantes é ainda uma forma de considerar que tal sujeito pensa e sente – e, 
nessa medida, encará-lo como dotado de atributos ou potências comuns a 
todos os homens. Nesse ponto, cabe lembrar que 

 
Essa generalidade, no entanto, além de não nos fornecer qualquer 
essência do homem, mas apenas propriedades que possui em 
comum com o todo e com sua origem, também não nos fornece 
qualquer recurso para distinguir um homem do outro. Uma 
singularidade é produzida duplamente: a ação dos atributos 
[Extensão e Pensamento] produz modos [corpos e almas] singulares; 
e a ação do conatus individualiza cada modo em sua relação com os 
demais.83  

 
 Pondo em jogo o sentido e a validade ética e heurística do 
conhecimento psicopatológico, uma passagem de Freud no artigo de 1920 
“Sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina” permite 
evidenciar a problemática epistemológica subentendida na presente discussão: 

 
Formamos uma visão geral das forças que afastaram a libido desta 
moça da disposição edipiana normal e a conduziram à 
homossexualidade; examinamos além disso os caminhos psíquicos 
percorridos neste processo. [...] Neste ponto, nossa atenção é atraída 
por uma circunstância com a qual nos chocamos em muitos outros 
casos de explicação psicanalítica de um processo psíquico. 
Enquanto seguimos regressivamente a evolução partindo do seu 
resultado final, vamos estabelecendo um encadeamento ininterrupto, 
e consideramos totalmente satisfatório e talvez completo o 
conhecimento adquirido. Mas se empreendermos o caminho 
inverso, partindo das premissas descobertas pela análise, e 
tentarmos seguir sua trajetória até o resultado, desaparece nossa 
impressão de uma concatenação necessária e impossível de 
estabelecer de outra forma. Percebemos imediatamente que o 

                                                             
83 CHAUÍ, M. Contradiscurso..., op.cit, p. 62-63. 
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resultado poderia ter sido diferente, e que teríamos chegado 
igualmente a compreendê-lo e a explicá-lo. Assim, pois, a síntese 
não é tão satisfatória quanto a análise, ou, dito de outra maneira, o 
conhecimento das premissas não nos permitiria predizer a natureza 
do resultado.84 
 

 Comentando essas considerações de Freud, Mezan oferece elementos 
para pensar questões tão fundamentais quanto intrincadas que ele coloca: 
  

O que Freud afirma neste parágrafo 'epistemológico' é que a idéia de 
causa não pode ser aplicada à vida psíquica sem algumas 
precauções, porque estamos diante de um ser que reage às suas 
circunstâncias, e com estas reações induz mudanças nelas. [...] 
Observemos a quantidade de metáforas de movimento que 
formigam no texto: afastar, percorrer, conduzir, caminho, seguir, 
regressivamente, etc. Mais do que em encadeamento, conviria falar 
aqui num labirinto, num sistema de estradas ou de linhas férreas. É 
certo que a trajetória se fez de modo orientado, da infância para a 
idade adulta: não há reversibilidade de tempo entre os movimentos. 
Mas, a cada encruzilhada, a cada bifurcação, o trajeto poderia ter 
sido outro, determinando de modo diferente toda a seqüência dos 
acontecimentos – é este o ponto essencial.85 

 
 Dessas passagens, depreendo e estabeleço os seguintes pontos: 
1. o que está em jogo no percurso genético de um sujeito (isto é, em sua 
história), mais que o significado de um determinado estado psíquico, é o seu 
sentido86; 
                                                             
84 FREUD, S. “Sobre a psicogênese de um caso de homossexualidade feminina” apud MEZAN, R. 
“Metapsicologia: por que e para que” in Tempo de muda – Ensaios de Psicanálise. São Paulo. Companhia das 
Letras, 1998. p. 338-339.  
85 MEZAN, R. “Metapsicologia: por que e para que” in Tempo de muda – Ensaios de Psicanálise. São Paulo. 
Companhia das Letras, 1998. p.339.  
86 Nessa ordem de idéias, é útil considerar a diferença e a relação entre as noções de sentido e significado 
introduzidas por Frege, conforme nos dá a ver o Prof. Luís Henrique dos Santos: “[...] Frege estabeleceu a 
distinção entre sentido e significado dos sinais. O significado seria o objeto denominado ou denotado pela 
expressão; já o sentido conteria o modo de apresentação pelo qual o sinal fornece seu significado. Por 
exemplo: seja a, b e c as linhas que ligam os vértices de um triângulo com os pontos médios dos respectivos 
lados opostos; nesse caso, o ponto de intersecção de a e b é o mesmo que o de b e c. Disso resultam 
diferentes designações para o mesmo ponto e essas designações ('ponto de intersecção de a e b' e 'ponto de 
intersecção de b e c') indicam diferentes modos de apresentação e, conseqüentemente, a afirmação contém 
conhecimento efetivo. Desse modo, pode-se dizer que as duas expressões ('ponto de intersecção de a e b' e 
'ponto de intersecção de b e c') têm o mesmo significado, mas diferem quanto ao sentido. Analogamente, 
'estrela da manhã' e 'Vênus' têm o mesmo significado, mas diferem quanto ao sentido. Devido a essa 
diferença, a afirmação 'Vênus é a estrela da manhã' transmite conhecimento verdadeiro, ao passo que 'Vênus 



 

 

77 

2. denomino síntese genética a compleição psíquica que se revela como 
resultante da história concreta do sujeito singular e denomino síntese analítica 
qualquer das hipotéticas compleições psíquicas resultantes do percurso 
imaginário que parte de premissas metapsicológicas e deduz teoricamente 
evoluções igualmente possíveis; 
3. a síntese genética corresponde ao que Freud denominou exposição genética 
e a síntese analítica corresponde ao que Freud denominou exposição 
dogmática87; 
4. a diferença essencial positiva da síntese genética em face da síntese 
analítica concerne à consideração do homem enquanto “um ser que reage às 
suas circunstâncias, e com estas reações induz mudanças nelas” – e, no meu 
entender, tais palavras de Mezan convergem com as de Chauí – “a ação do 
conatus individualiza cada modo em sua relação com os demais” -, a reação 
de um homem às suas circunstâncias posicionando-o singularmente em face 
das propriedades que possui em comum com o todo e com sua origem, 
propriedades gerais atinentes às determinações biopsíquicas e histórico-
culturais compartilhadas com outros homens; 
5. portanto, o movimento da síntese analítica, na medida em que tenda a 
desconsiderar o conatus (modo como o sujeito singular reage às suas 
circunstâncias), tende a perder de vista a própria singularidade. 
 Cabe agora examinar a relação entre os conceitos de conatus e de 
essência singular e mostrar de que maneira é possível fundar neles uma 
ciência, isto é, um conhecimento do verdadeiro. Para tanto, convém apresentar 
as proposições da Ética de Espinosa onde assentamos nosso intento.88 
 

                                                                                                                                                                                          
é Vênus' não o faz, a saber, o conhecimento de que a estrela que aparece pela manhã é a mesma que aparece 
à tarde.” Cf. SANTOS, L. H. “Frege – Vida e Obra” in Peirce-Frege  (Os Pensadores). São Paulo: Nova 
Cultural, l989, p.75.  
87 Tomando por objeto a distinção entre esses modos de exposição estabelecida por Freud nas Novas 
Conferências Introdutórias de 1933, Patrick Mahonny, em seu valioso estudo a seguir indicado,  analisa os 
“dois maiores empreendimentos discursivos de Freud; um, que ele denomina dogmático, o outro, genético. É 
na fundamental escrita de natureza genética que Freud realmente mostra sua ousadia. Ele opta por uma 
escrita exploratória: em vez de descrever uma exploração anterior, ele escreve buscando descobrir o que 
pensa e, por outro lado, divide com o leitor essa rica aventura. É precisamente esse aspecto de seu discurso 
que nos remete continuamente a seus textos, mesmo aqueles que encerram conclusões deixadas de lado por 
ele em seguida. No discurso genuinamente genético encontramo-nos com o insconsciente de Freud e com o 
processo psicanalítico. Tal discurso não envolve apenas um estilo de escrever acerca da psicanálise; 
manifesta-se igualmente num estilo que abrange a experiência psicanalítica. Por essa razão, o estilo de 
Freud permanece eternamente atual, mais vivo e atraente do que muitos dos tratados psicanalíticos 
subseqüentes. A despeito de seu conteúdo atualizado, tais obras posteriores se expressam de maneira insípida 
e por isso têm vida curta, de modo que, tendo seus conteúdos sido ultrapassados em virtude de novas 
observações, elas deixam de ser lidas, exceto por estudiosos com interesse histórico”. Cf. MAHONY, P.J. 
Sobre a definição do discurso de Freud. Rio de Janeiro. Imago Editora. 1990. p. 13. 
88 ESPINOSA, B. Ética, op.cit., p. 116-117. 
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Proposição VI da parte III: “Toda a coisa se esforça, enquanto está 
em si, por perseverar no seu ser.” 
 

Proposição VII da parte III: “O esforço [conatus] pelo qual toda 
coisa tende a perseverar no seu ser não é senão a essência atual 
dessa coisa. 

Demonstração 
Dada a essência de uma coisa qualquer, daí resultam 
necessariamente certas coisas (pela proposição 36 da parte I), e as 
coisas nada mais podem que aquilo que resulta necessariamente da 
sua natureza dada (pela proposição 29 da parte I). É por isso que o 
poder de qualquer coisa, isto é, o esforço pelo qual ela age, quer só, 
quer com outras, ou pelo qual tende a agir, isto é (pela proposição 6 
da parte III [acima]) o poder ou esforço, pelo qual ela tende a 
perseverar no seu ser, não é senão a essência dada ou atual da 
coisa. Q.e.d.” 

 
 A caminho de conceituar a potência própria de uma ciência do singular, 
cumpre explicitar elementos a colher das proposições apresentadas. 
Primeiramente, cabe ressaltar a identificação entre o conatus (esforço para 
perseverar na existência) e a potência de uma coisa singular, pois, nas palavras 
de Espinosa, o “poder de qualquer coisa” é “o esforço pelo qual ela age”. Em 
segundo lugar, a concepção espinosana de potência envolve necessariamente 
uma ação atual, e essa ação atual envolve necessariamente o conatus. Essa 
significação conferida à noção de potência subverte a tradição aristotélica, 
cuja doutrina preceitua que a causa da atualização da potência é exterior à 
própria potência, tal como quando se atribui, por exemplo, a causa da 
passagem da semente (árvore em potência) à árvore (atualização da semente) à 
ação exterior da chuva. A potência espinosana não está à espera de uma força 
exterior que venha incitá-la a atualizar-se: ainda quando não aja mas tenda a 
agir, o esforço para tal consiste sempre numa ação atual constitutiva e 
expressiva de uma força presente intrínseca à própria coisa de que é potência. 
O esforço pelo qual cada coisa particular tende a perseverar na existência 
envolve uma tendência a realizar a essência na existência, desdobrando a 
própria natureza. Em vista disso, a tarefa de uma ciência do singular consiste 
em apreender a natureza própria de uma coisa, ou seja, a essência singular 
atual dessa coisa ou, ainda, a potência intrínseca pela qual essa coisa tende a 
desdobrar e a realizar a sua própria natureza. 
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 A definição da infinitude intrínseca do modo permite encaminhar a 
explicitação do vínculo entre a natureza própria de uma coisa singular e o 
modo pelo qual ela pode ser apreendida: 
 

Definição VIII da Ética IV – “Por virtude e potência entendo a 
mesma coisa, quer dizer (pela proposição 7 da Parte III), a virtude, 
enquanto se refere ao homem, é a própria essência ou natureza do 
homem, enquanto tem o poder de fazer algumas coisas que só 
podem ser compreendidas pelas leis da sua própria natureza.” 89 

 
 Já na dissertação de mestrado, à luz de elementos presentes no desenho 
da figura humana de Hermes [Fig.1], foi possível exemplificar “algumas 
coisas que só podem ser compreendidas pelas leis da sua própria natureza”. 
Tal é o caso das pipas, sobre cujas condições de produção podem-se observar, 
num primeiro momento, circunstâncias extrínsecas à essência singular de 
Hermes, compartilhadas por ele e seus colegas no sistema de relações 
institucionais e no contexto das atividades psicopedagógicas e recreativas 
patrocinadas pelas agentes da creche: momentos antes de serem solicitadas a 
fazer o desenho, as crianças estavam empenhadas em aprender a construir 
pipas. Podemos também observar que as formas das pipas e os modos de 
fabricá-las – e, antes disso, a própria invenção das pipas – precederam a 
existência de todas aquelas crianças, inscrevendo-se na história cultural dos 
artefatos lúdicos. Fosse de outra forma, não poderíamos reconhecer 
imediatamente dentre os traçados de Hermes a figuração das pipas – e, se 
podemos fazê-lo, é porque elas se contam entre as representações comuns 
compartilhadas entre nós, Hermes, as agentes e as crianças da creche. O que 
haveria então de tão singular nas pipas desenhadas por Hermes? 
 Se é certo que as pipas desenhadas referem-se a objetos de civilização 
que antecedem o próprio desenho, é certo também que a civilização não 
contava entre seus objetos estas pipas peculiarmente inclinadas e cujos 
prolongamentos, no caso da pipa maior, circunscrevem o espaço do menino, 
do homem e de uma série de grafismos que esse espaço de circunscrição 
abriga. Investigando o sentido das pipas, podemos passar da consideração do 
desenho de Hermes enquanto parte do todo formado pelo sistema de relações 
da creche à descoberta do desenho de Hermes enquanto coisa singular que é 
um todo em si mesma e na qual se revelam as leis da sua própria natureza. 

                                                             
89 ESPINOSA, B. Ética, op.cit., p. 164. 
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Espinosa ofereceu claramente o critério das definições próprias da ciência do 
singular: 

 
[...] que regra devemos estabelecer para que saibamos o que 
pertence à natureza de uma coisa? A regra é esta: pertence à 
natureza de uma coisa aquilo sem o que ela não pode existir nem 
ser concebida, porém, não apenas assim, mas de tal modo que a 
proposição seja recíproca, isto é, aquilo que é afirmado não possa 
existir nem ser concebido sem a coisa.90 
 

 Afastando-se da ciência aristotélica do universal, Espinosa estabelece 
assim um conceito de definição cujo alcance inovador Chauí permite deslindar 
em seu comentário: 

 

Isso significa [...] que a definição da “essência da coisa” exclui a 
suposição de que a essência seja um universal que pertence à 
natureza da coisa e que esta seja a existência particular daquela. A 
regra da definição da essência da coisa é, portanto, clara: a essência 
da coisa é singular como a própria coisa de que é essência e 
justamente por isso a idéia de Pedro deve convir com a essência de 
Pedro e não com a de Homem. A conseqüência também é clara: 
porque a essência da coisa é inseparável da coisa a cuja natureza 
pertence, a definição da essência da coisa não pode ser feita por 
gênero e diferença, isto é, por predicação [tal como na definição 
aristotélica do homem como animal (gênero próximo) racional 
(diferença específica)]. A velha lógica [aristotélica] substituíra 
essências reais de coisas reais por universais abstratos porque a 
definição por gênero e diferença supõe que o gênero entre na 
compreensão [isto é, no conjunto de propriedades] do sujeito e por 
isso estaria compreendido na essência da coisa.91 

 
 Antes de passarmos à apresentação dedutiva da interpretação do 
desenho de Hermes, resta introduzir a concepção espinosana da ciência 
intuitiva, gênero de conhecimento capaz de apreender essências singulares. 

                                                             
90 ESPINOSA, B. Breve Tratado apud CHAUÍ, M. A Nervura do Real, op.cit. p. 925. 
91 CHAUÍ, M. A Nervura do Real, op.cit. p. 925 [entrecolchetes meus, DC]. Diz ainda Chauí (loc. cit., p. 
924): “Opondo-se à velha lógica, Espinosa recusara qualquer validade à definição por gênero próximo e 
diferença específica, uma vez que o gênero e espécie são universais inexistentes na Natureza [...]”  
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 Definida por Brunchvicg92 como “o desenvolvimento do dinamismo 
interno à natureza do pensamento”, a ciência intuitiva exemplifica-se na 
“apercepção imediata e adequada da proporcionalidade”. Nas palavras de 
Espinosa: 

Sendo dados, por exemplo, os números 1, 2 e 3, não há ninguém que 
não veja que o quarto número da proporção é 6 [...], porque tendo 
visto numa primeira intuição, a relação que existe entre o primeiro e 
o segundo números, daí concluímos o quarto.93 

 

A interpretação do desenho da figura humana de Hermes que a seguir se 
expõe buscará apreender a dupla face da causalidade afetiva expressa 
figurativamente, vertentes de afirmação e de resistência entre as quais se 
jogam as determinações extrínsecas e as determinações intrínsecas do conatus 
da criança, dando a ver, no próprio ato de sua expressão figurativa, as 
vicissitudes da travessia em que se deu à luz a constituição de uma essência 
singular ativa.94 

O desenho da figura humana de Hermes 
à luz da ciência intuitiva do singular  

demonstrada experimentalmente 
 

 
DESCRIÇÕES PRELIMINARES AO ENCADEAMENTO DEDUTIVO 

 

                                                             
92 Les étapes de la philosophie mathématique,  2ª ed. Paris, F. Alcan, 1922, p.140-141 apud A Nervura do 
Real – Notas, bibliografía e índices, Companhia das Letras, São Paulo, 1999, p.153. 
93 ESPINOSA, B. Ética II, op. cit., p. 98 [Escólio II da Proposição XL]. É importante ressaltar que Espinosa 
(loc. cit., p. 97) situa, no extremo oposto da intelecção de essências singulares em que consiste a ciência 
intuitiva, a imaginação que gera noções universais: 

“1.º) das coisas singulares que os sentidos representam mutiladas, confusas e sem ordem à 
inteligência [...]; 
2.º) dos sinais, por exemplo, do fato de termos ouvido ou lido certas palavras, nos recordarmos 
das coisas e delas formarmos idéias semelhantes àquelas pelas quais imaginamos as coisas 
[...].” 

94 Conforme BOVE, L. “Hilaritas et Acquiescentia in se ipso” [Hilaridade e Contentamento íntimo], texto 
apresentado oralmente na 4ª Conferência “Spinoza by 2000”, Jerusalém, l993: “A definição 8 e seu axioma 
[da parte IV da Ética], que colocam sucessivamente a infinitude intrínseca do modo nesse “poder de fazer 
algumas coisas que só podem ser compreendidas pelas leis da sua própria natureza” (ou da sua própria 
potência de autonomia), depois, sua finitude extrínseca nas relações de força entre coisas finitas, operam, 
desde o começo da Parte IV, a ligação existencial entre a potência de autonomia e a necessária resistência-
ativa à qual é conduzida, frente aos obstáculos externos, a afirmação autônoma. É nesse sentido que o conatus 
é indissociavelmente, em sua produtividade própria, a um só tempo potência de afirmação e potência de 
resistência. Pois não somente o conatus resiste, mas constrói, constituindo-se em sua resistência mesma como 
afirmação.”  
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 Hermes desenhou três figuras humanas [Fig.1], sendo desenhadas 
primeiramente as duas alinhadas ao eixo central vertical e “apoiadas” sobre 
uma figura de grande pipa situada no centro da folha, e a terceira figura no 
quadrante superior esquerdo da mesma folha [Fig.2]. Uma pipa menor foi 
desenhada numa região aproximadamente correspondente à alcançada pela 
diagonal imaginária descendente, traçada a partir do ângulo superior esquerdo 
em direção ao ângulo inferior direito da folha, em cujo quadrante a pipa menor 
foi situada, e isso de modo mais exato se for considerado o quadrilátero da 
folha obtido pelo reenquadramento do desenho em função dos pontos 
extremos dos traçados [Fig.3]. 
 A diagonal imaginária ascendente, que vai do ângulo inferior esquerdo 
ao ângulo superior direito do quadrilátero proposto [Fig.3], cruzando a 
diagonal imaginária descendente sugerida anteriormente, divide o referido 
quadrilátero em dois campos nos quais se situam de modo oposto a pipa 
menor e a terceira figura humana, sendo esta acompanhada em seu campo de 
duas figuras geométricas e duas garatujas, além da maior porção de uma 
figura internamente segmentada e de duas linhas traçadas a partir da pipa 
maior, presumivelmente figurando-lhe a cauda e o cordão. Estas duas linhas 
originam-se dos extremos de uma das diagonais da grande pipa e, em direções 
interseccionantes não completadas, descrevem uma curva dentro do campo da 
terceira figura, circunscrevendo as duas primeiramente desenhadas – que 
Hermes designou como menino (a menor) e homem (a maior) -, assim como 
três figuras fechadas e uma garatuja. 
 As garatujas são traços em ziguezague semelhantes aos que a criança é 
instada a executar nos exercícios psicopedagógicos propostos na creche. 
Nesses exercícios, porém, trata-se de copiar um modelo; no desenho em 
questão, trata-se de atividade espontânea da criança, o que coloca em causa o 
caráter comunicativo e intencional dessa produção significante. 
 A fim de fundamentar e desenvolver essas colocações, apresento uma 
outra produção gráfica de Hermes que ilustra o seu desempenho em um 
exercício psicopedagógico que inclui a cópia de traços em ziguezague [Fig.5].
 Tendo em vista que, dentro de uma estratégia de alfabetização, a 
proposta da cópia de tais traços prepara a feitura de letras, chamarei o 
ziguezague de pró-escritura. 
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 Em que pese o isomorfismo entre o ziguezague e as garatujas, não 
chamarei estas últimas de pró-escrituras mas de proto-escrituras, graduando-as 
em observância às diferentes circunstâncias de produção.  
 A passagem da pró-escritura à proto-escritura se dá quando Hermes 
assume como intencionalidade espontânea o que antes era produzido sob 
ordens e segundo um modelo em presença. 
 Nessa intencionalidade espontânea se infunde a meu ver o atributo 
significante e comunicativo que, investindo em um traço a função de meio de 
expressão e de veículo de mensagens, faz da garatuja uma proto-escritura95. 
 
 

I 
[I.1. Fato experimental]  

 A proto-escritura apresenta forma ondulatória. 
 

[I.2. Intuição]  
 Nesse modo de formação inscreve-se a relação perceptual e expressiva 
de Hermes com a natureza física e pulsional dos fenômenos sonoros e 
luminosos. 
 

[I.3. Raciocínio explicativo]  
 O som e a luz são representados por meio de ondas não só por mera 
convenção, mas devido à natureza física de ambos enquanto fenômenos 
ondulatórios. E enquanto a sua mão intenta traçar as que iriam ser proto-
escrituras, escuta e vê a professora que fala e se lhe mostra aos olhos e que, se 
não me falham os meus, tem no próprio desenho entre ela e Hermes o 
referente sobre o qual lhe fala e lhe põe nas mãos as ondas, em vai-e-vem. 
 A propósito da possível relação entre a característica ondulatória de 
fenômenos físicos e a de fenômenos psíquicos, incide a proposição freudiana 
de que coincidências orgânicas erógenas manifestam-se psiquicamente como 
equações simbólicas cujos termos são permutáveis no inconsciente, postulada 
em “Sobre las transmutaciones de los instintos y especialmente del erotismo 
anal”. Aí, depois de examinar a permutabilidade e equivalência no 
inconsciente entre as representações de fezes, bebê e pênis, atestadas pela 
existência de símbolos comuns entre eles (“das Kleine” – “ 'o pequeno' “ – 
como símbolo comum a pênis e bebê; 'presente' como símbolo comum a fezes 
e bebê), Freud conclui:  
                                                             
95 Devo a José Roberto Olmos Fernandez a rica sugestão do termo escritura para nomear aquilo de que aqui 
se trata. 
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“ Los tres elementos – massa fecal, pene y niño – son cuerpos 
sólidos que excitan al entrar o salir por una cavidad mucosa (...). 
...es interessante ver cómo una coincidencia orgánica llega a 
manifestarse también en lo psíquico, después de tantos rodeos, 
como una identidad inconsciente.” 96 

 
 Pensemos na fonte e nos destinos da pulsão. A fonte consiste no órgão 
da excitação somática. Porém, no caso examinado por Freud, a excitação 
depende do objeto excitante. Este, por sua vez, somente advém como objeto se 
vier a ser coisa investida de afetos e representações, instâncias do destino 
pulsional. Ora, fontes e destinos pulsionais determinam-se constitutivamente 
pela imagem motora da excitação, figurada pelo entrair e sair de que fala 
Freud. 
 Desencadeada na e pela excitação de uma abertura erógena, qual coisa é 
esse entra-e-sai que se transfere sem alienação de uma a outra dessas 
instâncias – corpo, linguagem, inconsciente -, funcionando como condição de 
articulação e de sentido do campo de objetos pulsionais fezes-pênis- bebê? 
 Considerando-se que a dialética da comunicação supõe o trânsito de 
mensagens em que emissor e receptor contracenam num leva-e-traz de dupla 
mão, o movimento excitatório de entrar e sair aludido por Freud afigura-se 
como uma interação orgânico-erógena análoga a uma interação linguística, 
donde a hipótese de que esse entra-e-sai participe do engendramento da 
interface das superfícies do corpo e da mente, figurando assim um movimento 
constitutivo de toda possível simbolização e auto-simbolização97. Nessa ordem 
                                                             
96 FREUD, S. Sobre las transmutaciones de los instintos y especialmente del erotismo anal. Obras Completas 
de Sigmund Freud , Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, s/d, Tomo II, p. 2038. 
97  Refiro-me aqui à proposição de Freud, segundo a qual “O ego deriva, em última análise, de sensações 
corporais, principalmente das que nascem na superfície do corpo. Pode assim ser considerado como uma 
projeção mental da superfície do corpo ao mesmo tempo que representa a superfície do aparelho mental”. 
Cf. FREUD, S. The ego and the id. S.E., XIX, p. 26 apud Laplanche, J. “Vida e Morte em Psicanálise”. Porto 
Alegre: Artes Médicas, l985, p. 85. 
 Uma tal função autoconstituinte da projeção pode bem articular-se a uma função projetiva 
constituinte do mundo externo, como sugere essa outra proposição de Freud: 

 “...a projeção não foi criada com o propósito de defesa; ela também ocorre onde não há 
conflito. A projeção de percepções internas para fora é um mecanismo primitivo, ao qual, por 
exemplo, estão sujeitas nossas percepções sensoriais, e que, assim, normalmente desempenha 
um papel muito grande na determinação da forma que toma nosso mundo exterior. Sob 
condições cuja natureza não foi ainda suficientemente estabelecida, as percepções internas de 
processos emocionais e de pensamento podem ser projetadas para o exterior da mesma 
maneira que as percepções sensoriais. São assim empregadas para construir o mundo externo, 
embora devam, por direito, permanecer sendo parte do mundo interno.” Cf. FREUD, S. Totem 
e Tabú. ESB, Rio de Janeiro: Imago, l987, 2a. ed., Vol. XIII, p.85-86. 

 A contraface interiorizante dessa projeção simbolígena encontra-se a meu ver referida no movimento 
de ir-e vir com que Freud concebe a atividade exploratória da percepção: 
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de idéias, surgem sob nova luz os ziguezagues da proto-escritura e dos 
exercícios preparatórios para a escrita [Fig. 5 e 6]. 

 
 

II 
 [II.1. Fato experimental]  

 A proto-escritura é isomórfica aos exercícios pedagógicos que visam à 
prontidão motora para a feitura manual de letras. 
 

 [II.2. Intuição]  
 Esse isomorfismo exprime uma relação genética na qual se inscreve a 
participação de Hermes no contexto pedagógico-institucional da creche. 
 

 
 

III 
[III.1. Fato experimental]  

 As diagonais das pipas e as diagonais analíticas apresentam 
isomorfismo estrutural.  

 
[III.2. Intuição]  

 Esse isomorfismo exprime a correspondência estrutural da fatura e da 
leitura do desenho quanto aos seus vetores de sentido.  

 
 

IV 
[IV.1. Fato experimental]  

 O cordão da pipa maior circunscreve as figuras do homem e do menino 
e as separa da terceira figura humana. 
 
                                                                                                                                                                                          

“Julgar é a ação intelectual que decide a escolha da ação motora que põe fim ao adiamento 
devido ao pensamento e faz a passagem do pensar para o agir. Em outro lugar, também já 
tratei da questão do adiamento pelo pensamento. Ele deve ser considerado como uma ação 
experimental, um tatear motor com um mínimo dispêndio de descarga. Consideremos agora o 
seguinte: onde o ego teria exercitado antes esse tatear, em que lugar aprendeu esta técnica 
agora empregada nos processos de pensamento? Isso aconteceu na extremidade sensorial do 
aparelho psíquico, nas percepções sensoriais. Segundo nossa hipótese, a percepção não é de 
modo algum um processo puramente passivo, mas o ego envia periodicamente pequenas 
quantidades de investimento para o sistema de percepção, por meio das quais ele experimenta 
(...) os estímulos externos, recolhendo-se novamente após cada um destes avanços tateantes.” 
Cf. FREUD, S. “A Negação” [tradução de Marilene Carone] in Discurso 15. São Paulo. Depto. 
de Filosofia da FFLCH da USP. 1983. p. 131. [Essas colocações de Freud serão retomadas no 
último capítulo,quando serão relacionadas à física da luz envolvida na holografia] 
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[IV.2. Intuição]  
 A circunscrição figura função de continência e a separação figura 
função de defesa.  

 
 

V 
[V.1. Fato experimental] 

 Tendo uma proto-escritura próxima à sua cabeça, a terceira figura 
humana semelha possuir um busto, trajar uma saia e apresenta configuração 
mais arredondada que as figuras designadas por Hermes como homem e 
menino. 
 

[V.2. Intuição]  
 A terceira figura humana representa uma mulher que conjuga aspectos 
afetivos da mãe e da professora, aspectos afetivos que participam da situação 
dos exercícios pró-escriturais que elas de fato presenciaram [Fig. 5 e 6]. 

 
VI 

[VI.1. Fato experimental] 
               A mulher desenhada pode bem condensar as figuras femininas 
adultas das “tias” da creche (pajens, professoras) que são fontes de emissão 
desses modelos tornados significantes; atualizariam essas personagens 
empíricas a imago materna? 
 Como primeiro passo para encaminhar esta indagação, veja-se a Fig.6, 
comparando-se o colorimento da casa e os traçados do ziguezague nela 
contidos com os da Fig.5.  
 Observe-se na figura agora introduzida que os limites dos contornos da 
casa e das árvores foram ultrapassados no colorimento; na casa, os limites 
internos, especialmente entre o teto e a parede lateral, foram transbordados. 
Com relação aos ziguezagues, note-se a irregularidade na amplitude e nos 
ângulos dos picos e sopés, o maior número de interrupções e de correções, 
assim como uma dificuldade para manter os segmentos das encostas na forma 
retilínea.  
 Essas produções gráficas de resultados tão díspares foram realizadas por 
Hermes em 29/09/86 com um intervalo de poucos minutos. A que 
apresentamos agora foi feita em primeiro lugar. Além da ordem de execução, 
uma outra circunstância as diferencia: ao contrário da outra, a produção que 
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agora apresentamos [Fig.6] foi realizada na presença de D. Violeta (mãe de 
Hermes).   
 É plausível supor que a presença da mãe faz com que Hermes tenda à 
descontexturação98 e à incontinência. A descontexturação se manifestaria nas 
interrupções do ziguezague e na invasão do colorido de uma parte da casa 
sobre o de outra. A incontinência se manifestaria numa excessiva restrição 
face aos limites (como no estreitamento da amplitude dos ziguezagues) ou 
numa transgressão dos mesmos (como no desbordamento dos contornos da 
casa e da árvore). 
 Assim, se é cogitável que as tias atualizem a imago materna, não se 
pode deixar de observar o contraste entre a “boa forma” da produção realizada 
após a saída da mãe e a fragmentação e a desestruturação que acompanham a 
presença de D. Violeta junto a Hermes. Qualquer que seja, pois, o sentido 
dessa atualização, ele não se dá enquanto reprodução, as funções maternas de 
contexturação e de continência encontrando na creche novas condições reais 
de inscrição e de coesão imaginária no psiquismo de Hermes. 

 
 
 
 

VII 
[VII.1. Fato experimental] 

 A diagonal vermelha perpassa a mulher, a proto-escritura e o menino. 
 

[VII.2. Intuições] 
 A diagonal vermelha que perpassa a mulher, a proto-escritura e o 
menino visibiliza o canal de uma meta-mensagem fundante de toda possível 
comunicação. 
 O traço que circunscreve o menino e o homem e os separa da mulher 
sinaliza que a condição de continência funciona ao mesmo tempo como uma 
modalidade de defesa que implica barreira à comunicação. 
 A proto-escritura exprime no contexto das figuras do desenho a 
formação singular da forma formante que realiza, no interior da estratégia 
espontânea de resistência de Hermes, a intencionalidade comunicativa que lhe 
é própria. 
 
                                                             
98 Conforme o Aurélio,op.cit.,p.373), contextura significa “Ligação entre as partes de um todo; encadeamento, 
contexto”. 
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Objetos de Civilização e Objetos Figurativos 

na passagem do desenho de Hermes às iluminuras de Nair 
 
  Um momento liminar da análise consistiu em indagar acerca da 
representacionalidade do desenho. 
 Conforme Pareyson99, o desenho seria arte representativa, na medida em 
que nele é evidenciado um assunto, isto é, um objeto, fato ou idéia 
representável, descritível ou narrável, remissível a algo real ou imaginário. 
 Há pipas e figuras humanas como evidências representativas. São 
objetos reais ou imaginários? Francastel 100 sugere uma resposta interessante: a 
imagem, não enquanto duplo, mas enquanto constituinte de uma linguagem 
plástica, reflete dois tipos de seleção: uma seleção quanto aos elementos reais 
que referenciam a significação da imagem a objetos de civilização; uma 
seleção quanto a estruturas imaginárias que consistem num “esquema de 
associação das partes”, remetendo a significação da imagem ao modo de 
arranjo dos objetos figurativos que lhe são imanentes. 
 Isso convida a uma leitura que trilhe as linhas de força indicadas no 
traçar das diagonais das pipas, adotando a hipótese de trabalho de que o 
próprio desenho contém os índices do modo de arranjo de seus vetores 
imaginários, simultaneamente chaves da fatura e da leitura do desenho. 
 Assim, às apalpadelas, vê-se: o triângulo e o quadrângulo circunscritos 
no espaço delimitado pelas linhas que partem da grande pipa têm a ver com os 
triângulos formados pelas diagonais das pipas e com o quadrângulo formado 
pelos  lados destas... Mas esta forma de buscar correspondência entre as 
formas depara-se com a “empunhadura de mão”, tão diferente de tudo o mais 
no desenho. Ainda assim, pode-se reconhecer uma semelhança quanto a um 
modo de formação: como as figuras humanas, este fragmento também é 
internamente segmentado – e por esse expediente se estende uma qualidade 
das figuras ao fragmento, que pode então ser dito “empunhadura de mão”. 
Quando se esbarra, então, com um elemento do desenho que causa estranheza, 
procedo a estender a ele os resultados de um juízo fundado numa 
familiaridade e faço, assim, como que domesticar a indeterminação daquele 
elemento estranho. Por essa via, os elementos do desenho transformam-se em 
                                                             
99 PAREYSON, L.  Os Problemas da Estética. São Paulo, Martins Fontes, 1984, p.62. 
100 FRANCASTEL P. Imagem, Visão, Imaginação. São Paulo, Martins Fontes, 1987, p.55.  
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figuras, as figuras moldam-se como protagonistas, e os traços finalmente 
passam a assinalar a coreografia de uma história: o que era movimento 
infusivo dos olhos frente à resistência estática do desenho torna-se o 
andamento de uma cena que arrasta consigo o olhar. 
 Em contrapartida, longe de deixar o esquema de análise intacto, o olhar, 
arrastado pela mão despedaçada, não permanece mais na dimensão do que lhe 
era doméstico e familiar. Aí, para acompanhá-la desde o modo pelo qual esta 
parte corpórea se teria destacado, somos convidados a uma referência e a uma 
remissão que tomem por alvo e medida não bem fatos ou idéias, objetos reais 
ou estruturas imaginárias, mas uma operação suspensa, uma potência de agir 
barrada, o aborto de um gesto em formação: a mão que se desenha extirpada 
no desenho da figura humana de Hermes não será a mesma mão que no 
episódio da cópia ao modelo teria sido expatriada do mundo do sentido, 
expropriada do próprio corpo? 
 Mais que o esquema, o próprio âmbito de análise é redimensionado: o 
olhar que encontra a mão dá lugar a que a mão nos tome pelo braço e nos 
convoque: não encontraríamos a nós mesmos no desenho? Não é ele a seara 
privilegiada em que o corpo próprio luta por integrar-se no mundo do sentido, 
traçando sua história? 
 E se asssim for, como pode a mão que é amputada retraçar-se em meio 
ao todo que a atravessa? Se a comunicação está mesmo barrada como acredito 
que o desenho a apresente, de que forma o desenho pode comunicá-la? Se a 
mão e a pipa estão desligadas, como é possível figurar esse desligamento, se 
isso implica realizar uma ligação? Noutras palavras: como é possível a um 
sujeito constituir um objeto antes mesmo de ser um eu reconhecível como uma 
consciência de si reflexiva? 
 Confrontado a fornecer a resposta por ora indedutível, dividido entre o 
intelectual e o sensível emotivo, abro-me à verdade do mistério: sei que não há 
erro na pergunta e que devo sustentar a minha aposta, assim como sei que a 
iluminura intuitiva é mais precisa que a cadeia intuitiva. 
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C AP Í T U L O  S E G U N D O 
 

ILUMINURAS 
 
 
Introduzindo o caso de Nair, conforme os trabalhos de 

93, seu primeiro ano de tratamento101 
 
 

  Ao longo dos anos, tratei de três casos que posso considerar graves – 
no sentido de evidenciarem problemas de constituição das primeiras estruturas 
afetando o uso e o desenvolvimento da linguagem articulada, tal como a 
reconhecemos cotidianamente, assim como uma indistinção entre o ser e o 
imaginar entravando o espaço do “como se”. Um deles é o caso de Nair, que 
me chegou com um diagnóstico de psicose feito por um colega com quem se 
tratava, na qual posso observar sintomas e condutas autísticas, mas que, apesar 
de tudo isso, seja por demonstrar recalcamento, seja por estabelecer 
transferência, seja por exercer dons muito criativos de percepção e expressão, 
afigura-se-me muito mais como tendo tido uma importante parte do seu self 
capturada num certo momento precoce do devir psíquico, passivo histórico 
que tem que arrastar como um fardo pesado, enquanto colateralmente 
capitaliza recursos da parte do self mais estruturada – mas de alguma forma 
interditada (ou inibida?) -, o que faz de modo quase secreto*. Vergonha, medo, 
terror por vezes tomam conta de seu corpo, que se arqueia. Às vezes literaliza 
enunciados metafóricos. Executa rituais compulsivos acompanhados de 
pensamento mágico, cuja conformação imaginária é antes deliróide que 
delirante – obedece a um roteiro, mas sabe-o fictício, mas é tomada por ele e o 
atua: oscila... Repeliu tentativas de interpretação convencional que tentei fazer 
inicialmente. Me diz freqüentemente: “-Não me esclareça!” ou “-Você não 
caiu na real da minha brincadeira”. Após resistir ao tratamento nos dois 
primeiros meses, chegou a engajar-se com grande empenho, dando a entender 
de forma cifrada mas facilmente decifrável – conforme eu e o pai concluímos 
                                                             
101 CALDERONI, D. Sobre  a  Carne  Mutativa  da  Transferência: a  hipótese  metapsicológica  dos  traços-
holograma, do  inconsciente  como  potência  de  trans/figuração e da reflexão afetiva como embreagem 
interpretante. Laboratório de Psicopatologia Fundamental, PUC/SP, 10/97, mimeo, juntado como Apêndice 
da Tese. 
* Ichkern=self 
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independentemente – que queria vir três e não duas vezes por semana, o que 
passou a ser feito. Por sua iniciativa, o setting dividiu-se num período de 
conversa na poltrona, e num período na mesa trabalhando face a face comigo 
diversos materiais plásticos e gráficos. Helicóptero-borboleta, quadrança, 
abelha-tartaruga exemplificam nomes quiméricos que vou propondo ao que 
vai sendo produzido, incorporando-se à linguagem de uso comum. Notando 
minha contrariedade quando me pede imperativamente que lhe alcance algum 
material, passou a solicitá-lo com gentileza e, assim que o pega, grita com 
júbilo triunfante e cara de gozação: “-Isto é uma ordem! “ Diante da 
cronificação desse esquema, de uns tempos pra cá passei a interpor entre a 
demanda obsequiosa e a exultação imperial uma contagem regressiva, à qual 
ela tem reagido com risos e modificações do ritual. Um dia, quando mostrei os 
desenhos e montagens feitos em sessão anterior, à guisa de evocar uma 
correlação com o que estava sendo produzido, tomou-me das mãos aquilo que 
com tanto cuidado eu havia guardado, tirou do plástico etiquetado (que pôs de 
lado), e passou a trabalhar o material. Como fizesse menção de levar tudo para 
casa, perguntei se queria mesmo levar tudo. Na saída, com a parte que levaria 
debaixo do braço, me advertiu com firmeza, mas sem alçar o tom de voz: “-
Não quero que você tente me convencer a deixar minhas coisas. Isso aqui não 
é minha casa. É só um consultório comum.” E saiu, dando um tchau com a 
mão. Ultimamente, tem me ensinado a língua do i. 
 

 

I L U M I N U R A  D E  N A I R (93) 
 
 Loiríssima e com óculos-de-fundo-de-garrafa, Nair chegou ao 
consultório pequena, aos seus próprios olhos. Quando pequena, 
aos 3, gritava com outras crianças, empurrava, recusava contato. 
Agora, inda um pouco – mas já pequena de 14. Pouca, estica-se 
pouco a estatura no desenrolar comprido dos dias. Quer e não quer 
crescer. 
 Compadeço-me, mesmo quando grita que quer mais folhas, ou o 
grampeador POR FAVOR – subo em pedestal profissional ou 
apenas brinco, também desenhando. E com massinhas. Vario: só 
olho, só escuto – me sinto só. Sinto que ela me deixa só. 
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 Hoje morreu o papagaio – e transbordam em ondas, entrecortados 
de bruscas paradas de soluço e lágrimas, todos os terrorres: funil-
diafragma. 
 As imagens querem crescer, extravazar a folha. Me contenho 
contando um lance apenas. Ilustração. Ponto. 
 Que ela deu de tomar as minhas obras – figuras de giz ou 
massacor – e rasgar, deitar no lixo, mais das vezes depois de 
tentar obrar por sobre. Fui não gostando. Por que deixar de lado o 
de-si para prejudicar o alheio? Compreender, compreender... 
 Teatro ensaiou pra nascer? Me assisti me deixando tomar por um 
susto, um recuo-paralisia crispadas face mão grito parado no ar. 
Ela vinha pegando no meu. Pousara a hidrocor na sua folha e 
sobrevinha. Mas era lampeirinha sua face, percebi de memória. 
Inadvertência, tinha porém já estremecido. Quase puxo o 
desenho... e ela, dá-lhe: “- Calma, seu histérico, não precisa ter 
medo, que eu não vou destruir o seu desenho”. E não destruiu. 
Construiu a partir de. 
 Moral da história: quero crer que através do meu medo ela pode 
rever o seu e reaver outra forma de contato, tratando da minha 
fobia, que em boa parte vinha da dela, atuada – ou, no mínimo, 
repercutia a dela. A medida do seu medo derivou de uma 
“reflexão em outrem”, como diria Merleau-Ponty. Mas ela 
percebeu isso? É prudente pensar haja uma percepção em 
processo. Seu ser percebeu uma certa forma de relação e alterou-
se. O que para mim é fora de dúvida é que se incrementaram suas 
potencialidades de relação e de expressão. (Conto em voz baixa: 
ela está crescendo.)  
 
 

CONSIDERAÇÕES   PSICOPATOLÓGICAS 
 
 Nair cognominou-me de histérico. Eu me auto-designei como objeto de 
fobia. Procurarei interpretar o sentido dos qualificativos que eu e Nair 
empregamos à luz do lugar e da função que Freud conferiu às noções de 
histeria e fobia – particularmente nas origens da teoria da angústia. 
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 Mediante estudo realizado por Maria Lúcia de Moraes Borges 
Calderoni102, apreendi que as diferenças e semelhanças entre a fobia 
denominada histeria de angústia e a fobia que pode aparecer como sintoma na 
neurose de angústia são, para Freud, as seguintes: 

- nas duas, uma representação passa a ser ‘obsedante’, assustadora 
por sua conexão com um quantum afetivo disponível que é uma 
energia livremente flutuante; 

-  na fobia que ocorre na neurose de angústia, o medo costuma ser 
genérico (ou seja, se fixa em tipos comuns de perigo – tempestade, 
escuridão etc) e seu fato é monótono, é sempre angústia (que não se 
transforma em outros afetos). Além disso, essa fobia que ocorre na 
neurose de angústia não tem sua origem numa representação 
reprimida, não é ‘símbolo’ de nada, ou seja, essa angústia não foi 
desligada de uma representação e transposta para outra, não houve 
substituição; a representação à qual a angústia se liga é arbitrária, ou 
seja, não precisa ter relação com um evento historicamente 
significativo, marcante para o doente; 

- na histeria de angústia, o afeto pode vir a ter nuances variadas e a 
angústia que se ligou à representação fóbica provém de outra 
representação que foi reprimida; a representação escolhida tem 
relação com a história traumática do sujeito.103 

 
 Tendo em vista essa conceituação, é possível formular a hipótese de que 
uma neurose de angústia manifestava-se em Nair como fobia desencadeada 
por fatos penosos inespecíficos – no caso, o estopim foi a morte do papagaio, 
mas em outras ocasiões o gatilho da fobia foi uma bronca na escola ou uma 
desavença com o irmão. Em contraste a isso, penso que a expressão “ela vinha 
pegando no meu” alude a uma representação vinculada à minha história 
traumática, de modo que a fobia que manifestei diante da investida de Nair 
rumo aos meus pertences pode ser referida a uma histeria de angústia – o que 

                                                             
102 CALDERONI, M. L. M. B. Aula sobre A angústia: a ‘angst’ na teoria freudiana. Aula ministrada em 
grupos de estudo de psicanálise, São Paulo, 2000, mimeo.  
103 Procedi à redução da angústia de aniquilamento (dita psicótica) à da neurose de angústia, tendo em vista 
que os dois casos compartilham virtualmente as seguintes características psicopatológicas: fragilidade egóica; 
angústia intensa produzindo dor mental intolerável; refreamento do ímpeto para diferenciação. 
Todavia, tal como no caso de Nair, a angústia de aniquilamento costuma especificar-se nos infernos do 
seguinte paradoxo circular: o corpo encena suas dores e terrores para uma mãe ausente; e o terror de separar-
se leva a isolar-se. 
No entanto, a presença do afeto e da dor é auto-referência existencial, oferecendo pontos de apoio para a  co-
percepção em regime de reflexão em outrem que permite compartir o corpo partido: o círculo então se abre e 
quem era criança aterrorizada aceita o convite de quem se deixa maternar. 
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demonstraria a precisão nosológica de Nair ao me dizer “Calma, seu histérico, 
que eu não vou destruir o seu desenho”.  
 O interessante disso é que a reflexão afetiva (ou reflexão em outrem) 
teria permitido a Nair vincular sua angústia “livremente flutuante” a uma 
representação específica – o meu medo de que ela destruisse o meu desenho -, 
favorecendo de alguma forma a passagem de uma interação destrutiva a uma 
interação construtiva. Mas por que essa representação de mim teria tais 
atributos simbolígenos, ao contrário das representações do papagaio morto ou 
da bronca do irmão?  

 
 

A reflexão afetiva como embreagem interpretante  
- primeiras conjecturas - 

 

 Nair já havia tematizado explicitamente o seu medo, mas dessa vez foi 
muito diferente.  
 Por que a simples nomeação de um estado afetivo não é suficiente para 
que Nair mude significativamente o modo de relação concernente ao afeto 
assim nomeado?  

Ao reconhecer em ato no outro um movimento afetivo sem estar colada 
ao estado afetivo reconhecido, mas, ao mesmo tempo, ao reconhecê-lo, de 
alguma forma e em parte o experimentando, a possibilidade de um interjogo 
entre a parte que experimenta este afeto ao reconhecê-lo no outro e a parte que 
o reconhece, permite a reflexão em outrem que transforma o modo de relação 
antes entravado por aquele estado afetivo. A nomeação do próprio afeto 
realizada durante um período de crise por certo indica já uma condição de 
reflexão que, embora no mínimo prepare e colabore para a realização da 
reflexão afetiva, no entanto não necessariamente a realiza.  

A reflexão afetiva, portanto, requer a reflexão em outrem na medida 
mesma em que na reflexão em outrem realiza-se uma modalidade de reflexão 
em si e de si em que a distância de si ao outro é integrada como uma diferença 
interna pela qual há interjogo, de modo que a diferença com relação ao outro 
externo correlacione-se a uma diferença com relação ao outro interno; e essa 
correlação já é interpretante.  
 Afigurando-se como uma situação clínica em que se conjugam 
mecanismos de recalcamento e de recusa-clivagem, o caso de Nair constitui 
ocasião em que o trabalho no vértice do afeto apresenta-se como via 
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privilegiada para inserir a representação nominativa num circuito pulsional 
reflexionante.  

 
 

A reflexão afetiva como embreagem interpretante  
- considerada em seu sentido ético - 

 
 De que maneira a reflexão afetiva em outrem vincula-se à hipótese de 
que o sujeito constitui o objeto antes de se autoconstituir como eu? 
 O quadro seguinte permite visualizar os quatro movimentos da resposta 
a essa questão: 
 
1 Nair O sujeito 
2 pode saber do 

meu susto 
constitui o objeto 

3 e por isso, através 
do meu susto, 

antes de, por via da 
reflexão afetiva em 
outrem, 

4 pode saber do 
seu. 

(re)constituir-se 
como eu. 

 
 

 De que maneira é possível conceber a dimensão ética do movimento 
interpretante que tem lugar na reflexão afetiva em outrem? 
 A resposta a essa questão passa pelo esquema que, de próprio punho, a 
Professora Marilena Chauí me ofereceu em 1993, em atenção a uma questão 
que eu lhe fizera. 
 Essa questão havia me ocorrido a propósito dos trabalhos relativos ao 
caso de Hermes, onde tratava de compreender o psiquismo da criança no 
contexto das relações afetivo-institucionais da creche. 
 Eu queria entender de que modo o movimento contradiagnóstico pelo 
qual foi revista a suposição de que Hermes era débil-mental e surdo 
relacionava o redimensionamento da liberdade individual de Hermes ao 
redimensionamento da liberdade de todos os agentes institucionais. 
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 Trancrevo o texto em que formulei a questão à Professora Marilena 
Chauí: 
 “(...) A segunda questão diz respeito às relações entre a liberdade 
individual e a liberdade política em Espinosa. 
 Seu ponto de partida consiste numa anotação de aula: 'Espinosa 
concebe a liberdade como o ato de interpretar os afetos, desligando-os da 
causa externa e ligando-os à causa adequada imanente singular104 (princípio 
que permite vincular as especificidades do afeto às do indivíduo que o 
experimenta).' 
 Afora o entre-parênteses (cogitação minha), não sei em que medida 
essa anotação, interessantíssima para minha tese, é um registro fiel das suas 
palavras. Em caso positivo, pergunto: como Espinosa define este ato de 
intepretação? Em que medida a liberdade individual realizada por tal ato 
condicionaria a liberdade política?” 
 
 Em resposta, a Professora Marilena Chauí manuscreveu o que considero 
um verdadeiro roteiro de estudo sobre a dimensão ético-política da questão do 
singular na Ética de Espinosa105 (onde os algarismos romanos indicam os livros 
da Ética e os algarismos arábicos indicam as respectivas proposições): 
 

Servidão = causa inadequada = causa parcial dos afetos, atos e idéias 
                  dependência de forças externas que causam afetos, atos e idéias 
                  Exterioridade 
 
Liberdade = causa adequada = causa total dos afetos, atos e idéias 
                    força interior que por si mesma produz afetos, atos, idéias 
                    saber-se causa dos sentimentos, ações e pensamentos 

                                                             
104 Nessa operação de desligar A de B, para ligar A em C e por esta via religar A e A explicita-se o sentido do 
primeiro termo da expressão embreagem interpretante, para a elucidação de cujo movimento digamos que 
A=Nair, B=susto paralisante, C=susto histérico do analista. “Embreagem: dispositivo instalado entre o motor 
e a caixa de mudanças, o qual permite ligar e desligar o motor da transmissão por meio de discos de fricção.” 
Cf. Aurélio, op. cit. p. 510. 
105 O sentido da Ética de Espinosa radica no significado do termo grego ethos: modo de agir. Assim, a ética 
espinosana se ocupará do conhecimento da ação humana. Conforme o método genético de Espinosa, conhecer 
algo é explicitar o seu modo de produção (ou a sua causa). Desvinculando a Ética da moral e da religião, 
Espinosa afirma que a causa da ação humana não consiste no dever ou no mandamento que a constrange, mas 
sim no desejo que a efetua. Por isso, a Ética de Espinosa desenvolve uma teoria do desejo como modo de 
produção das ações humanas. Segundo Espinosa, o que deseja o homem? Perseverar na existência e expandir 
a sua essência. Engendrado em sua existência singular na existência singular de outros homens, cada homem 
é por essência dotado de um corpo e de uma alma individuais por cujo intermédio conhece e interage com a 
Natureza e com os outros homens. Comprendendo uma teoria da existência, da essência e da ação humana, a 
Ética constitui uma antropologia. 
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                    reflexão 
                    Interioridade 

 
LIBERDADE 

 
1 o movimento da reflexão: interpretar a origem e o sentido dos afetos, atos e 
idéias (Ética V, 1, 2, 3, 4) 
 
2o movimento da reflexão: reconhecer-se como causa dos afetos, atos e idéias 
(Ética V, 6, 7, 8, 9, 10) 
 
3o movimento da reflexão: reconhecer-se como parte que toma parte no 
infinito (Ética V, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31, 32, 33, 36, 39, 40) 
 
Servidão: a parte isolada das outras e em luta com elas 
 
Liberdade racional: a parte tomando parte no sistema de relações necessárias 
entre o todo e a parte  porque possuem as mesmas propriedades – política 
 
Liberdade intelectual e ética: a parte tomando parte no infinito como uma 
essência singular ativa 

 
 A fim de precisar, no caso de Nair, a dimensão ética do movimento 
interpretante propiciado pela reflexão afetiva em outrem, retomemos o quadro 
já apresentado: 
 
1 Nair O sujeito 
2 pode saber do 

meu susto 
constitui o objeto 

3 e, por isso, 
através do meu 
susto, 

antes de, por via da 
reflexão afetiva em 
outrem, 

4 pode saber do 
seu. 

(re)constituir-se 
como eu. 

 
No quarto movimento desse quadro localiza-se o momento em que o 

movimento interpretante corresponde, no roteiro da Ética de Espinosa, ao “2o 
movimento da reflexão: reconhecer-se como causa dos afetos, atos e idéias 
(Ética V, 6, 7, 8, 9, 10)”.  
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Um tal movimento reflexivo, por sua vez, corresponde ao segundo 
objetivo explícito que propus a Nair quanto ao sentido do tratamento (o 
primeiro tendo sido desentravar o crescimento): perceber as próprias emoções. 

Antecipo o terceiro objetivo explícito que propus a Nair quanto ao 
sentido do tratamento: distinguir separação e isolamento. No roteiro da Ética 
de Espinosa, tal objetivo corresponde à passagem da servidão (“a parte 
isolada das outras e em luta com elas”) à liberdade racional (“a parte 
tomando parte no sistema de relações necessárias entre o todo e a parte  
porque possuem as mesmas propriedades”) e à liberdade intelectual e ética 
(“a parte tomando parte no infinito como uma essência singular ativa”). 
 Regressando ao presente momento do trabalho teórico e prático, tenha-
se em vista que eu e Nair encontramo-nos no primeiro movimento da reflexão: 
interpretar a origem e o sentido dos afetos, atos e idéias. Antes de retomar as 
iluminuras clínicas, a fim de inteligibilizar os procedimentos pelos quais o 
trabalho prático se realizou, farei um breve apanhado dos instrumentos 
teóricos e técnicos postos em ação.  
 
 

Simbolização Originária, Reflexão em Outrem, Co-Percepção, 
Percepção Psicopatológica:  

NOTÍCIA SOBRE FERRAMENTAS CONCEITUAIS 
 
 

Simbolização Originária 
 

 Apreendi a noção de simbolização originária através de um texto sobre 
o autismo, conforme revisado e teorizado por Fédida106. Acompanhemos o seu 
texto. Supõe-se que no desenvolvimento normal da criança, o exercício do 
auto-erotismo a levará naturalmente a comprazer-se na exploração das 
diversas sensações táteis e cinestésicas que acompanham o manuseio e o 
contato com suas secreções e excretos. Nesse exercício, irá engendrando a 
noção de suas formas corporais e, correlativamente, a percepção da forma de 
outros corpos e objetos. Segundo Tustin, “isto levará à formação de estruturas 
perceptivas e conceituais que facilitarão a relação prática com objetos do 

                                                             
106 FÉDIDA, P. “Auto-erotismo e autismo: condições de eficácia de um paradigma em psicopatologia” in 
Nome, figura, memória. A linguagem na situação psicanalítica. São Paulo, Escuta, 1991, p. 149-170. 
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mundo exterior, partilháveis com os outros. As 'formas sensuais' normais são 
os elementos de base do funcionamento afetivo e cognitivo.” 107 
 Poderíamos dizer que, quando do estabelecimento ou da retomada de 
uma certa pauta de desenvolvimento, as crianças autistas demonstram extrair 
da forma das substâncias corporais a forma perceptual e expressiva de seus 
atos considerados em seu valor de abertura à sociabilidade; ou, como reporta 
Fédida:  

 
... valor de reintegração do olhar e portanto já bem mais do que de 
zona corporal – intuição de um espaço de troca. (...) o corpo da 
criança autista [em recuperação] torna visível – como num desenho 
– as formas de uma surpreendente significância corporal, regida por 
direções de sentido (...). Cada esboço de gesto não é tanto 
simbolizante quanto a primeira colocação em forma de imagens. A 
menos que se diga que é aí justamente que se encontra a 
simbolização.108  
 
Reflexão em Outrem 

 
 Apoiando-se em Husserl, Merleau-Ponty descobre a consciência 
enraizada no mundo, cuja unidade é anterior às decisões e aos juízos 
reflexivos; e ao definir a consciência como sendo inicialmente percepção e 
não como faculdade intelectual da representação, vai assim deslocando o 
conhecimento e a relação consciência-mundo para a percepção.109  

                                                             
107 TUSTIN, F. “Autisme et Psychose de l'enfant” in Intern. Review of Psycho-Analysis, II, 1984, pp. 280-288 
apud Fédida, P., op. cit, p. 155. 
108 FÉDIDA, P. op. cit. p. 154. 
109 A fim de ambientar à perspectiva de Merleau-Ponty o leitor menos avisado, apresentarei um recorte de sua 
concepção de percepção, retomando à minha maneira algumas das suas teses, especialmente as apresentadas à 
Sociedade Francesa de Filosofia na sessão de 23 de novembro de 1946, publicadas sob o título de O Primado 
da Percepção e suas Consequências Filosóficas:  
 1. toda percepção abrange uma dimensão não diretamente sensível, tal como quando pela visão 
percebemos as seis faces de um cubo, inclusive as inaparentes;  
 2. os fragmentos não-visíveis dos objetos são percebidos ao modo de uma relação de vizinhança; 
 3. toda percepção constitui um modo de presença a si – a mão percebe-se tangendo o cubo; 
 4. a dimensão não diretamente sensível da percepção não implica representação, se por representação 
entendermos figuração substitutiva de um objeto ausente – neste sentido, o desenho do cubo o representa, 
enquanto que a percepção do cubo o apresenta; 
 5. a percepção constitui uma relação entre corpos em presença. 
Cf. MERLEAU-PONTY, M. O Primado da Percepção e suas Conseqüências Filosóficas. Papirus, Campinas, 
1990. 
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“Isto, diz Chauí, implica em transformar a tradição ocidental que 
sempre opôs a percepção (conhecimento sensível) ao pensamento, 
considerando a primeira confusa, vaga e inadequada e o segundo, claro, 
distinto e evidente.” 110 Nesse percurso, revoluciona a própria idéia de reflexão 
e, com esta, as problemáticas filosóficas da constituição e do fundamento. 
 Esquematicamente, o itinerário da questão da reflexão em Merleau-
Ponty consistiu em remontar a gênese do sentido à reflexão intracorpórea, 
passar desta à reflexão intercorpórea, e desta à intersubjetividade. Ao 
encaminhar desse modo o seu pensamento, desalojou a consciência de si 
reflexiva de sua função doadora de sentido e constituinte do mundo enquanto 
representação, em proveito do corpo perceptivo e fenomênico. Do lugar-chave 
ocupado pela noção merleau-pontyana de corpo, Marilena Chauí nos dá uma 
visão abrangente e sucinta:  
  O corpo apresenta aquilo que sempre foi o apanágio da consciência – a 

reflexividade -, mas apresenta também aquilo que sempre foi o apanágio 
do objeto – a visibilidade. O corpo é o visível que se vê, o tocado que se 
toca, o sentido que se sente; quando a mão direita toca a mão esquerda há 
um acontecimento observável cuja peculiaridade é a ambigüidade: como 
determinar quem toca e quem é tocado? Como colocar uma das mãos 
como sujeito e outra como objeto? A descoberta do corpo reflexível e 
observável leva Merleau-Ponty a mostrar que a experiência inicial do 
corpo consigo mesmo é uma experiência em propagação e que se repete 
na relação com as coisas e na relação com os outros.  

(...) 
 Ao tomar a experiência corporal como originária, Merleau-Ponty 

redescobre a unidade fundamental do mundo como mundo sensível. 111 
 

Merleau-Ponty, retrabalhando a parábola das mãos, embrenha-se nos 
hiatos da reflexão sensível: 

 
Para começar, falamos sumariamente de uma reversibilidade do 
vidente e do visível, do tato e do tangível. É tempo de sublinhar que 
se trata de uma reversibilidade sempre iminente e nunca realizada de 

                                                             
110 CHAUÍ, M. S. “Nota de Rodapé 1 a 'O Filósofo e sua Sombra' “ in Merleau-Ponty (Os Pensadores). Nova 
Cultural, São Paulo, 1989, p. 187-188. 
111 CHAUÍ, M. S. “Merleau-Ponty – Vida e Obra” in  Merleau-Ponty (Os Pensadores). op. cit., p. XI. 
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fato. Minha mão esquerda está sempre em vias de tocar a direita no 
ato de tocar as coisas, mas nunca chego à coincidência; eclipsa-se 
no momento de produzir-se, cabendo sempre a seguinte alternativa: 
ou verdadeiramente minha mão direita passa para o lado do que é 
palpado mas então interrompe a sua apreensão do mundo – ou ela a 
conserva mas então não a toco verdadeiramente, dela apenas apalpo, 
com minha mão esquerda, o seu invólucro exterior. (...) Nada disso 
é fracasso, pois se tais experiências nunca se recobrem exatamente 
(...), se sempre há entre elas 'algo que se mexeu', uma 'distância', é 
precisamente porque minhas duas mãos fazem parte do mesmo 
corpo, porque este se move no mundo (...). Minha carne e a do 
mundo comportam, portanto, zonas claras, focos de luz em torno 
dos quais giram suas zonas opacas. 112  

 
 É de se pensar, portanto, que a abertura imanente da intencionalidade 
corpórea afigura a incompletude da reflexão e da reversibilidade intracorpórea 
como condição positiva de intercorporeidade e intersubjetividade: 
 

Se, apertando a mão de um outro homem, tenho a evidência de seu 
ser-aí, é porque ela se coloca no lugar de minha mão esquerda. No 
aperto de mãos, meu corpo anexa o corpo de outro 'numa espécie de 
reflexão' cuja sede, paradoxalmente, é ele próprio. Minhas duas 
mãos são co-presentes' ou 'co-existem' porque são as mãos de um só 
corpo113 ; o outro aparece por extensão dessa co-presença. Ele e eu 
somos os orgãos de uma só intercorporiedade.  

(...) 
Aquele que 'põe' o outro homem é sujeito percipiente, o corpo do 
outro é coisa percebida, o próprio outro é 'posto' como 'percipiente'. 
Trata-se sempre de co-percepção. Vejo que aquele homem vê, como 
toco minha mão esquerda que está tocando a direita. 

(...) 
O fato é que o sensível, que se anuncia para mim em minha vida 
estritamente privada, interpela toda outra corporeidade através da 

                                                             
112 MERLEAU-PONTY, M. O Visível e o Invisível. Perspectiva: São Paulo, 1984, p.143-144. 
113 HUSSERL,E. Ideen II: “übertragene Kompraesenz” apud MERLEAU-PONTY, M. O Filósofo e sua 
Sombra, op.cit. p.197. [Nota de Merleau-Ponty] 
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minha. Há nele 'objetos' que não estão originariamente presentes 
somente para um sujeito, mas que, se assim estão para um sujeito, 
podem ser dados em presença originária para todos os outros 
sujeitos (a partir do momento em que estão constituídos).114  

 
 Mas em minha experiência clínica psicopatológica, não trabalho com 
sujeitos constituídos e não trabalho enquanto sujeito constituído. Nos casos 
graves, por exemplo, a criança autista parece dar testemunho de um aquém da 
forma ou, digamos, da experiência de uma exterioridade entre a forma e a 
matéria corporais – como se as formas sensíveis não informassem umas às 
outras e assim não enformassem o corpo. Aí, o que ainda não teria surgido é a 
possibilidade da pulsão perfazer, ainda que de modo necessariamente 
incompleto, um circuito minimamente reflexivo – falta à experiência de si 
mesmo o si-mesmo. Mas, sem que isso se invalide, se pensarmos a partir dos 
termos da pulsão, tal como definidos por Freud, então, num aparente 
paradoxo, o que se revela é uma moléstia constitucional da objetalidade. 
Todas as afecções onde a comunicação e a transferência parecem não se 
perfazer não colocam em questão tanto o impulso (Dräng) ou a fonte (Quelle) 
pulsionais, mas sim a conformação do objeto (Objekt) por cujo intermédio o 
alcance da meta (Ziel) adquira um horizonte de consecução e a pulsão (Trieb) 
encontre perspectiva de saciedade, incitando-se a um movimento pelo qual 
abra para si vias de transformação. É como se o fantasma não adviesse para 
plasmar a coisa em objeto.  

 
 
Percepção Psicopatológica 

 
 Vimos que é justamente a uma “primeira colocação em forma de 
imagens” que Fédida refere uma concepção originária da simbolização – 
contextualizada pela “intuição de um espaço de troca”.115 Aí haveria a 
percepção de uma reflexão do outro no outro que nasce como abertura ao 

                                                             
114 MERLEAU-PONTY, M.”O Filósofo e sua Sombra”, op.cit., p. 197, 199 e 200. [grifos meus] 
115  “valor de reintegração do olhar e portanto já bem mais do que de zona corporal – intuição de um espaço 
de troca. (...) o corpo da criança autista [em recuperação] torna visível – como num desenho – as formas de 
uma surpreendente significância corporal, regida por direções de sentido (...). Cada esboço de gesto não é 
tanto simbolizante quanto a primeira colocação em forma de imagens. A menos que se diga que é aí 
justamente que se encontra a simbolização.” [Fédida, op. cit., p. 154] 
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outro que percebe. Digo que há reflexão porque, mediante essa “primeira 
colocação em forma de imagens”, terá sido criado o objeto fantasmático pelo 
qual a pulsão toca em alguma coisa que, retornando, a 
informa/enforma/transforma.  
 O perceptum da percepção clínica é um ser bifronte e de interface – não 
há reflexão onde só há um, não há reflexão sem mediação. Fédida desvenda 
no analista um fenômeno correspondente a essa primeira colocação em forma 
de imagens: 
 

...considero esta noção de 'produção de formas' decisiva no que diz 
respeito às condições de observação em psicopatologia. De fato, 
pode-se dizer que a percepção psicopatológica consiste em situar-se 
no umbral de emergência do engendramento das formas por meio do 
sentir-mover-se (E. Strauss). Essas formas em deformação-
transformação são formadoras de figuras no analista, produzindo 
assim uma incitação à criação na linguagem, por meio de imagens 
constitutivas. Deve-se afirmar que são tais imagens (no sentido 
poético) que garantem à linguagem suas condições sensório-motoras 
de figurabilidade e que são elas, portanto, que tornam possível a 
transformabilidade da construção. Em suma, a percepção analítica 
durante o tratamento é transferencialmente uma recepção visual de 
formas que se tornam figuráveis pela linguagem e graças à qual 
novas formas podem ser geradas. 116 

 
 Nesta formulação em que Fédida faz falar a percepção clínica – 
recepção/transformação do germe formativo das formas (e aqui pensamos na 
proto-escritura como forma formante de Hermes) -, esta se apresenta 
solicitando do analista uma certa posição de sintonia com o sentir-mover-se. 
Este, por seu turno, afigura-se como que o coração de sua atividade: o sentir-
mover-se está tanto do lado do modo de ser deste perceber, como do lado do 
modo de ser daquilo a ser, in statu nascendi, percebido; formas em 
deformação-transformação formadoras de figuras, essas imagens 
constitutivas são o meio de incitação à criação na linguagem. O que é o sentir-
mover-se que especifica a percepção psicopatológica analítica? 
                                                             
116 FÉDIDA, P. op. cit., p. 155. 
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 Fazendo coro a Tustin, Fédida insiste em falar na importância das 
formas autogeradas. Então a passagem decisiva se dá quando o inerte se torna 
semovente?117 O que acontece quando a massinha de cor com que brinco com 
Nair passa a derivar um prazer criativo ao ser manipulada? É como se aquilo 
que antes se apresentava como matéria estática, mais ou menos resistente ou 
dócil ao molde, se tornasse “uma matéria grávida da sua forma”. Esta 
expressão tantas vezes cara a Merleau-Ponty agora me ilumina; não que o seu 
mistério tenha-se dissolvido; é que encarnou um sentido. Excedeu a lógica 
aristoteliana da matéria e da forma, atravessando a exterioridade entre uma e 
outra. Estará aí a essência do simbolizar? 
 

  Recordemos o termo simbolização. Insistimos longamente em seu 
sentido etimológico, sendo o grego symbolon um sinal de 
reconhecimento: um bastão fracionado, do qual cada um dos dois 
protagonistas de um pacto selado recebe uma metade; quando se 
encontram de novo, eles próprios ou os seus delegados reconhecem-
se pela simples junção, extremidade a extremidade (symballo = 
juntar), das duas frações, que combinam exatamente uma com a 
outra. Sem insistir nesse aspecto da simbolização grega, o que é que 
a simbolização junta? O que é que ela liga? A resposta mais corrente 
em psicanálise é que a simbolização junta duas representações, que 
ela substitui uma representação por outra, que é um modo de 
'representação indireta'. (...) A outra resposta seria que a 
simbolização liga um afeto e uma representação, não duas 
representações.118 

 
 Os termos da pergunta de Laplanche – ligação entre quais coisas? 
representação-representação? representação-afeto? – já supõem a clivagem 
entre afeto e representação. Mas se não queremos repor a exterioridade entre 
matéria e forma ou entre potência e ato, se queremos nos situar “no umbral de 
emergência das formas autogeradas” (ou “da matéria grávida de sua forma”), 
se é desde essa região que tratamos de apreender a essência da simbolização 

                                                             
117 “A tarefa de amolecer diariamente o tijolo, a tarefa de abrir caminho na massa pegajosa que se proclama 
mundo ....” Cf. CORTÁZAR, J. Histórias de Cronópios e de Famas. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
1983, p. 3. 
118 LAPLANCHE, J. Castração – Simbolizações. Martins Fontes, São Paulo, 1988, pp. 270-271. 



 

 

105 

(isto é, a sua originariedade constitutiva), a pergunta que se coloca é: ligação 
em que ligante e ligados preexistem ao ato de ligação? ou lhe são 
contemporâneos e imanentes porque criados no e pelo ato de ligação? 

 
 

As aparelhagens da co-percepção 
na especificidade da percepção clínica 

 
 Procurarei pavimentar a passagem da percepção genericamente 
concebida à percepção clínica por via da “reflexão em outrem”. Vimos 
Merleau-Ponty oferecê-la ao afirmar que “meu corpo anexa o corpo de outro 
'numa espécie de reflexão' cuja sede, paradoxalmente, é ele próprio.” Sob o 
prisma da reflexão em outrem, muda nossa perspectiva: já não se trata de 
explicitar os fundamentos de uma percepção que encontraria sujeitos já 
constituídos ou já não constituídos, mas de sondar nas entranhas do ato 
perceptivo uma estratégia constituinte. A exemplo disso, é possível 
acompanhar Merleau-Ponty realizando uma reflexão em outrem com Freud, 
tendo como pivô a noção de inconsciente, através do prestimoso trabalho de 
rastreamento efetuado por Nelson Coelho Junior119. Interpretando o sentido 
reflexivo e autoconstituinte desse movimento de Merleau-Ponty, Nelson 
Coelho Junior analisa: 
  

Parece que enquanto a noção de consciência permanecer presente 
em seu pensamento, a noção de inconsciente manterá um estatuto 
duvidoso, como se ela fosse um caso duvidoso, não bem elaborado 
de uma forma particular de consciência.120 
  

 Apoiando essa hipótese luminosa em sucessivas passagens, Nelson 
Coelho Junior dá a ver que, à medida que o trabalho filosófico de Merleau-
Ponty descola a percepção da consciência perceptiva e desloca-se da 
consciência perceptiva à carne, o eixo de sua interpretação do inconsciente 
freudiano descola-se da representação e desloca-se à dinâmica das pulsões:  

 

                                                             
119 COELHO JUNIOR, N.E. O Visível e o Invisível em Psicoterapia – a filosofia de Merleau-Ponty 
penetrando a prática clínica. Dissertação de Mestrado, PUC/SP, 1988, p. 41-60 (“Consciência Perceptiva e 
Inconsciente”). 
120 Idem, p. 54. 
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“O inconsciente evoca à primeira vista o lugar de uma dinâmica das 
pulsões da qual somente o resultado nos será dado.” 121 

(...) 
“Uma filosofia da 'carne' está em um pólo oposto às interpretações 
do inconsciente em termos de 'representações inconscientes', tributo 
pago por Freud à psicologia de seu tempo.” 122 

(...) 
Basta o estado inconsciente para manifestar os fatos recalcados, o 
modo de existência da cena primitiva, seu poder de sedução e de 
fascinação? A dupla fórmula do inconsciente ('eu não sabia' e 'eu 
sempre soube') corresponde aos dois aspectos da 'carne', aos seus 
poderes poéticos e oníricos. (...) O inconsciente do recalque será, 
portanto, uma formação secundária, contemporânea da formação de 
um sistema percepção-consciência e o inconsciente primordial será 
o deixar-ser, o sim inicial, a indivisão do sentir.123 

 
 Nesse último lance da “reflexão em Freud”, Merleau-Ponty alavanca o 
seu movimento de criação teórica na tópica freudiana, expurgando o seu 
próprio paradigma da consciência perceptiva, no ato em que adscreve o 
sistema percepção-consciência a um inconsciente do recalque,  por contraste 
ao qual segregará um inconsciente primordial que prima pela positividade 
pulsional: é este caráter pulsional que fundamenta a manifestação dos fatos 
recalcados e do modo de existência da cena primitiva, com seus poderes 
poéticos e oníricos de fascínio e sedução. Quanto às relações entre a realidade 
clínica e a aspectualização merleau-pontyana do inconsciente primordial (o 
deixar-ser, o sim inicial, a indivisão do sentir) – na qual se percebe a 
pregnância do Ser Bruto* -, eis aí uma questão que valeria a pena trabalhar.125 
                                                             
121 MERLEAU-PONTY, M. “O Homem e a Adversidade” in Signos. São Paulo, Martins Fontes, 1991, p. 259. 
Citado por COELHO JUNIOR, N.E., op. cit., p. 53. 
122 MERLEAU-PONTY, M. “Natureza e Logos: o corpo humano” in  Résumes de Cours (1959/1960) apud 
COELHO JUNIOR, N. E., op. cit., p. 55. 
123 Idem, p. 55-56. 
* A mais concisa e elucidativa explicação que conheço sobre este complexo conceito de Merleau-Ponty 
consiste na formulação de Marilena Chauí:  “O Ser Bruto é o ser de indivisão, desconhecendo a separação 
entre sujeito e objeto, alma e corpo, consciência e mundo. Indiviso, no entanto, é pura diferença interna (...). 
Não sendo um positivo, também não é um negativo, mas aquilo que, por dentro, permite a positividade de um 
visível, de um dizível, de um pensável, como a nervura secreta que sustenta e conserva unidas as partes de 
uma folha, dando-lhe a estrutura que mantém diferenciados e inseparáveis o direito e o avesso. É um 'sistema 
de equivalências' diferenciado e diferenciador pelo qual há mundo. Eis por que Renoir podia pintar a água 
do riacho das Lavandières olhando para o mar: pedia-lhe o acesso ao elemento líquido como pura diferença 
entre elementos e como sistema de equivalências da substância líquida.” Cf. CHAUÍ, M. “Merleau-Ponty: 
obra de arte e filosofia” in Artepensamento. São Paulo, Companhia das Letras, 1994, p. 468-469. 
125 A caracterização do inconsciente primordial como sendo “a indivisão do sentir” dá margem a 
interrogações sobre o sentido de tal indivisão. Se entendermos que o que é negado pela noção de indivisão 
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 Voltando à questão da relação com sujeitos a constituir: em que a 
reflexão em outrem nos auxilia a especificar a percepção clínica? 
Esquematicamente, e tendo em vista o caso extremo do autismo, a resposta 
inicial desdobra-se em duas vertentes: o analista pode ocupar o lugar de sede 
onde a reflexão se realiza; o analisando pode ocupar este lugar. Em outras 
palavras: reflexão de mim em outrem não constituído; reflexão de outrem não 
constituído em mim. No intuito de desabstrair essa ordem de considerações, 
arrolarei, a partir da minha própria experiência psicopatológica, as atividades e 
aparelhagens em cujo contexto a reflexão em outrem concretiza-se como 
estratégia constituinte. Trata-se de simultaneamente rastrear e ensejar co-
percepções: 
 - no construir conjunto – jogos de montar, armar, encaixar; 
 - no expressar-se através de material gráfico e plástico – desenhar, 
escrever, colorir, esculpir, moldar; 
 - nos jogos nominativos e neologísticos de linguagem; 
 - no recurso ao humor – embreagem afetiva interpretante; 
 - na instauração lúdica de uma “simbólica das funções” – expressão 
empregada por Fédida em  seus comentários, referindo-a ao exemplo da 
criança que reconhece hilaria e participativamente que o adulto está usando a 
banana como telefone; 
 - no analista dar a interpretar a própria afetividade. 
 

                                                                                                                                                                                          
refere-se à 'reflexão em regime de cogito', resta pensar a relação entre inconsciente primordial e reflexão 
perceptiva. 
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“(DESENTRAVAR O) CRESCIMENTO”: DAS ILUMINURAS DE 93 
 

arquear-se 
       sangue 
   injeção 
           
 pistola 
   as operações no horizonte 
        vou carimbar a tua boca 
3x, 2x 
   vir, não vir 
     diga quem vai falar, mas não fale 
palavras cruzadas no jogo da velha (quadrados em lugar de bolinhas, nova 
coluna na velha) 
           
 quimeras 
     o jogo das fitas-ponte 
cadeira adornada por lãs coloridas 
        meu pai, seu amigo 
          
 meditações na serra 
conversas no mezanino do Lousada 
 

 
NAIR – 21/03/93 

 
              chute no pai 
              decidir rápido o lugar > 1 
 
               vergonha >   2 
 
              o telefone 
              a secretária 
 
              os loros 
              as empdas.   >  3 
              o irmão 
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              o aparelho 
              o exame de sangue: não crescer     >     4 
             apreensão para os exames q. iria fazer       [Queixa?] 
 
             5a série 
                                não 
              as 2 coleg q.   são maiores  > 5 
 
               A mágica 
               adivinhação >    6 
 
 
              --> vergonha da vergonha 
                    . não era isso q. eu pensei  > 7 
 
             o ventilador 
             ligar a luz s/ tocá-la        >  8 
             fazer os outros imitá-la  
 
             (Qdo. desce, chama o pai e não sobe)  9 
 
              . Quero que você inaugure a relação  >  10: fala do pai 
 
 
21/03/93  –  1o. encontro 
 

 Entrei no cons., i. é, na sala de espera. Dei a mão a Nair e Demétrio. Ela 

se encolheu. 

 Não me lembro se  O pai subiu junto c/ ela à minha sala e depois voltou 

à sala de espera, ou se, desde o 1o.  momento, Nair subiu sozinha       1 

2 { O fato é que,  Uma vez sozinha comigo, encolhia o corpo, levantava os 

ombros,  

 encolhia o corpo, levantava os ombros, afundava o rosto. Esgares e 

contrações  
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 quase espasmódicas eram entremeadas pela revelação: 

 - Estou c/ muita vergonha 

 Para minha surpresa, após titubeios, hesitações e silêncios iniciais, 

desenvolve- 

  mos boa conversa. 

 

COMENTÁRIOS, ASSOCIAÇÕES, CONJECTURAS, SUPOSIÇÕES:  
 
O encolher-se e o arquear-se que acompanhavam o arco-reflexo da 

vergonha de Nair poderiam, será, manifestar a pregnância de uma tendência 
regressiva de contração e de retraimento próprias da pulsão de morte? Ai...: a 
imagem da mosca quando morre. Morrer deve ser tão frio! O que um tal re-
torno teria a ver com um inapelável apelo da posição fetal? Enrolar-se em 
torno ao plexo solar seria pugna por calor? 

Como é que uma introversão tão abertamente autotematizada – melhor 
seria dizer: tão desavergonhadamente declarada – deu margem e (finalmente) 
lugar a des-envolvimento, boa-conversa? Onde, na tendência de re-versão, o 
espaço de con-versão? 

Arco-reflexo introversivo: não para descarrego expulsivo, homeostático 
ou desvitalizante; mais propriamente, um voltar-se sobre si. 
Plexo, plexu – enlaçamento (em latim). Ah, queria dar-se as mãos para melhor 
arremeter. Será? 
 
 Entre o 1o e o segundo encontro: 
                      21/3                  07/04 
 pai me liga, dizendo que Nair não quis ver outros profiss  analistas, – 
por mais q. o pai insistisse: queria porque queria voltar, fazer terapia comigo 
 
NAIR – 07/04/93 
 
             correntinha que ilumina de noite – brilha como bússola – mostra o 
caminho – e protege 
                                                                   < gostar do outro terapeuta  <    --> | 
v. gostava do Otto  | 
                                                                            | Sim | 
              [ida ao banheiro] 
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          papo-conativo: onde os clientes sentam como são seus estofados 
comparação  cama / divã    --> onde os meus clientes escolhem sentar (ou 
deitar) – poltrona, cadeira, divã 
              . sei ... sei – sei 
              no meu quarto tem  uma cama  que tem [encosto] só de 1 lado 
              --> igual a esta? 
             . não, não é sofá-cama, não é alta. 
                --> fiquei preocupado com os exames de sangue que você falou ... 
                . eu não preciso mais tirar sangue 
                  eu já cresci tudo que tinha prá crescer. 
                  agulha de 3 cm s/ líquido – usam p/ tirar sangue – é um terror. 
 
aparelho (de dente) q. incomoda  
                 professora cortou um ferro que estava sobrando 

                 professora bateu c/ chicote 
                 professora deu gargalhada quando eu falei em voz alta: (eu fui 
espertinha): toma aqui a questão [era prova – ela passou a “cola” em voz alta] 
                                
                  minha mãe: a régua nos dedos (a profa. deu com) dela – (até 
sangrar) [?] 
                  Leô – 17 a. – meu irmão 
                             os amigos (?) da escola 
                  [Vai povoando os parentescos) 
                  --> a mãe e o pai da sua mãe:  meu avós Herivelto e  Leonora 
                  --> Esbelto 
                    .  Herivelto (quase gritava) 
                  --> Ah, pensei – que engraçado – que fosse Esbelto 
                    . (elabora o riso – perspectiva-se semanticamente – e ri – e 
saboreia:) . Herivelto, Esbelto 
                  --> ... e a avó – Nair? 
                       Leonora -->  Castora?  
                  –  Castora não:  – q. ela não é nenhum animal [reintroduz o registro 
do riso – e se ri] 
                
                                          *  
 não tirar mais sangue 
 já cresci tudo 
 horror: agulha de  3 cm 
 povoa os parentescos 
 brincamos: nome dos avós 
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                               Esbelto 
                               Leonora, Castora? 
                               ri: não é nenhum animal 
 
NAIR – 26/05/93 
 
               Pai quer conversar 
               cola / álcool / susto do pincel na cola 
 
        1     Pegou (o namorado na “minha pistola”) 
               coisa cabeluda 
    
        2  {  [Negociação: desenhar sem deixar de conversar] 
               mãe chegou de viagem 
 
               [de quem é real/o desejo de vir  2x/sem?] 
 
               . Por que você é curioso? 
               --> Eu quero ajudar 
                . Eu si me virar 
              anel                 círculo de moébius 
       4  {  (Repete: “ñ é   “, é círculo”) 
                            por dentro, por fora 
                Caolho 
                          [ressonância: cotovia-via-via] 
                (faz a brincadeira 
                 __________  X  ___________ 
                 Troca de cartões 
                 __________  X  ___________ 
                 Lembra qdo. eu cheguei aqui? 
                 Eu estava c/ vergonha 
        3       --> V. ficou c/ vergonha por ter espalhado (história na escola)? 
                 . Sim ... não. 
                 . Eu fiquei fico c/ vergonha de mostrar pro médico a minha pistola. 
 
 
COMENTÁRIOS 
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 Na interpretação do sentido que haveria em denominar a sua vagina 
como pistola, pretender esgotar a intelecção da singularidade psíquica de Nair 
ao dizer que ela teria recusado a percepção da castração (i. é, da diferença 
sexual) é arriscar-se a perder de vista uma diferença ontológica de posições, 
reduzindo-a a uma lógica fálica que procede por privação e atribuindo a ela a 
carência de uma suposta propriedade normal, qual seja, a admissão perceptiva 
da castração – o que implicaria ignorar a plena percepção da diferença sexual 
anatômica entre machos e fêmeas explicitada por Nair ao longo de todo o 
tratamento. Já na perspectiva daquilo que sua singular potência de agir institui 
positivamente como realidade, trata-se de atentar ao espaço conformado pela 
projeção de sua peculiar imagem corporal inconsciente, tal como se pode 
percebê-lo num prisma posicional e diferencial positivo: uma vagina que posta 
às avessas vira uma pistola indica um ego-corporal posto às avessas por uma 
imagem corporal inconsciente exposta a céu aberto. Tornando inteligível a 
natureza de seu sofrimento, assim como suas espantosas aptidões perceptivas 
quanto ao psiquismo inconsciente de seu analista, tal interpretação positiva da 
potência extensiva (i. é, da capacidade de instituir o espacial e o corpóreo) de 
Nair radica na topologia própria que procurarei estruturar 
metapsicologicamente à luz do paradigma do holograma, na seção intitulada 
Psicologramática126. 
 
 
 
 
NAIR – 09/04/93 
 
              Fundo do mar 
              Telefone   –  musiquinha  (da Telesp) 
              --> Seringa s/ líquido: os medos 

                                                             
126 Fundamental para essas considerações foi a leitura da obra de Françoise Dolto sobre a imagem 
insconsciente do corpo, onde a relação entre as palavras e as imagens corporais inconscientes é não somente 
evidenciada, como colocada a serviço de uma eficaz modalidade de intervenção terapêutica, tal como se 
pode divisar na seguinte passagem: “Veja-se o exemplo da menininha fóbica ao toque das coisas que 
conseguiu retomar o uso da preensão através destas palavras ditas por mim: “Pegue com a tua boca de 
mão”. Por meio delas, eu havia como que ‘fintado’ a imagem táctil; a criança pegara o objeto, o 
apreendera e o levara imediatamente à boca, com o braço que, em vez de permanecer recolhido junto ao 
corpo, pudera estender-se e permitir à mão pegar, o que a garota não mais sabia fazer há meses, como se 
ignorasse que possuía mãos. Eu lhe devolvera a possibilidade de uma imagem funcional oral-anal e o 
interesse oral pelas coisas anais, que é a possibilidade do corpo de uma criança da idade de vinte meses. 
Ora, esta criança contava aproximadamente três anos e meio, período no qual tivera de vivenciar uma 
série de traumatismos psíquicos desrealizantes.” Cf. DOLTO, F. A Imagem Inconsciente do Corpo. São 
Paulo, Perspectiva, 1992.    
 



 

 

114 

               Falei o seu nome 
               uma pinta  –  é coisa sexual – eu fico c/ vergonha 
 
               --> Xi – estou numa enrascada ... 
                     . Pque? 
               --> Falo não falo pro seu pai ... 
                     . não fala do telefone 
                     . mas pode falar do pesadelo  –  não é sempre q. eu tenho  –  do 
fundo do mar  –  q. eu tive aqui. 
 
História construída a dois 
                      Sinalizador 
                      Ilha  –  separada de praia 
                      não dá pé 
                      --> [Telefone  –  cabo submarino] 
                            [(Eu sou a ponte)?] 
 
 
09/04/93 - 
 
 Fundo do mar 
 devaneio – ficção – pesadelo 
 medo da musiquinha da Telesp 
 História a dois:  {  sinalizados 
                                          ilha / separada da praia 
                                          não dá pé 
 
      --> Telefone – cabo submarino 
 pinta / coisa sexual  ... 
 não fala pro meu pai 
 estou numa enrascada 
 
 
 
NAIR – 11/04/93 
 
                                                                                  [Pai: não posso vir  6a. f. 
                                                                                   Eu: --> pode depois 
combinar reposição] 
              Tirar fotos (2) p/ ter v. e não precisar vir. 



 

 

115 

              Não quero mais vir 
              Vou ficar c/ vergonha 
                                 tímida 
              Le livre-jean des hieroglifes 
              Vou carimbar a sua boca 
              Vou te torturar 
              Você tem 3 lixinhos pque é desastrado 
              --> Alguém  já te chamou de desastrada? 
                    Não interessa 
                    minha mãe 
                    Foi  uma briga e tanto 
                    Quase q. , eu vou embroa de casa. 
                
                    Meu paquera Rudá tem 64 kg. 
                    Não vou  + dar doce para ele 
                    [bate na própria cabeça para lembrar / falar algo] 
               --> Seu pai falou q. v. precisava  vir 
                     . É para me desenvolver ... Não quero falar disso. 
                     . Não era para você entender  
                       [Tortura de prender a mão e pisar no flanco]. 
                --> Otto Pedrosa ... 
                      . Era 1 psiquiatra ... legal. 
                      Era bom. 
 
                      Não fala, senão eu abro o (livre-jean) 
 
                      [Recusa oferta  { de carimbarmos; 
                                                  de desenho, depois] 
                      Que barulho foi esse? 
                      [Aceno q. não posso falar ...] 
                      Pode falar 
                 --> Acho q. é a porta de 1 carro 
                      [Ela abre estrepitosamente o livro-jogo, espalhando 
inadvertidamente vários carimbos hieroglíficos pelo tapete] 
                      . Vou ficar c/ vergonha 
                                [medo de ser desastrada] 
                      . Vou ter q. conhecer outros psicólogos 
                      . Estou no fundo do mar 
                          [fecha os olhos] 
                   --> Não tenho tenha medo, eu estou perto de você 
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CONSIDERAÇÕES, ASSOCIAÇÕES.... ETC 
 
Estou no fundo do mar: a que vivência ou ordem de realidade isso se refere? 
Não tenho tenha medo, eu estou perto de você: se houver aí, simultaneamente, 
uma verdade da negativa e uma verdade denegativa, o fundo do mar pode ser 
o lugar de uma tal co-incidência de tempos. 
Donde:  
eu tenho medo: estou perto de você;  
não tenho medo, não tenha medo; 
não tenha medo, eu tenho medo; 
Você, não, eu, tenho riscado, tenha medo: eu estou no fundo do mar perto de 
você. 
 
 
 O tenho riscado pode ser a distância que separa a proximidade da 
indiferenciação: estaria aí a verdade denegativa, condição não da realidade 
psíquica inconsciente (onde a negação é irregistrável), mas sim da presença 
desta na realidade clínica, onde a (de)negação é o passaporte para que a 
fantasia inconsciente – percebida diretamente de Nair pelo inconsciente do 
analista – atravesse a repressão que separara do eu-percepção/consciência do 
analista a fantasia inconsciente (eu-fundo-do-mar), aproximando de Nair a 
distância de si a si determinada pela repressão. Assim, o lugar sincrônico da 
verdade da negativa e da verdade denegativa é o fundo do mar trazido à flor 
das águas pré-conscientes da realidade clínica – mesmo porque, somente aí o 
ser [o fundo do mar] que reina soberano no inconsciente (campo das puras 
presenças positivas) pode dar lugar a um estar [no fundo do mar] que por seu 
turno abre para um poder-também-não-estar, tempo simbólico das diferenças. 
 
 

A FORÇA DA REALIDADE CLÍNICA 
 
 Em observância ao meu desejo de ser compreendido pelo leitor, convém 
explicitar a conceitografia subjacente a essas considerações (me)teóricas.  
 Primeiramente, cabe destacar que a percepção foi tematizada segundo 
dois registros:  
1. a percepção direta da fantasia inconsciente de Nair pelo inconsciente do 
analista; 



 

 

117 

2. a percepção indireta (via repressão) da fantasia inconsciente de Nair pela 
percepção-consciência do analista. 
 De que maneira tais registros perceptuais haveriam se articulado na 
cena clínica em que o sentido do fundo do mar revelou-se tão presente e tão 
movente, transbordando a realidade psíquica de Nair para atingir e perpassar a 
realidade psíquica (da percepção inconsciente) do analista, alcançando daí o 
seu sistema pré-consciente consciente e chegando à sua percepção-consciência 
na qual, por outra parte, já estava ou esteve? A propósito da intrincada 
problemática que envolve os tempos e os lugares psíquicos plurais da 
percepção consciente e da percepção inconsciente na cena clínica 
psicanalítica, problemática que traz consigo a questão das relações entre as 
distintas ordens de realidade correlativas àquelas percepções, existe uma obra 
de grande poder elucidativo. Refiro-me ao livro A Força da Realidade na 
Clínica Freudiana.127 Nesse trabalho, cruzando o exame das noções de 
realidade na obra de Freud com a reflexão sobre relatos clínicos de análises 
empreendidas por Freud e por ele mesmo, Nelson Coelho Junior propõe o 
conceito de realidade clínica. Através de tal conceito, o autor visa 
circunscrever a especificidade da situação clínica, criando um articulador 
teórico para a tensão entre realidade psíquica e realidade externa (par de 
noções utilizadas por Freud), de modo a iluminar os modos pelos quais as 
mencionadas polaridades comparecem na dinâmica das curas. 
 
 Cito: 

 
Procuro destacar a necessidade de um conceito de realidade 
específico para a situação clínica, já a partir dos casos clínicos de 
Freud que analiso no segundo capítulo. A polaridade [Realidade 
Externa e Realidade Psíquica] com a qual Freud trabalha em toda a 
sua obra é fundamental para a compreensão da dinâmica conflitiva 
em que se baseia a concepção psicanalítica do ser humano. No 
entanto, em muitos momentos, a tensão entre as polaridades acaba 
perdendo lugar para a priorização de um dos lados em detrimento do 
outro, deixando à mostra possibilidades interpretativas que em 
muito reduzem a força do conhecimento psicanalítico. No 
desenvolvimento de noções como a de transferência é possível 
notar, com clareza, a importância de um conceito que possa manter 
a tensão e o movimento entre dois tempos e dois espaços, ou seja, 
entre o aqui e agora de uma realidade exterior e o tempo atemporal e 

                                                             
127 COELHO JUNIOR, N. A Força da Realidade na Clínica Freudiana. Escuta. São Paulo, 1995. 
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o espaço indefinível de uma realidade psíquica. Na complexa trama 
da transferência, é a própria realidade clínica que se constitui. 128 

 
 A fim precisar de que maneira a percepção consciente situada na 
fronteira da realidade externa entrelaça-se à percepção inconsciente que habita 
os rincões profundos da realidade psíquica, é necessário primeiramente sondar 
de que maneira a realidade clínica deriva da transferência e dela se diferencia. 
Para tanto, é o caso de acompanhar no interior do trabalho onde a noção de 
realidade clínica foi proposta, a efetiva constelação transferencial que a 
partejou. 
 A construção do conceito de realidade clínica conhece uma passagem 
decisiva no capítulo denominado Pedro – A Realidade entre o Visível e o 
Invisível. O autor discute aí o caso clínico de um jovem de 15 anos que se 
queixa de uma afecção cutânea a qual, em entrevista prévia, seu pai, médico, 
nomeara como uma “psicodermatite de fundo indubitavelmente psíquico, 
emocional.” 129 
 Logo na primeira ida ao consultório, suspeitando de que o analista não 
acredite quão sério é o que acontece em sua pele, Pedro lhe pergunta se quer 
vê-la, nas lesões. Nelson Coelho Junior conta o que se segue: 
 

Devolvo, perguntando a ele se quer me mostrar, se quer que eu veja. 
Ele mostra. Eu vejo. Foi difícil manter o olhar sobre seus pés e 
pernas. Difícil ver um corpo deformado por feridas alérgicas, 
semelhante a pernas e chagas à mostra por mendigos no centro de 
São Paulo. Algo se construía neste momento inicial de trabalho. 
Algo do setting, algo do binômio fala/escuta tinha sido rompido. 130 

 
 A partir daí, tendo em vista a reversão dos sintomas corporais que 
acompanhou o engajamento de Pedro em sua própria história ao reconhecer-se 
como autor dela, Nelson propõe a idéia de que abrir-se ao mostrar/ver teria 
propiciado a mobilização e a expressão de determinações traumáticas sobre as 

                                                             
128 COELHO JR., N. op.cit., p. 23, [Colchetes meus, DC]. 
129 Idem, p. 153 – 168. 
130 Idem, p. 153. No rico e corajoso detalhamento dos bastidores da cena clínica, o autor nos dá a acompanhar 
as condições psicopatológicas da percepção clínica. Pode-se então perceber que a ruptura do binômio 
fala/escuta, transgredindo a forma canônica da relação analítica, submete o analista às agruras dos confrontos 
com o super-ego técnico (avatar do grande Um), engendrando o sofrimento (pathos) com cuja elaboração o 
seu procedimento clínico pessoal teve que se haver, o ato analítico singular e a singularização do analista em 
face da tradição requerendo-se mutuamente. Eis, em esboço, o campo da pesquisa que desde 1996 empreendo 
no Laboratório de Psicopatologia Fundamental da PUC/SP, intitulada Psicopatologia da Percepção Clínica na 
Prática Psicanalítica, cujo sentido trato aqui de delinear, tendo em vista a sua confluência e a sua subjacência 
aos desenvolvimentos do presente trabalho.   
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quais Pedro não havia feito a experiência de uma fala própria (para além do 
que seu pai-médico diagnostara como “psicodermatite”), de modo que a 
função do analista teria consistido em acolher em ato a visibilização do 
indizível para poder incluí-lo na dimensão da palavra historicizante. 
 Considero que, a exemplo dos relatos clínicos de Freud examinados por 
Coelho Junior, o seu próprio relato clínico demonstra que, à medida que a 
realidade externa vai sendo admitida na cena transferencial, algo ocorre com a 
realidade psíquica: o inconsciente se transforma.  
 Tal afirmativa pode soar estranha, tendo em vista o postulado freudiano 
de que os conteúdos inconscientes seriam indestrutíveis e por isso não 
conheceriam a passagem do tempo. A propósito do sentido de tal postulado, 
cabe introduzir a distinção formulada por Silvia Leonor Alonso131 em sua 
leitura da concepção freudiana da temporalidade dos conteúdos inconscientes: 
são indestrutíveis, mas não inalteráveis, donde sua transcriptibilidade de 
registro a registro, tal como proposto por Freud na carta a Fliess já tematizada. 
 Isso explicaria a eficácia profunda do movimento clínico verificado no 
relato do caso de Pedro: transformar o seu inconsciente teria consistido em 
mobilizar pela intervenção da visualidade (relativa à percepção consciente e à 
percepção inconsciente) as inscrições traumáticas corporais (relativas à 
percepção inconsciente), abrindo-as à transposição verbal. 
 Ora, se a realidade psíquica por excelência é o inconsciente, e se este 
altera-se a partir da realidade clínica, sou levado a pensar que realidade 
clínica não equivale a situação clínica (conformada pelo enquadre 132) – pois 
aquela pode ou não ocorrer nesta -, e realidade clínica tampouco equivale a 
transferência (atualização de imagos, cenas e roteiros inconscientes) – pois a 
primeira realiza-se alterando a segunda. Noutras palavras: sendo a realidade 
clínica evento contingente da situação clínica e evento transformador da 
transferência, não pode a elas ser reduzida. Assim como Freud circunscreve a 
realidade psíquica às fantasias e desejos inconscientes, afirmando que “não 
podemos admiti-la quanto a todos os pensamentos de ligação e de 
transição”133, penso que, de modo análogo, trata-se de circunscrever a 
realidade clínica à carne mutacional da transferência. Para tanto, trata-se de 
estabelecer qual o modo de funcionamento clínico-perceptual apto a favorecer 

                                                             
131 ALONSO, S. L. “Considerações sobre a Realidade e a Temporalidade a partir de 'Uma Lembrança Infantil 
de Leonardo da Vinci'“ in ALONSO, S. L. e SIQUEIRA LEAL, A. M. (orgs.) Freud: Um Ciclo de Leituras. 
Freud: Um Ciclo de Leituras. São Paulo, Escuta/FAPESP, 1997, p.107-128.  
132 O enquadre (ou setting) define-se classicamente pelas regras fundamentais – livre-associação, do lado do 
analisando; atenção eqüiflutuante e abstinência, do lado do analista -, assim como pelas coordenadas 
contratuais de freqüência, local, horários e honorários. 
133 FREUD, S. Die Traumdeutung, 1900. GW. II-III, p. 625, apud Laplanche e Pontalis. Vocabulário da 
Psicanálise. Martins Fontes, São Paulo, 1988, p. 549 (verbete Realidade Psíquica). 
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os pensamentos de ligação e de transição que façam nascer na transferência a 
realidade clínica.  
 A propósito disso, acredito haver encontrado em Freud as bases 
topológico-transicionais de um esquema clínico-perceptual: 
 

Normalmente, todos os caminhos desde a percepção até o Ics. 
permanecem abertos e só os que partem do Ics. estão sujeitos ao 
bloqueio pela repressão (...) ... O tratamento psicanalítico se baseia 
numa influência do Ics. a partir da direção do Cs. e pelo menos 
demonstra que, embora se trate de uma tarefa laboriosa, não é 
impossível. Os derivados do Ics. que agem como intermediários 
entre os dois sistemas  desvendam o caminho (....) para que isto se 
realize.134 

 
 Nesse recorte de sua Metapsicologia, Freud situa o caminho da 
realidade exterior até a realidade psíquica de maneira tal que a percepção 
ocupa posições não só decisivas como plurais. A ver: 
 
 
 
 
 

   “...todos os caminhos desde a percepção até o Ics. 
permanecem abertos...” 
 
 

   percepção --------------------------> Ics. 
 
 
   “...os (caminhos) que partem do Ics. estão sujeitos ao 
bloqueio pela  repressão.” 
 

                                                        re- 

   Cs. < – - – - – - – - – -   pres-  <----------------  Ics. 

                                                    são 

 
   “...o tratamento psicanalítico se 
baseia  numa influência do Ics. a partir da direção do Cs....” 

                                                             
134 FREUD, S. O Inconsciente, ESB XIV, p. 222-223.  
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                                        re- 

   Cs.  -------------------> pres- – - – - – - – - – - – - > Ics. 

                     são 
 
   Juntando os três movimentos num único esquema, temos: 
 
 

 
 
 

 “A influência do Ics. a partir da direção do Cs.” implica uma 
determinação de dentro para fora: o Ics. é um 'fora'- “o conteúdo do Ics. pode 
ser comparado à presença de uma população aborígene na mente”. 135 
 Eis que estão em jogo, portanto, duas percepções: as percepções 
sensoriais conscienciadas e as percepções inconscientes. 
 A introdução da sua segunda teoria dos lugares psíquicos136 não 
implicou em nenhuma mudança no que concerne ao destacado acima, como se 
vê quando, no ensaio sobre o `Bloco Mágico'137, Freud retoma o que expusera 
na Interpretação dos Sonhos138, explicando que “...temos um sistema 
Percepção-Consciência, que recebe percepções mas não retém traço 
permanente delas, podendo assim reagir como uma folha em branco a toda 
percepção, ao passo que os traços permanentes das excitações recebidas são 
                                                             
135 Idem, p.223. Esse esquema permite visualizar um modo possível de articulação entre tempos e s códigos 
distintos, própria da intuição e do jogo. A diferença entre a percepção conscenciada imediatamente e a 
percepção conscenciada por  intermédio do inconsciente e da repressão e o encontro prazenteiro de ambas no 
pré-consciente mediante a atividade lúdico-criativa explicam a meu ver alguns dos processos essenciais 
subjacentes à expressão estética. 
136 Realizada em FREUD, S. O Ego e o Id (1923), ESB XIX. 
137 FREUD, S. Uma nota sobre o ‘Bloco Mágico’ (1925 [1924]), ESB XIX. 
138 FREUD, S. A Interpretação dos Sonhos (1900), ESB IV e V. 
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preservados em 'sistemas mnêmicos' que jazem por trás do sistema 
perceptual”. 
 Portanto, Freud ratifica o seu ponto de vista, segundo o qual as 
percepções (o dado de fora) tem um duplo endereço: o sistema Percepção-
Consciência, do qual a consciência seria uma função; e o Ics. que, com o pré-
consciente, forma os sistemas de traços mnésicos. 
 Assim, no que concerne à aptidão para conservar traços permanentes 
das excitações, o Ics. e o Pcs. distinguem-se positivamente do sistema 
Percepção-Consciência; porém, o destino dos referidos traços implica uma 
diferença entre o Pcs. e o Ics.: no âmbito do sistema Ics., o traço mnésico, 
inscrição de um acontecimento, poderá ser reavivado exclusivamente 
enquanto representação de coisa (= significante pré-verbal, no dizer de 
Laplanche e Pontalis); ao passo que no sistema Pcs.-Cs., o acontecimento 
inscrito (isto é, o traço mnésico) será passível de ser reinvestido enquanto 
representação de coisa ligada à representação de palavra correspondente. 
 Assim, voltando ao esquema metapsicológico de Freud, observa-se que 
o espectro indeterminado de energias do mundo físico sofre uma primeira 
determinação ao passar seletivamente pelos órgãos dos sentidos; sofre, a 
seguir, dois movimentos independentes de determinação ao ser conscienciado 
fugazmente e, por outra via, registrado inconscientemente; conhece, a seguir, 
outra dupla determinação, porém desta feita, por  um mesmo caminho, que 
comunica Cs. e Ics. passando pelo crivo da repressão. 
 Sendo a repressão o ponto de passagem das determinações do 
psiquismo, a “tarefa laboriosa” da psicanálise consiste em tentar modificá-la 
através do(s) caminho(s) desvendado(s) pelos “derivados do Ics. que agem 
como intermediários entre os dois sistemas”. Somente através das formações 
compósitas que habitam – ou melhor, constituem – o Pcs.-Cs. é possível 
realizar a passagem ao pré-consciente da realidade clínica. Pois é nesse nível 
que se definem – determinam – os modos de ligação e de correspondência 
entre representações de palavra e representações de coisa e, como deixa 
entrever o caso de Nair, é nesse nível que se completa o ato analítico. 
 A título de hipótese, proponho que este nível corresponda 
metapsicologicamente ao lugar onde ocorre a realidade clínica. O cruzamento 
de tal conjectura com a hipótese-diretriz desta tese resulta nas seguintes 
formulações: o sujeito da percepção inconsciente constitui o objeto da 
realidade psíquica antes de se reconstituir como o eu da percepção pré-
consciente; e a força da realidade clínica advém da sincronização entre o eu da 
percepção pré-consciente e o sujeito da percepção inconsciente. 
 Para desabstrair essas considerações e encaminhar o reingresso nas 
iluminuras, vou dizer como entendo a representação de coisa no caso de Nair. 
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Para tanto, cabe recordar que para Laplanche e Pontalis a representação de 
coisa, cingida ao âmbito do sistema Ics., estaria limitada à condição de 
significante pré-verbal, ao passo que no sistema Pcs.-Cs., a “coisa” em 
questão poderia ser reinvestida por uma representação de palavra que lhe fosse 
correspondente. A meu ver, o significante pré-verbal em que consistiria a 
representação de coisa apresentou-se, em passagem clínica já tematizada, nos 
terrores que inundaram e transbordaram de Nair, por ocasião da morte que 
calou seu papagaio. Diante disso, como conceber que tais terrores pudessem 
encontrar correspondência numa representação de palavra? Por qual operação 
de reinvestimento seria possível que palavras e terrores encontrassem 
correspondência?  

A coisa já foi vista trabalhando: trata-se, por exemplo, da angústia que, 
por intermédio da reflexão afetiva em outrem, investiu-se na designação do 
meu pathos. Assim, o afeto de angústia, cuja representabilidade estava detida 
no registro do sistema inconsciente, teria alcançado representação de palavra 
no ato de nomeação de um afeto outro: “-Calma, seu histérico, não precisa ter 
medo, que eu não vou destruir o seu desenho”. 
 

 
RETOMANDO AS ILUMINURAS EM CRESCIMENTO 

 
11/04/93 
 
 1 Livro – jogo dos hieróglifos    >    pai não pode vir 6a.f 
    7 no fundo do mar                            falo: possibilidade de reposição 
    vou carimbar a tua boca 
 4 desastrado – 3 lixinhos 
 5  --> Quem te chamou de desastrada? 
                . Não interessa; foi minha mãe 
                                 2   abre abrupta/: 
  3  [se ri c/ meu susto]   carimbos no tapete 
   8     não tenha medo; eu estou perto 
 

COMENTÁRIO 
 

 A ordem dos eventos,, que acima renumerei, foi totalmente confundida 
na minha anotação. Teria isso alguma relação com o enigma que a mão que 
carimbaria a minha boca com hieróglifos imprimiu na boca da minha mão? 
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C A P Í T U L O  T E R C E I R O 
 

ILUMINURAS DO DIÁRIO DE NAIR, JÁ 15 
 

CENAS DE 94139 
 

 
02/04/94 
 
O período da sessão na poltrona foi polarizado pela tensão entre 
uma tendência a secar a fonte da memória e uma tendência a 
ressuscitá-la. 
Nair demonstrava sua potência mnemônica dizendo: “-115” 
(número do código de abertura da minha 007). 
Dizia que não queria que eu me lembrasse dela para não possuir 
“sua linha da vida”. 
Afora isso, relatou suas aventuras com o avô, a avó e a tia na 
Disneylândia. 
Diálogo, quando houve, semelhou cabo de guerra: esgarçado entre 
forças desconcordes. 
 
Procedimento interpretativo: 
tematizar a posterori, nas perguntas e respostas em dobradura 
secreta, na mesa, questões manifestas ou supostas como latentes, 
ocorridas na conversa na poltrona. 
Dobradura secreta: a cada lance, cada um escrevia uma ou duas 
frases e dobrava o papel, de modo que um não pudesse ver as 
frases do outro senão ao final. 
 
Nair – Porque o macaco faz acrobacia? 
David – É quando a memória volta. 
D – Onde é que você estava? 
N – Porque eu não sei qual é a pergunta. 

                                                             
139  CALDERONI, D.  Casos e Causas – Cenários. Laboratório de Psicopatologia Fundamental, PUC/SP, 
10/98, mimeo 
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N – Porque é necessário fazer perguntas? 
D – O tapete de parede não voa e é bonito. 
D – Velho e adulto também são crianças? 
 
N – Não (Nair completou de bate-pronto, tão logo viu o papel 
desdobrado). 
 
Esse último ponto foi gancho de conversa em que ela relativizou 
sua opinião. 
Estilo desse diálogo: seqüência própria de quando os 
interlocutores, longe da batalha palavra a palavra (poltrona), 
deixam atrás de seus ecos o fio de quem busca conjuntamente o 
que não possui. 

 
 

COMENTÁRIOS 
 

A propósito dessa sessão, incidem considerações que Pierre Fédida teceu 
sobre esse caso clínico: 

 
(...) fiquei muito surpreso com o material clínico que David 

nos trouxe. Poderíamos, talvez, entrar mais nesse material clínico. 
Gostaria, porém, de fazer uma outra observação mais geral: nas 
trocas entre a paciente e o analista, há alguma coisa que nos 
escapa. Pode ser que David tenha a chave do segredo, mas não é 
certo. Pode-se imaginar que ele nos pede para desvelarmos aquilo 
que lhe escapa. Porque, quando se restitui fragmentos que contém 
a fala da paciente e a fala do analista, o ponto que escapa é o da 
comunicação. Seria mesmo o caso de pensar que se dá algo 
completamente estranho à comunicação, estrangeiro à 
comunicação. 
 O que acontece entre eles, paciente e analista, vem do dom 

(do dar) e da troca. Seria preciso poder compreender totalmente 
como uma fala é uma coisa a ser dada. 
   (...) freqüentemente, o modelo da interpretação tornou-se 
muito abstrato: seria preciso encontrar uma interpretação exata 
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que desse a significação dos símbolos. Não é assim na prática 
terapêutica; nela, coloca-se em primeiro lugar a restituição da cura 
onde se está doente.  

 (...) Não se trata de saber se a interpretação é exata, isso 
não tem nenhum interesse. O que interessa é saber se a paciente de 
David já obteve essa capacidade de transformá-lo, isto é, de 
esculpi-lo segundo uma outra forma. David dá uma resposta que 
não é uma resposta à demanda, não é uma resposta à demanda 
manifesta. O terapeuta deixa-se transformar pela paciente. E as 
imagens e as palavras que vêm do terapeuta vão significar para a 
paciente que ele está se transformando sob o efeito psíquico da 
paciente.  

 Acredito que todo material que ouvi aqui apresentado seja 
importante, principalmente pela forma como David mostra que ele 
está se transformando.”140 

 
As considerações de Fédida convidam a pensar no estatuto da 

comunicação no Caso de Nair. Nesse sentido, parece-me importante atentar ao 
movimento do diálogo ao longo da sessão, que passa de uma condição inicial 
de fechamento (“cabo de guerra”) a uma condição posterior de abertura. 
Porém, mesmo em regime de antagonismo dual, há desde o primeiro momento 
alguma ordem de comunicação e diálogo.  

No jogo da dobradura secreta, o que se suspende é a referencialidade. 
Como a manutenção do antagonismo dual pressupõe sentidos rivais, e como 
não há sentido sem referência, o diálogo em regime de antagonismo dual fica 
suspenso quando se oculta a referencialidade. É dela que se faz segredo – 
segredo que convida à descoberta. Esse ocultamento, por seu turno, incita à 
descoberta da referência em jogo, ao mesmo tempo que o prazer do jogo 
promove uma mudança na disposição afetiva antagonista, deslocando o foco 
da rivalidade dual para a questão da referência, instância terceira. 

As trocas verbais não-referenciais refundam o canal de comunicação, 
abrindo o diálogo. 
                                                             
140

 Comentários de Pierre Fédida a propósito do relato de David Calderoni sobre o Caso de Nair em 
Seminário Clínico na Livraria Pulsional, em 21/10/98 – Tradução: Monica Seincman, mimeo. 
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O dom das trocas verbais não-referenciais consiste na instituição de um 
lugar para a experiência de transformação recíproca sem predomínio do saber 
instituído de um dos interlocutores. É isso que a dobradura suspende – esse 
predomínio. No lugar do predomínio de um saber instituído, a dobradura 
secreta introduz uma lacuna referencial propiciatória da busca conjunta de um 
sentido do qual nenhum dialogante é possuidor. O não-me-esclareça caiu na 
real da brincadeira. 

 
20/05/94 
 
Rubim meu papagaio... que triste. 
Meu sentimento percebo. 
Demonstro. 
 
04/06/94 
 
Inesperadamente, revela: 
Confio em você. Gosto de você. 
 
[Impressiona o tom: como se falasse com uma voz amadurecida 
que estivesse sendo mantida na latência e sobressaísse por alguma 
brecha temporal] 
 
03/08/94 
 
Conta sonho em que está quase se afogando e o irmão a salva com 
respiração boca a boca. 
Conta outro sonho em que está em um hospital e que “parece 
continuação” do anterior. 
 
[Não só é inovador que conte sonhos, como que faça seqüências] 
 
 
05/08/94 
 
Escreve: 
PILULADAFAMILIA 
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[sem espaço entre as palavras] 
N – “Você me acha louca?” 
D – “Não.” 
 
13/08/94 
 
Sessão com Demétrio (pai), feita a seu pedido. 
 
Demétrio, entre outras coisas, conta que brincou com Nair ao 
levá-la ao ginecologista, dizendo: vou entrar junto. Ela o teria 
repreendido e dito que lá era um lugar íntimo. 
[Mãe contou: ausentou-se dos cuidados com Nair logo após o 
parto; Demétrio a punha na barriga e balançava na rede para fazer 
passar as cólicas neonatais; “ele a chamava e a tratava como 
'minha lorinha'“]. 
 
 
17/08/94 
 
 Proibi que ela me fizesse de saco de “porrada” (sic), como ela 
sente que fazem dela na escola. 
 
 
19/08/94 
 
Nair evita olhar para mim. Percebo: para não se misturar comigo. 

 
Qual o equívoco do isolamento? Não haver formado estruturas    
internas que permitam a autoctonia. Portanto: reação prematura de 
diferenciação = isolamento. 
Nasce a hipótese do isolamento como tentativa ultraprecoce de 
diferenciação. Tentativa que seria tanto a de discriminar-se do 
corpo erógeno-fusional do pai, como a de transcender o corpo 
imaginário em que ela pré-humanamente existiria na condição de 
“sua lorinha”. 
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Resgate da história: pai contou que ela empurrava outras crianças 
para se isolar. Reconto isso a ela. 
Sentir raiva e bater a porta: no consultório, para o analista; em 
casa, para a mãe. 
Migração, do analista, da posição maternante à paterna. Passagem 
marcada pela proibição de fazer do analista “saco de porrada”. 
 
Contexto da sessão: brigas na escola. Pai comunica na entrada que 
professora particular entrará em contato. 
 
 

COMENTÁRIOS: 
 
1. Incidem aqui as considerações tecidas por Ivanise Fontes em seu texto, A 
Experiência sensorial na tenra infância – o registro corporal das impressões 
precoces, apresentado ao Laboratório em 29/06/2000:  
 

Lembrando Freud (1926) em ‘Inibição , sintoma e angústia’: ‘Há 
muito mais continuidade entre a vida intra-uterina e a primeira 
infância do que a cisão imprecisa do ato do nascimento nos permite 
acreditar’. Nesse sentido a iminência de uma separação prematura 
provoca uma tentativa de evitá-la a qualquer preço. Tudo que seja 
'não-eu' desperta intenso terror. A emergência da consciência da 
separação corporal traz a sensação de uma perda de parte do corpo, 
notadamente a boca. A construção da “concha” autística , segundo 
F. Tustin, tem a função de afastar todas as experiências ‘não-eu’141.  

 
Essas considerações são, em muitos sentidos, convergentes com minha 

hipótese acerca do isolamento, na medida em que estamos interpretando o 
sentido do não olhar como tendência de isolamento. No entanto, contrasta 
muito considerar, como Tustin, apenas um objetivo de manutenção do mesmo 
no isolamento, ao passo que eu leio aí uma intencionalidade de diferenciação. 
 

                                                             
141 FONTES, I. A Experiência sensorial na tenra infância – o registro corporal das impressões precoces. 
Texto apresentado ao Laboratório de Psicopatologia Fundamental e Psicanálise da PUC/SP em 29/06/2000.  
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2. A propósito do trecho “Nair evita olhar para mim. Percebo: para não se 
misturar comigo.” Coteje-se com ele o seguinte diálogo entre Dolto e 
Dominique (14 anos): 
Dominique: “Bem, eu não sou como todo mundo, algumas vezes, quando 
acordo, penso que vivi uma história verdadeira.”  

Dolto: “Que tu tornaste de mentirinha.” 
Dominique: “Mas é isso! Mas como é que sabe?” 
Dolto: “Eu não sei, penso nisso olhando para ti.”142 

 
Tendo em vista tanto minha observação, como a de Dolto, recordemos 

as considerações de Fédida sobre o que denomina “condições de observação 
em psicopatologia”: (...) a percepção analítica durante o tratamento é 
transferencialmente uma recepção visual de formas que se tornam figuráveis 
pela linguagem e graças à qual novas formas podem ser geradas.” 143 

 
 
24/08/94 
 
Nair sempre perguntou pelo sentido de comparecer às sessões. Ao longo 

do tratamento, venho conversando com ela sobre o objetivo do nosso trabalho. 
À medida que o trabalho se desenvolve, novos objetivos são formulados e 
sobre eles recai o foco principal, sem que se suprimam os anteriores.  

Conforme já antecipei, o primeiro objetivo foi (desentravar o) 
crescimento. A esse propósito, assinalei o conflito entre dois desejos: o de 
crescer (relacionado, por exemplo, à fantasia-projeto de casar aos 25 anos) e o 
de não crescer (relacionado ao pavor de perder os pais, a casa, a família).  

O segundo objetivo comunicado foi o de perceber as próprias emoções.  
O terceiro objetivo, atualmente em foco, consiste em distinguir 

separação e isolamento.  
Nair ora resiste, ora demonstra estar engajadíssima nos esforços para 

atingir cada objetivo.  
Nesse momento, N. não fala exatamente nem de separação, nem de 

isolamento. Fala de “isolação”. 

                                                             
142 DOLTO, F. O Caso Dominique. Zahar Editores, RJ, 1981, p. 31. 
143 FÉDIDA, P. op. cit., p. 155. 
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Na poltrona, fala de mortes possíveis ou ocorridas: da tia, do pai da 
amiga, do próprio pai.  

Na mesa, faz uma espécie de jogo de paciência matemática: termos cuja 
soma dá 10 (9+1, 8+2, 7+3... 1+9).  

 
 
26/08/94 
 
Recorta no papel figuras que representam o pai com algemas; 
grades “imaginárias” (sic); ela unindo(-se a) pai e mãe. Táticas 
para evitar separação.  
 
Usa uma tesoura cega (não-afiada). Risco de cortar braços e 
pernas durante a ação de recortar as algemas.  
 
 
27/08/94 
 
Poltrona: 
Fala das radiografias que tirou e de possível operação ortopédica. 
Fala da própria morte e em seguida da morte do pai. 
 
Mesa: 
Deseja Desenha bonecos unidos pela mãe mão (e pelos pés, 
alguns). 
Há um que pode ser dois unidos lateralmente de modo completo. 
Aponto isso. 
Desenha figuras cujos pensamentos projetam-se em nuvenzinhas. 
Linguagem de Histórias em Quadrinhos. 
 
Projeção, nesse contexto, afigura-se como o contrário do 
isolamento. Projeção expressiva, e não expulsiva, já que a 
intencionalidade do sujeito não se dejeta e sim se engaja no 
projetado. Ao invés de recusa, pode haver percepção do sentido 
autofigurativo do projetado. 
 

COMENTÁRIOS: 
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 O vínculo aqui estabelecido entre projeção expressiva e percepção auto-

figurativa pode ser relacionado a colocações do próprio Freud. Para tanto, 
atentemos ao sentido e à relação que as noções de percepção e projeção 
assumem nesta já citada passagem de Totem e Tabú: 

 
(...) a projeção não foi criada com o propósito de defesa; ela também 
ocorre onde não há conflito. A projeção de percepções internas para 
fora é um mecanismo primitivo, ao qual, por exemplo, estão sujeitas 
nossas percepções sensoriais, e que, assim, normalmente 
desempenha um papel muito grande na determinação da forma que 
toma nosso mundo exterior. Sob condições cuja natureza não foi 
ainda suficientemente estabelecida, as percepções internas de 
processos emocionais e de pensamento podem ser projetadas para o 
exterior da mesma maneira que as percepções sensoriais. São assim 
empregadas para construir o mundo externo, embora devam, por 
direito, permanecer sendo parte do mundo interno. 144 

 
Observa-se que: 

1. Freud postula uma possível comunidade de destino entre percepções 
sensoriais e percepções internas de processos emocionais e de pensamento – o 
que faz lembrar a relação de imanência entre inteligência e sensibilidade 
concebida neste verso de Pessoa: “O que em mim sente 'stá pensando” 145 ; 
2. a estas percepções que abrangem sensação, emoção e pensamento é 
atribuída função constituinte da forma do mundo exterior; 
3. tal função decorre de uma modalidade de projeção que não implica 
necessariamente conflito ou defesa. 
 
 Mas, como já vimos, além da formação do mundo exterior, Freud situa 
a projeção de sensações na própria formação do aparelho psíquico: 
 

O ego deriva, em última análise, de sensações corporais, 
principalmente das que nascem na superfície do corpo. Pode assim 

                                                             
144 FREUD, S. Totem e Tabu, ESB XIII, p .85-86.  
145 PESSOA, F. O Eu profundo e os outros Eus. Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1980, p. 99 [“Ela Canta, 
Pobre Ceifeira”]. 
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ser considerado como uma projeção mental da superfície do corpo 
ao mesmo tempo que representa a superfície do aparelho mental. 146  
 
Notemos nesta passagem de O Ego e o Id que, a exemplo da noção 

apresentada em Totem e Tabú, a função constituinte atribuída à projeção em 
nada a confina a um caráter meramente reativo; na construção do mundo 
externo, assim como do interno, estamos diante de um processo que não pode 
ser reduzido à evacuação do intolerável. 

 
 
31/08/94 
 
“-Você topa eu e minha mãe falarmos com você?” – recado na 
secretária eletrônica. 
 
1. Forma inédita e tom ameno da pergunta (“-Você topa...?”) 
traduzem abertura inusitada ao diálogo. 
2. O tema a tratar é redução da freqüência: de três para duas vezes 
por semana. 
3. Portanto, a resistência busca formas civilizadas. Nair faz-se 
porta-voz de aliadas que querem negociar. 
 
Poltrona: 
Diz que conversou com a mãe e que ela (mãe) concordou que ela 
(Nair) precisa de uma trégua. 
N – “Meus pais acumularam muitas atividades para mim; preciso 
descansar. Minha avó até reclamou do horário que cheguei depois 
daqui. Perguntaram: Sulamita [psicopedagoga] ou David? 
Sulamita!” 
Digo que trégua existe na guerra. E que a guerra aqui tinha a ver 
com um ataque à comunicação, guerra que era pra defender o 
isolamento. 
 
Mesa: 

                                                             
146 FREUD, S. The ego and the id. S.E., XIX, p. 26 apud Laplanche, J. “Vida e Morte em Psicanálise”. Porto 
Alegre: Artes Médicas, l985, p. 85. 
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Dobra o papel e faz recorte. Desdobrado o papel, surgem figuras 
de mãos dadas e pés justapostos. 
Enquanto isso, faço um desenho. Ela finge que não se interessa. 
Esboço figura esquemática, composta por um corpo em traços-
palito e cinco cabeças sobrepostas. Ao lado das cabeças, escrevo 
nomes que oculto com papelotes auto-adesivos. 
N – Que que é isso? 
Nair vai levantando os papelotes e vendo os nomes adscritos a 
cada cabeça: avó, mãe, pai, irmão, empregada. 
D – “Xi, esqueci alguém.” 
N – Eu? 
D – É... Mas já sei: acho que você é todas as cabeças juntas. 
N – Não gostei. Não me reconheço (sic) no desenho. Magoei. 
 
Excelente exemplo do que o analista não deve fazer. Falta de tato ou 

presença de hostilidade? 
 
03/09/94 
 
Em certo momento, à mesa, Nair me pede um “bolinho de papel” 
e, depois de um breve susto, desata a rir diante da bolinha de papel 
amassado que eu lhe entrego. 
 

COMENTÁRIOS 
 

 O humor desempenha aqui o papel de embreagem afetiva interpretante. Do 
susto ao riso, a inversão de afetos implica um mecanismo de identificação 
com troca de papéis: quando tendo a literalizar, ela é induzida a compreender 
a metáfora em jogo no que dissera. 
 

 
10/09/94 
 
Estou zerando o volume da secretária eletrônica quando Nair 
entra. 
N – [com voz bem brava] “Isso são horas de não me esperar?” 
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D – [enérgico] “Não acabou o mundo se eu não estiver 
exatamente diante da porta quando a senhorita entrar!” 
 
Poltrona: 
Conta que “se descarregou” na professora. 
N – “Fiquei com culpa. Veja, estou exprimindo meus 
sentimentos”. 
Sente dor no peito. 
N – “Será que é enfarte?”. 
Fala da morte do papagaio Rubim, da tia, da avó. 
A faca que o pai guarda: irá com ela matar-se? 
 
Mesa: 
quis guardar com suas coisas, em sua caixa, desenho que eu fiz 
representando diálogo entre grávida e seu feto. 
Feto: “-Eu não quero nascer, porque eu quero ficar bem juntinha 
de você.” 
Grávida: “-Se você nascer, a gente vai poder se conhecer e eu não 
vou abandonar você.” 
 
 
14/09/94 
 
Toda a sessão passou-se na poltrona. 
N. narrou o sonho do irmão que se suicidou. 
“-O que vai ser de mim sem ter alguém para me defender... Não 
vou agüentar mais essa morte.” 
O irmão reviveu ao ser levado para uma festa, parece. 
D – Tem o sonho a ver com o filme? 
[Ela relaciona o sonho ao filme visto na véspera, em que uma mãe 
morre num acidente deixando a filha órfã] 
 
 
16/09/94 
 
Eu também tenho um certo medo de grilos. 
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Nair topou com um na escada. 
Na saída, eu a protejo, atendendo à sua súplica. 
 
Toda a sessão na poltrona. 
Ela diferencia: 
“A realidade tem coisas ruins e boas – e não é sonho. 
 Se fosse sonho, eu ressuscitava minha tia, como ressuscitei meu 
irmão no sonho.” 
Mostra uma barriga grávida numa fotografia. 
Narra como teria sido sua própria cesariana – cujos sangues e 
peles são por ela associativamente vinculados aos nojos dos 
escarros que eu desferia no papel-guardanapo, assoava. 
D – Você está próxima da sua mãe? 
 
Falei que eu estava muito feliz. 
N – Eu também estou feliz que tirei M(uito) B(om) na escola. 
D – ...e eu porque você separou sonho e realidade. 
 
17/09/94 
 
Poltrona 
Eu vi um esgar e disse ai: era dor de dente causada pelo aparelho. 
Ficou grata por eu ter co-sentido a dor, conforme revelou na mesa 
– ao final. 
 
Passou para a mesa para desenhar a piluladafamilia. 
Tudo junto? – perguntei. 
E ela então pediu desculpas – como se erro ou falta houvesse 
cometido – e riscou, tomou d'outra folha, reescreveu separando 
substantivos e preposição. 
Nessa nova folha encimada pela aludida expressão, agora 
intervalada em suas partes, fez uma tabela com o nome de seus 
familiares, junto aos quais incluiu o seu, o da empregada e o do 
primo. 
A cada nome, mediante um hífen, acrescentou um atributo, tal 
como: Demétrio-entusiasmo, Nair-poesia etc. 
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Em seguida, percentualizou os nomes-atributos: Demétrio-
entusiasmo 2%, Nair-poesia 8% etc. 
Entendi que ela estava discriminando a composição da fórmula da 
pílula da família. 
 
Ainda na mesa: brincou de me assustar. 

 
COMENTÁRIOS 

 
1. A propósito da sequência esgar/ai/gratidão por co-sentir: aqui se 

coloca uma série de noções análogas: as percepções cúmplices de Dolto; as 
co-percepções de Merleau-Ponty; a reciprocidade empática de Tustin; o estar-
com de Heidegger e Winnicott; e o sentir-com de Ferenczi. Em “O Visível e o 
Invisível” há um trecho que descortina a problemática em jogo: “a certeza 
injustificável de um mundo sensível comum a todos nós é, em nós, o ponto de 
apoio da verdade”147. Uma tal certeza só se torna palco de querelas de 
justificação na medida em que as suturas intersubjetivas dessa comunidade 
sensível não tenham sido dadas. 

     2. A propósito da píluladafamília: separa sem isolar os seus componentes 
mediante uma atividade de qualificação e quantificação que estabelece o modo 
e a proporção com que cada componente toma lugar no todo. O momento em 
que isso acontece na sequência da sessão permite pensar que: o co-sentir abre 
para uma diferenciação articulatória, de tal maneira que a distinção entre 
separação e isolamento realiza as esperanças envolvidas na leitura do 
isolamento como intencionalidade de diferenciação (sessão de 19/09/94).  

     3. A propósito do brincar de assustar o outro: é como se determinados 
modos de ação e de reação afetiva do analista, percebidos pelo analisando, 
servissem de “garupa” para o circuito dos afetos de Nair. Mais que 
percebidos: provocados. Há aqui inversão de afetos traumáticos, mediante 
jogo, em reflexão afetiva.  
         4. Se o manejo da transferência atualiza a direção da cura, então é lícito 
pensar que o modelo de ato curativo está em jogo no modelo de transferência. 
Lembro neste ponto que o próprio Freud assimilou o tratamento a um 
                                                             
147 MERLEAU-PONTY, M. O Visível e o Invisível. São Paulo: Perspectiva, 1984, p.23. [“Ora, essa certeza 
injustificável de um mundo sensível comum  a todos nós é, em nós, o ponto de apoio da verdade.”] 
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procedimento cirúrgico em vários e distanciados momentos de sua trajeto 
(exemplos: Estudos sobre a Histeria, de 1985; Conferências Introdutórias, de 
1916-7). Aqui, emerge um paralelo entre a idéia de que o afeto traumático 
encapsulado deve ser expulso assim como o material patogênico deve ser 
extirpado como que numa cirurgia. Se for assim, para encontrar uma outra 
modalidade de tranferência, devemos nos voltar, nas descrições dos 
tratamentos de Freud, para uma concepção de procedimento terapêutico em 
que não se trata de retirar ou destruir, mas de integrar e de metabolizar:  

 
Farei agora um ou dois comentários adicionais sobre o quadro da 
organização do material patogênico a que acabamos de chegar. 
Dissemos que esse material se comporta como um corpo 
estranho, e que também o tratamento atua como a remoção de um 
corpo estranho do tecido vivo. Estamos agora em condições de 
ver onde essa comparação fracassa. Um corpo estranho não entra 
em qualquer relação com as camadas de tecido que o circundam, 
embora as modifique e exija delas uma inflamação reativa. Nosso 
grupo psíquico patogênico, por outro lado, não admite ser 
radicalmente extirpado do ego. Suas camadas externas passam 
em todas as direções para partes do ego normal; e, na realidade, 
pertencem tanto a este quanto à organização patogênica. Na 
análise, a fronteira entre os dois é fixada de maneira puramente 
convencional, ora num ponto, ora em outro, sendo que em alguns 
lugares não pode em absoluto ser estabelecida. As camadas 
internas da organização patogênica são cada vez mais estranhas 
ao ego, porém mais uma vez sem que haja nenhuma fronteira 
visível em que se inicie o material patogênico. De fato, a 
organização patogênica não se comporta como um corpo 
estranho, porém muito mais como um infiltrado. Nesse símile, a 
resistência deve ser considerada como aquilo que se infiltra. E o 
tratamento também não consiste em extirpar algo – a psicoterapia 
até agora não é capaz de fazer isso – mas em fazer com que a 
resistência se dissolva e assim permitir que a circulação prossiga 
para uma região que até então esteve isolada.148  

                                                             
148 FREUD, S. Estudos sobre a Histeria, ESB II, p.282. 
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24/09/94 
 
Poltrona: afável; piada minha do fanho abre para o lúdico antes 
esvaziado. Vai à mesa. 
Desenha a cena do primo desmaiado (fato realmente ocorrido). 
A meu pedido, desenha-se desesperada, como havia-se narrado: 
lágrimas saltam de sua vista. 
Amassa os desenhos (que depois resgato do lixo). 
 
 
28/09/94 
 
Nair – Voltar ao passado é possível? 
David – Sim e não. 
N – Como assim? 
D – Sim, na imaginação; não... 
N – ...na realidade. 
 
Emoção: parte do sentimento (autodefinição). 
 
Eu [Nair] sou ela [personagem de teatro videofilmado na escola]. 
 
Atividade na mesa ao final: viajar na espiral do tempo (desenho 
dela que resgatei do lixo). 
 
 

COMENTÁRIOS 
 
A diferenciação entre sonho/realidade acompanha não somente a 

discriminação entre imaginar e ser (real), como parece andar de par com uma 
segregação entre um manifesto e um latente – como se a própria tópica 
estivesse se organizando no psiquismo de Nair. A forma explícita dessa 
latência em advento consiste na organização da memória. Como os escaninhos 
da memória são vasos ficcionais comunicantes, compreende-se que os marcos 
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temporais vão-se firmando pari passu à segregação de uma instância ficcional 
relativamente estável, correlativamente à instauração dos referenciais de 
realidade ou ao reconhecimento dos signos de realidade. 

Fédida atribuiu a mim um modo onirico de operar clinicamente 
(“Quando se escuta esses pacientes que podem ser autistas, não se trata de 
negar os acontecimentos reais, mas se trata de, na escuta, transformá-los já 
como se fossem elementos de sonho”) – o que me levou a perguntar: sendo 
assim, como trabalhei para separar sonho e realidade? Penso que outra 
observação de Fédida sobre o meu modus operandi tenha que ser considerada: 
a minha disposição de ocupar diversas cenas psíquicas, de modo cambiante.  

Por outro lado, quando se trata de instaurar funções egóicas, há que se 
considerar se cabe tomar o sonho como paradigma da sessão analítica. Creio 
que uma nota de Laplanche e Pontais oferece alguns elementos para 
prosseguir pensando nessa questão que para mim está muito longe de ser 
esgotada: 

 
Poderia então aventar-se a seguinte hipótese: se a função defensiva e 
a própria instância do ego se esbatem na metapsicologia de A 
Interpretação do Sonho, isso não acontecerá por o ego se encontrar 
no sono numa posição inteiramente diferente da que ocupa no 
conflito defensivo? Já não é um pólo deste. O seu investimento 
narcísico (desejo de dormir) alarga-o, pode dizer-se, às dimensões 
da cena do sonho, ao mesmo tempo que tende a fazê-lo coincidir 
com o ego corporal.149 
 
 
01/10/94 
 
Poltrona: 
Brincou de me assustar pespegada de sangue falso e faca de filme 
(dessas que parecem transpassar o corpo), dizendo a princípio que 
o sangue era verdadeiro e “atuando” dor – para depois revelar 
exultante que era brincadeira. 

                                                             
149 Cf. FREUD (S), Metapsychologische Ergänzung zur Traumlebre, 1915. G. W., X, 413; S. E., XIV, 223; 
Fr., 165.LAPLANCHE, J.; PONTALIS, J.-B. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo. Martins Fontes, 1988. 
p. 188. 
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Lamentou: saudade do pai, viajado; e da tia e do papagaio 
morridos (“Não cheguei a tempo de segurar o Rubim pra ele não 
cair da janela”). Sombra de culpa e melancolia. 
[Tendo em vista haver-se o pai encarregado maciçamente dos 
primeiros cuidados corporais de sua “lorinha”, Silvia Alonso 
ajudou-me a perceber o possível vínculo entre o luto do papagaio, 
do pai e, generalizo, o luto da coesão simbiótica consistente seja 
na pílula/da/família, seja na confusão entre sonho e realidade.] 
Mesa: propôs, alegre. 
Propôs jogo do stop. Me ensinou. Um ia recitando baixinho o 
alfabeto até o outro dizer “stop”. Escolhida assim uma letra, era 
pra escrever objetos com essa inicial, pertinentes a qualidades ou 
variedades de carro, sogra, países, fruta etc. Vencia quem 
escrevesse primeiro. Ganhou todas as vezes. 
 
Mas no jogo da velha eu fiz 2 a 1. Ela se rebelou. Quis anular. 
Não deixei. Brigamos. 
 
N – Eu vou embora (se levantando)! 
D – Mas vê se não bate a porta como daquela vez que quase me 
arrebenta o batente! 
[Sorrisinho; saindo, simulou forte batida e foi refreando o impulso 
da porta e bateu batida média-fraca]. 
 
 
05/10/94 
 
Sangue falso no buço-Carlitos. 
Viagem do pai. 
Mas papo corrido porém sono ao final e son-eco no analista-eu, 
que sou parecido (não: que sou outra pessoa [me fita malgrado a 
exoforia] – cortei cabelobarba) com o namorado da prima que é 
bonito. 
Saboreia entre sorrisos repetir o lapso ficto que doutra feita lhe 
fiz: 
“- Sexoforia... sexoforia...” 
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07/10/94 
 
Entra fingindo que máquina de calcular é celular. 
[Acha que me enganou? Por que não dizer que não?] 
Conversa fictícia com o pai. Menciona que se acontecer tanananã 
na sessão, ela enrola o tapete. 
 
Ouço um monte. 
Quando depois inicio pergunta, ela corta: 
N – “-Não interfira em minha linha de pensamento!” 
D – Ih, já vi que hoje você vai enrolar o tapete... 
N – Eu não tenho sete cabeças, dez pernas, caninos afiados. Não 
vou enrolar o tapete. 

 
 

14/10/94 
 

Nair estava encolhida na sala de espera. 
Fiz sinal para que me acompanhasse. 
Atrás de mim, subindo a escada, ia, como não raro fazia, 
monodialogando sobre... 
gripe. Estava gripada. 
Quando entro, de pé ainda, pergunto a ela se não quer um chazinho. 
Ela se derrete: 
Não, não – obrigada. 
Senta e começa a contar: da gripe. 
Fala do curso de primeiros socorros: que descobriu que pode sim 
fazer com 15 anos. 
Fala de sangue – que não tem medo. 
Alguma coisa me faz querer ir para a mesa. Digo isso a ela. 
Ela ouve e diz que não é mais criança. 
Vou para a mesa. 
Há uma tortura causada por eu querer que ela conte algo sobre o 
sangue do parto. Estou detrás da mesa, ela na poltrona. Lembro a ela 
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a associação que fez outro dia entre o meu assoar e sangue e nojo e 
parto. 
Ela coloca na cabeça a larga revista que trazia no colo, e a equilibra 
aberta ao meio, semelhando um chapéu cujas abas lateralmente 
pensas interpõem-se à visão lateral. Eu estou na lateral. Enrijece a 
cabeça. Evita que se cruzem nossos olhares. Evita a co-percepção. 
Reverte toda a cordialidade. 
Diz que quer se livrar de mim. Que eu falo coisas horríveis para ela. 
Eu digo que dói nascer. 
Ela se revolta. Me acusa de querer que doa. 
Levanta-se. Diz que vai embora. 
 
Nair: “-Quantos minutos falta?” 
David: “-Tenho que fazer as contas.” [Faltavam 25 min.] 
 
Por cinco vezes, entremeadas por diálogos ultratensos, eu retomaria 
o bloco de notas e refaria em voz alta as contas. A cada vez, ela 
diluiria parte da tensão antagonista, participando do fazer as contas. 
 
Retomo os objetivos do tratamento: crescer, perceber as emoções, 
discriminar separação e isolamento. 
 
Ela vai participando. Mas de pé, ameaçando ir embora.  
 
Faltam dez minutos. Ela se senta brevemente. Diz que isolamento e 
separação dão no mesmo.  
Pergunto por que. 
N: -Meu pai me contou que quando eu nasci tive icterícia e minha 
mãe me esqueceu três dias na maternidade e ele teve que me pegar. 
D: -Você nunca contou isso! 
N: -Não é importante. Esquece. 
 
A 5 min. do fim, levantou e saiu. 
 
A perda da mesa pode ser a perda de um recurso de mobilização 
simbólica? 
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Pode o tratamento prosseguir sem o envolvimento positivo da mãe? 
 

I L U M I N U R A S  D E  N A I R  I I I   
 

A  P E R C E P Ç Ã O / F A N T A S I A   
D A P R I S Ã O  D E  D O R E S  

 
15/04/95 
 
 um sonho: vem por cima o Prof. de Ciências – a cara dele perto 
  arfando quente – relações sexuais “que horror”, diz rindo. 
 outro sonho: no Rio um filme em que saem da tela – palco-cinema, 
eh, eh. 
  relaciono a restos diurnos mas resta matéria onírica irredutível. 
  Sonho neurótico adaptável ao modelo de Freud: restos diurnos vem 
com umbigo na outra ponta.  
 
 Animada reanima memórias: da viagem à Índia. Sou do tempo do 
cruzeiro. Rememora passagem para o real. Do real passa para a 
rainha velha da Inglaterra, a quem imita, representando-a 
teatralmente: Eu quero mandar, diz a rainha, com o cetro tornado 
bengala e careta de velhice na cara. Fui num castelo da Inglaterra 
onde o rei decapitava as esposas. Por quê? Sei lá..., vai ver que elas 
não faziam o que ele mandava. Ela faz menção de cortar minha 
cabeça – e eu penso: Que rei sou eu? Rainha? Ela rei. 
 
 Dedo em riste, ela comanda o meu ofício e a minha história: 
 nada de fazer partos sem autorização. sua criança inferior tem que 
crescer. não acredito que você voz horrível é aquele cantor 
maravilhoso. estou desconfiada. você precisa se assumir. vou te dar 
a receita pra curar a asfixia mascarose, eh, eh. põe o pé no chão. 
você está numa prisão de dores. não há fuga. precisa assumir e pôr o 
pé no chão. sair dessa cela. 
 
 D – Sair? Mas você não falou que não dá pra fugir?  
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 N – Não dá pra fugir, mas dá pra se libertar. 
 Manda eu repetir a história. Sai dizendo que segunda-feira quer 
isso por escrito. 
 [Fico pasmo, achando que ela adivinhou ou percebeu minha dores 
musculares e meus percalços e oscilações quanto a virar cantor.] 
 
22/4/95 
 Pergunto como é o looping. 
  Ela tenta descrever com gestos. Daí, fala que quer ir para a mesa.   
  Vai à mesa mostrar como é o Disney Quest 
  Levanta a mão e diz: Vou te dar um bife. Sorri. 
  D – O que é um bife? 
  N – Você não sabe? 
  D – Não. 
  N – É um tapa. 
 Faz desenhos para mostrar como é o looping. 
 [acho que me diferencio da dominação exercida através das 
fantasias transferenciais atuadas] 
 Looping. Simulador. Controle virtual de maquetes. 
 V. não leva teus filhos [na Disney] 
 Como sabe? 
 É que conheço um tio que não leva. 
 Outras transferências: o homem-que-franze-a-cara. 
 
Aceita negociar sessão de reposição. 
Sou criança. Não... [fala da mãe que a situa como] adolescente em 
fase de diversão. 
 
Volta à poltrona. Desenha numa folha apoiada numa pasta escolar 
posta sobre o colo. 
Faz desenho em que parece que ela se pensa numa série. Traça nove 
hominídeos em figuras-palito que aumentam de tamanho à medida 
que vão sendo desenhados, sugerindo perspectiva de profundidade. 
Separa os seis primeiros dos dois últimos, que são os maiores. Os 
primeiros estão numa espécie de tina, sobre a qual escreve a palavra 
diversão. Os dois últimos recebem a legenda de “não diversão”. 
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No verso desta folha, faz trilhas e diagramas. A trilha da diversão 
leva ao envelope da pasta dos sentimentos que se enreda num 
coração. Etiqueta num quadrado a palavra Pessoal. Uma seta liga 
isso ao que desenha abaixo: um esboço de rosto num círculo, outra 
pasta de sents (parece abreviação), sob a qual faz um quadriculado 
que lembra ordenadas e abcissas. 
 Este desenho acompanha o seguinte diálogo: 
 N – Pasta dos sentimentos.  
 D – Qual tipo de pasta? 
 Nair fala da pasta de besuntar e eu aludo à de envolucrar. 
 N – Não vai perguntar se tem a ver com dor. 
 D – Vou sim: os sentimentos não estão na prisão de dores? 
 N – é você que está na prisão de dores! 
 D – como você sabe? 
 N – Eu conheço a prisão de dores. Estive nela muito tempo. 
 
23/04/95 
 
 Vejo na sala de espera Nair se contorcendo. “Ih, ele apareceu e 
você começou o teatro?”, diz o pai com certo humor. 
Estar de chico. 
 Parto d’alma – o que é? 
 Parto natural eu vi na revista é nojento. 
 Por que nojento? 
 Por causa do sangue. 
 Fala das operações ortopédicas no dedinho e na bacia. 
 Dar bifes. 
 Sob a ameaça de bifes, digo que a dor abre para a pasta de 
sentimentos. 
 Vai à mesa. 
 Faz a minha caricatura. 
 Prisão das dores. 
 Também tenho. 
 Você parece com aquele cara do filme do Zorro. 
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F R A G M E N T O  I N T E R P O L A R   
D A  M I N H A  A N Á L I S E  P E S S O A L  

[de sessão ocorrida entre as iluminuras de 15 e 22/04/95] 
 
 
...corria os olhos pelos trilhamentos duma história convergida de 
diversidades. Constante delas que algum prevalecido me ofendia ou 
magoava ou assacava provocação doída – se não no golpe em ferida, 
já pelo re-sentimento da intenção premeditada.  
E eu perambulaborava, analisante: deduzindo que se o desferimento 
me ardia em meu dentro, dentro haveria sulfuração vibrátil, atraível, 
semelhante à dor do golpe e ao golpeador. Assimilava que, 
responsável respondente, em mim-mesmo teria pois de caçar a 
proporção de sofrimentos e o oferecer-me a tais. Resumia-se nisso o 
todo da tarefa, em sendo analítica: ver o que do eu doeu, pelo que 
doeu do eu: “não sentiria um senão, se não me deixasse afetar.” Sem 
mais. 
 
(não sei bem se me prescrevia isenção, imunidade, anador ou fita 
isolante preta, uma vez elucidado.) (ou o a ver do purga-que-purga, 
que aqueles e escolhos seriam divãs da semana.) 
 
“-Mas o de você há de excluir o fato do outro, o feito e seu feitor, o 
alheio?” – me atalhou a voz que não podia pensar eu dizer provinda 
da boca ou pensamento meu.  
 
Por obra da vocalização desse outro recaí em mim, no ora–veja–só. 
 
Pois é, quis na barriga o rei e a briga, por virtude de cujo engolir 
poria fim ao que de mim não dependia e que é minha finitude. 
A dor também chamada mundo me excedia em suas fontes. Veios 
há que não avio, para além de choramingas – e, notável, isso 
comprazia ver.  
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Extra! Extra! Extra! 
 
Nair se foi. Braba. Com suas razões. 
Mas ligou depois de uns 4 meses. 
- Não poso falar com ele, depois de tudo que ele me fez, não, não 
posso .... Mas daí pensei: o que ele me fez? Estava com saudades – 
então eu vou ligar. 
 
[Eu não contei: sessão das mais tranqüilas – um dia, já perto de sair, 
durante um desenhar alegre a dois, na mesa, nem olhou para minha 
cara, enquanto a voz mudava e ela – palavra por palavra – e dou 
minha palavra: “não entra em pânico senão eu entro também” – 
repetiu o que somente em pensamento na noite insone anterior eu 
me dizia (a propósito do que não vou contar): ‘Eu não posso entrar 
em pânico’. 
 
Ela desconversou? Não sei: quando quis saber de onde ela tirava 
aquilo, parou por um segundo e disse: Você sabe! – e voltou a 
desenhar alegre.] 



 

 

149 

C A P Í T U L O  Q U A R T O 
 

MEMORIAL EM INVENTÁRIO 
 

 
O CASO DE NAIR – DIREÇÃO DAS 

CONSIDERAÇÕES METAPSICOLÓGICAS 
 
A falha na introjeção de um ambiente materno assegurador acarreta uma 

enorme vulnerabilidade à vivência de afetos penosos; na ausência da função 
metabolizante e de pára-excitações que o provimento materno embasaria, 
decorre um baixo limiar de excitação, isto é, uma extrema suscetibilidade às 
variações pulsionais e afetivas, com a conseqüente incrementação de sua 
potencialidade traumática. Nessas condições, devemos pensar numa multi-
fragmentação dos rudimentos de ego. Dois modelos são úteis aqui: a noção 
ferencziana de auto-clivagem narcísica do eu e o modelo kleiniano de divisões 
egóico-objetais precoces. 

 
 

O MODELO KLEINIANO DE DIVISÕES EGÓICO-OBJETAIS 
PRECOCES 
 

Segundo Melanie Klein, se não recebe leite, a par do ódio, a criança 
frustrada fará com que o mau objeto seja encarregado de lhe suscitar medo ou 
ansiedade, devido ao fato de que o ódio, projetado no objeto, será em seguida 
introjetado150 pelo bebê, retornando sob a forma de uma fantasia persecutória. 
A criança usará então um outro mecanismo de defesa contra o medo de ser 
perseguido e aniquilado: sendo o impulso destrutivo inseparável da relação 
entre o ego e o objeto, a fim de reduzir e dispersar tal impulso, o psiquismo 
infantil tenderá a fragmentar o objeto, ao custo da fragmentação do próprio 
ego, realizando a função típica que Freud adscrevera ao instinto de morte: 
separar o que está junto, promover a defusão das pulsões, romper as unidades, 

                                                             
150 a exemplo de Freud, Klein não entende a introjeção como Ferenczi. No texto em que estabeleceu este 
conceito, Ferenczi concebe a introjeção como o próprio movimento de expansão amorosa em que o ego se 
distende em direção ao mundo para englobá-lo em seu território, o movimento centrípeto dando-se no interior 
do centrífugo. 



 

 

150 

reduzindo-as a outras cada vez menores e desvinculadas entre si – em suma, 
fragmentar o ligado e o ligante. 
 Essa estratégia de unir-se aos objetos persecutórios e fragmentar-se para 
dispersar o impulso destrutivo internalizado, como ressalta Melanie Klein, 
expõe o ego arcaico a conseqüências amplamente danosas:  

 
É em fantasia que o bebê divide o objeto e o eu, mas o efeito dessa 
fantasia é bastante real, pois conduz a sentimentos e relações (e, 
mais tarde, a processos de pensamentos) que estão, de fato, 
desligados uns dos outros. 151 
 

O PROCESSO QUE FERENCZI CHAMOU DE AUTO-
CLIVAGEM NARCÍSICA.152 
 
 Remontando esse processo a traumas devidos a agressão ou abandono, 
Ferenczi descreve “a clivagem da pessoa em uma parte sensível, brutalmente 
destruída, e uma outra que sabe tudo, mas não sente nada, de certa forma.”153 

 
Tudo se passa verdadeiramente como se, sob a pressão de um perigo 
iminente, um fragmento de nós mesmos se clivasse sob a forma de 
uma instância perceptiva, querendo vir em sua própria ajuda, e isto 
desde a primeira, ou primeiríssima infância.154  
Isto nos permite entrever aquilo que constitui o mecanismo da 
traumatogênese: primeiro a paralisia completa de toda a 
espontaneidade; depois, de todo o trabalho do pensamento, até 
estados semelhantes aos de choque, ou coma, no domínio físico, 
seguindo-se a instauração de uma situação nova – deslocada – de 
equilíbrio.155 

                                                             
 
151 KLEIN, M. “Notas Sobre Alguns Mecanismos Esquizóides” in Os Progressos da Psicanálise. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1978, p.320. É pertinente assinalar que, em concordância com W. C. M. Scott, Klein considera 
que essa simultânea divisão do ego e do objeto, acarretando uma solução de continuidade na experiência dos 
sentimentos, “implica uma divisão mais no tempo que no espaço”. Ainda segundo Klein, “o amor e a 
compreensão maternos podem ser considerados os maiores esteios para superar os estados de 
desintegração”. 
152 FERENCZI, S. “Análise de Crianças com Adultos” in Escritos Psicanalíticos, op.cit., p.340. 
153 Idem, ibidem. 
154 Idem, p.341. 
155 Idem, p.342. 
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Esta última postulação põe em questão o valor heurístico da reconstrução 

de um desenvolvimento normal – que pode induzir a perder de vista as vias 
singulares concretas (psicopatológicas) do vir-a-ser de um sujeito. 

No desenho da figura humana de Hermes, criança objeto de violências 
precoces, teríamos assim na multiplicidade dos círculos delineados na cabeça 
do menino como que a representação da cicatriz desse equilíbrio recuperado, a 
ressoldadura não podendo reduzir os olhos ao seu número anterior à 
fragmentação. 

Note-se que a simetria ego-objeto presente no esquema kleiniano e, mais 
que isso, a própria unicidade qualitativa do ego, são rompidas na concepção de 
Ferenczi. Ao contrário do que se passa nesta, não há qualquer especialização 
de funções entre as divisões egóicas, conforme M. Klein. 

 
 

ESPECIALIZAÇÃO DE FUNÇÕES ENTRE AS DIVISÕES EGÓICAS  
E SENTIDO DIFERENCIAL ENTRE CONDIÇÕES EXPRESSIVAS 

 
 
 A especialização de funções entre as divisões egóicas coloca-se como 
noção pertinente ao Caso de Nair, no que este evoca o Caso de Hermes. Assim 
como Nair, Hermes apresentava-se com problemas de comunicação, diante 
dos quais se tratava de conferir um sentido diferencial entre contrastantes 
condições expressivas. Vimos então ocasião para distinguir modalidades 
diversas de projeção: projeção expulsiva (o apelo do gritar/chorar assinalando 
a tentativa de extrusão do desprazer), projeção implosiva (fragmentação 
fantasística de um complexo imaginário eu-outro, deduzida da imersão em 
estados de apatia e tartamudeamento conseqüentes a agressões físicas pela 
mãe) e projeção expressiva (operante no comovedor desenho que, figurando 
uma cena traumática, efetivamente redimensionou o seu acolhimento na 
família e na creche). 
 Assim como demonstramos alhures a propósito do processo da 
descoberta do Édipo156, em que Freud encontra uma origem comum entre ele e 

                                                             
156  CALDERONI, D. “Édipo e Transferência a partir de Dora: Um Percurso em Freud” in Percurso nº 9 – 
Revista de Psicanálise. Depto. de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, São Paulo, 2º sem./92. 
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as “crianças que se tornam histéricas” [carta a Fliess de 15/10/1897]157, 
reencontramos aqui o movimento heurístico pelo qual a mitopoiese 
metapsicológica confere valor universal à singularidade psicopatológica da 
qual faz experiência, tornando fato de cultura o que era sofrimento privado e 
transcendendo por anterioridade a distinção entre o mórbido e o seu contrário. 
 A valer tal paralelo, a projeção expressiva que encontramos em Freud 
teria sua irredutibilidade aos processos de conflito e defesa explicada não por 
lhes ser fenomenologicamente estranha (na ordem dos acontecimentos, o 
desenho de Hermes pressupõe o trauma, assim como a descoberta do Édipo 
pressupõe as histéricas), mas por concernir, na ordem dos modos de 
funcionamento do psiquismo, a um momento lógico anterior, em que ainda 
não se haveriam clivado sensações, emoções e pensamentos. Tratar-se-ia 
então de remeter as relações de oposição a relações de posição. 
 Mas o que teria sido posto, originariamente, no/pelo psiquismo? E de 
que natureza haveria de ser essa coisa posta, para que desde a origem possa ter 
sido posta de modo relacional? 
 Tais questões encontram um possível encaminhamento metapsicológico 
na já mencionada carta de Freud a Fliess de 06/12/1896, em que o emissário 
declara: “Se eu pudesse fornecer uma explicação completa das características 
psicológicas da percepção e dos três registros, teria descrito uma nova 
psicologia.” 158 
 Articulando complexamente percepção, consciência e memória, Freud 
desenvolve na carta 52 (ou 112, segundo numeração mais recente) um 
esquema a partir da idéia de que o aparelho psíquico tenha-se formado por um 
processo de estratificação, do qual derivaria a forma de presença do material 
perceptivo. Assim, os traços mnêmicos resultantes do material perceptivo 
seriam submetidos de tempos em tempos a rearranjos/retranscrições conforme 
novas circunstâncias, correspondentes a registros que se distingüiriam 
segundo o modo de organização das “indicações” conformantes do material 
perceptivo e segundo a relação que este manteria com a consciência. O quadro 
a seguir resume o esquema da carta: 
 

                                                             
157 MASSON, J. M. (ed.). A Correspondência Completa de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess, Rio de 
Janeiro: Imago, 1986, p. 273. 
158 Idem, pp. 208-209. 
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REGISTROS MODO PELO QUAL ORGANIZAM O 

MATERIAL PERCEPTIVO 
MODO DE RELAÇÃO QUE 

ESTE MANTÉM COM A 

CONSCIÊNCIA 
W [warnehmungen] (percepções) 

‘Registro Zero’: “não retém 
nenhum traço do que aconteceu 

Exclui a memória liga-se à consciência 

Registro I : Wz 
[Warnehmungszeichen] 
(signos de percepção) 

associações por simultaneidade totalmente inacessível à 
consciência 

Registro II : Ub [Unbewusstsein] 
(inconsciência) 

lembranças conceituais  dispostas 
segundo relações causais 

igualmente inacessível à 
consciência 

Registro III : Vb Vorbewusstsein] 
(pré-consciência – “nosso ego 

oficial”) 

representações de palavra acessível à consciência 
segundo certas regras 

 
 

Freud explica: 
 
(...) os registros sucessivos representam conquistas psíquicas de 
fases sucessivas da vida. Na fronteira entre duas dessas fases é 
preciso que ocorra uma tradução do material psíquico. (...) Uma 
falha de tradução – eis o que se conhece clinicamente como 
‘recalcamento’. O motivo disso é sempre a liberação de desprazer, 
que seria gerado por uma tradução; é como se esse desprazer 
provocasse um distúrbio de pensamento que não permitisse o 
trabalho de tradução. [grifo meu, DC]159  

 
 Exprime-se aqui uma extraordinária concepção do que seja o 
pensamento: longe de ser assimilado à consciência, ele é apresentado como o 
meio pelo qual se processa a passagem do material psíquico entre os 
registros160 – passagem da qual a consciência não seria mais do que um 
momento imediato ou secundário, situada junto ao ponto de partida ou de 

                                                             
159 Idem, p. 209. 
160 Pensar : algo que processa toda a passagem intertópica – conforme ecoa o testemunho entreouvido em 
Lupicínio Rodrigues: “A minha casa fica lá de trás do mundo / onde eu vou em um segundo / quando começo 
a pensar // O pensamento parece uma coisa à toa / mas como é que a gente voa / quando começa a pensar “. 
Cf. RODRIGUES, Lupicínio. Felicidade (canção). Quitandinha Serenades, 1947, apud TATIT, L. A Canção, 
Eficácia e Encanto. São Paulo: Atual, 2.ed., 1987, p.61. 
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chegada do “trabalho de tradução”. Tão recorrente quanto incompreendida, 
remotiva-se aqui o sentido da noção freudiana de “pensamento inconsciente”.  
 A interpretação dessa noção apresenta-se como matriz e encruzilhada de 
distintas orientações teóricas. A respeito da concepção freudiana de 
pensamento, Lacan, por exemplo, afirma: “(...) Freud designa por este termo 
os elementos em jogo no inconsciente; isto é, nos mecanismos significantes 
que eu acabo de aí reconhecer.” 161 
 Estamos diante de um texto fundamental na edificação da teoria 
lacaniana: “A Instância da Letra no Inconsciente ou a Razão desde Freud”, 
escrito em 1957. É nele que Lacan “traduz”: 

 
A Verdichtung, condensação, é a estrutura de sobreimposição dos 
significantes onde a metáfora se origina (...).  

 
A Verschiebung ou deslocamento, é mais perto do termo alemão, 
essa virada da significação que a metonímia demonstra (...).162 
 
Precioso é apreender a redução e a recusa que acompanham essa 

tradução: 
 

Que é que distingue esses dois mecanismos, que desempenham no 
trabalho do sonho, Traumarbeit, um papel privilegiado, de sua 
função homóloga no discurso? Nada, a não ser uma condição 
imposta ao material significante, dita Rücksicht auf Darstellbarkeit 
que se deve traduzir por: consideração aos meios de encenação (a 
tradução por: papel da possibilidade de figuração sendo por demais 
aproximativa). Mas essa condição constitui uma limitação no 
interior do sistema de escrita, e de modo algum o dissolve em uma 
semiologia figurativa onde ele se confundiria com os fenômenos da 
expressão natural.163 

 
 Lacan põe a diferença entre metáfora e metonímia, no discurso, e 
condensação e deslocamento, no trabalho do sonho – Rücksicht auf 
                                                             
161 LACAN, J.. “A Instância da Letra no Inconsciente ou a Razão desde Freud (1957)” in Escritos. 
Perspectiva, São Paulo, 1978, p. 247-248. 
162 Idem, p.242. 
163 Idem, ibidem. 



 

 

155 

Darstellbarkeit (consideração aos meios de encenação ou papel da 
possibilidade de figuração) -, para logo dissolvê-la: 1. assimilando o sonho a 
um sistema de escrita; 2. afastando-o de uma semiologia figurativa. Mas, 
nesse mesmo movimento, está implicitamente afirmando: há algo da ordem da 
figurabilidade/encenação que a metáfora e a metonímia não conseguem 
contemplar.  
 Na seqüência, Lacan assimila o trabalho do sonho a um jogo 
pictográfico cuja carência de meios de representar relações lógicas de 
causalidade, contradição, hipótese etc, é considerada demonstrativa de que se 
trata de um sistema de escrita, mediante o argumento de que, se assim não 
fosse, a falta... não faria falta: 
 

É justamente quando o jogo e, da mesma maneira, o sonho, irão de 
encontro à falta de material taxiemático para representar as 
articulações lógicas da causalidade, da contradição, da hipótese, etc., 
é que eles darão a prova de que um e outro são objetos de escrita e 
não de pantomima.164 
 

 Ora, a elaboração onírica (Traumarbeit), operando em regime de 
processo secundário, transpõe/deforma (defensivamente ou não) no sonho 
manifesto os pensamentos oníricos latentes cuja lógica é a do processo 
primário. É preciso indagar se o caráter figural do latente, antes que sinalizar 
uma negatividade autonegativa, não manifestaria positivamente as virtudes 
próprias do seu modo de ser. Em outras palavras: o sonho manifesto, narrativa 
das lembranças que do sonho tem o sonhador já acordado, não revelaria na 
irredutibilidade de seu caráter figurativo a marca de um pensamento-imagem 
onde o recalcamento não teria ainda determinado a clivagem entre afeto e 
representação? 
 Além disso, pergunto: em que medida seriam as operações de metáfora 
e metonímia compatíveis com as associações por simultaneidade, legalidade 
própria do registro dos signos de percepção (Wz) ? 
 Voltemos à Carta 52 para retomar nossa interpretação da concepção 
freudiana de pensamento inconsciente: esta não implica que a consciência seja 
mero epifenômeno do pensamento, qual derivado extrínseco, mas sim que é 

                                                             
164 Idem, ibidem. 
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apenas uma de suas formas. Por outro lado, uma forma ambígua, 
problemática, já que a simples qualidade da consciência não indica, a priori, se 
estamos diante de um primeiro e indizível perceptum ou diante de um modo 
de reflexão do pensamento para o qual a palavra concorre. Exemplificando 
esta última vertente (para logo fazê-la rebater-se na primeira), Freud afirma no 
trecho da Carta 52 dedicado à caracterização do Registro III – Vb 
[Vorbewusstsein] (pré-consciência – “nosso ego oficial”):  

 
As catexias provenientes de Vb tornam-se conscientes de acordo 
com certas regras; e essa consciência secundária do pensamento é 
posterior no tempo e, provavelmente, está ligada à ativação 
alucinatória das representações da palavra, de modo que os 
neurônios da consciência sejam também neurônios perceptivos e 
desprovidos de memória em si mesmos.165 
  

 A afirmação do caráter secundário e verbal desta consciência – que, 
numa perspectiva tópica e genética, acreditaríamos apontar a um critério 
distintivo em face da consciência vinculada ao que denominei de Registro 
Zero – W [Warnehmungen] (percepções) -, tende a se esvanecer pela 
identificação postulada por Freud entre neurônios perceptivos e neurônios da 
consciência, a ponto de fazer confluir palavra e alucinação.  
 Trata-se de uma circularidade? Em caso positivo, circularidade da teoria 
ou do fenômeno por ela visado? A associação entre verbo e imagem seria 
contingencial ou necessária? Que relações quanto à posição da percepção este 
roteiro metapsicológico mantém com os que o precedem (Afasia, Projeto) e 
sucedem (Traumdeutung, O Inconsciente, O Ego e o Id)? Há certamente muito 
trabalho por fazer. Guardemos as questões. É nossa inclinação dar lugar ao 
primado da experiência psicopatológica, pois é esta que confere sentido, 
motivação e concretude à teoria. Atentemos, pois, a uma implicação clínica do 
esquema em questão, franqueável a partir dos comentários de Laplanche: 
 

(...) existe algo, poderíamos dizer, mais inconsciente que o 
inconsciente, é esse Wz ou 'signo de percepção'; ou, se nos 
dedicássemos a subsumir I e II sob o termo mais geral de 

                                                             
165 FREUD, S. ESB, Vol. I, p. 325-326. 
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inconsciente, haveria uma espécie de inconsciente ainda mais 
originário, caracterizado por depósitos perceptivos inscritos segundo 
associações de simultaneidade.[Atenção para a passagem (DC)] 
Assim, o mais inacessível, o mais profundo, seria o que chamam 
hoje de 'metonímico'. Pode-se perfeitamente dizer que se trata de 
uma idéia premonitória, em relação a um dos textos claramente 
tardios de Freud, 'Construções na análise': nele será abordado o que 
uma análise muito aprofundada consegue trazer à luz. Com muita 
freqüência, não se faz senão construir, isto é, trabalhar numa espécie 
de duplicata do inconsciente. Mas, às vezes, poderíamos dizer: o 
inconsciente retorna em pessoa; retorna de maneira alucinatória, e 
sob que forma? Sob a forma de resíduos por contigüidade, resíduos 
metonímicos. Em outras palavras, não é a lembrança da infância que 
retorna, mas este ou aquele pequeno traço ligado, por contigüidade a 
essa lembrança – a cor de um objeto, a disposição de um quarto, um 
odor, um afeto... a lembrança mesma não retorna.166 
 

 Se convergimos com Laplanche na apreciação desse inconsciente 
primordial, reconhecendo estarmos diante de algo fundamental, não o 
acompanhamos quando assimila as associações de simultaneidade a “resíduos 
por contigüidade” e daí à metonímia. O deslocamento metonímico implica 
sucessão; ora, dentre as figuras de linguagem, é a metáfora que prima pela 
cópula, pela condensação – e, portanto, pela simultaneidade.  
 Contudo, estamos nos prolegômenos da linguagem – pelo menos, da 
verbal. Tampouco diremos, portanto, que a metáfora seja a melhor imagem – 
mesmo porque, como Jakobson e Lacan observam, metáfora contém algo de 
metonímia e vice-versa, o que a nosso modo podemos sumariamente explicar 
sublinhando que ambas implicam uma relação parte-todo (que distingue o 
traço predominante da metonímia) e ambas implicam combinação (que 
distingue o traço predominante da metáfora).167 Isso, em última análise, deriva 
da natureza do discurso verbal, na medida em que este caracteriza-se pela 
                                                             
166 LAPLANCHE, J. A Tina – a transcendência da transferência. São Paulo: Martins Fontes, 1993, pp. 39-40. 
 
167 Exemplos: a metáfora presente na frase “João é um leão” combina João e leão em função da participação 
de ambos em uma propriedade comum, tal como a coragem ou a ferocidade – assimilando o todo de cada um 
a uma parte de suas qualidades; a metonímia presente na frase “as velas assopradas singram” refere o todo da 
embarcação por uma de suas partes – as velas -, mas no mesmo passo condensa nessa parte o todo de que é 
parte – as velas (embarcações) contêm velas (meios de propulsão). 



 

 

158 

dupla articulação, de modo que as relações paradigmáticas (eixo da seleção) e 
sintagmáticas (eixo da combinação) codeterminam-se e requerem-se 
mutuamente. 
 Marie-Cristine Laznik-Penot refina os critérios psicopatológicos de 
análise pertinentes à presente discussão, ao tomar em consideração 
metapsicológica a densidade semântica das fragmentárias produções verbais 
de Halil, criança autista sob seus cuidados: 
 

(...) a aparente riqueza polissêmica não abre para o jogo de uma 
verdadeira equivocidade, pois não há possibilidade de 
metaforização, já que as duas significações previamente evocadas 
vêm no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Poderíamos dizer que se 
trata de várias significações não intercambiáveis, mas, pelo 
contrário solidificadas entre elas neste tipo de concreção que Lacan 
chamou holófrase. Estas observações permitem levantar uma 
hipótese. Ao falar de um modelo freudiano da dupla inscrição no 
aparelho psíquico [Carta 52], eu diria que o discurso de Halil se 
situa ao nível da primeira inscrição significante, aquela que supõe 
apenas a sincronia. A segunda inscrição, própria ao registro do 
inconsciente – supondo a hiância causal e instaurando a diacronia -, 
ainda não se distinguiria da primeira.168 
 

 O ponto principal a resgatar dessa discussão consiste a meu ver no fato 
de que a simultaneidade operante nas figuras de linguagem envolvem relações 
representacionais in absentia, ao passo que as associações por simultaneidade 
próprias do inconsciente primordial (Wz) conformam-se segundo relações 
perceptuais in praesentia. Assim sendo, não é nos processos já bastante 
secundarizados do discurso verbal, mas sim no campo da percepção que cabe 
buscar algum tipo de acontecimento condizente com a natureza e o modo de 
organização desse material psíquico originário. 
 

 

                                                             
168 LAZNIK-PENOT, M.C.. Rumo à Palavra: Três Crianças Autistas em Psicanálise. São Paulo, Escuta, 
1997, pp. 195-196 {agradeço a Monica Seincman a indicação}. 
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O HOLOGRAMA COMO FENÔMENO 
PERCEPTUAL PARADIGMÁTICO 

 
 Dentre os fenômenos perceptuais afins às associações por 
simultaneidade, o que emerge do meu acervo de experiências é o holograma. 
Diante desse perceptum que simultaneamente abriga uma infinidade de 
perspectivas, podemos experimentar um peculiaríssimo e muito revelador 
procedimento: recortando uma parte do material que funciona como suporte 
do holograma e variando o ângulo da visão, acedemos ao todo da imagem 
holografada: o holograma contém o todo na parte!169 Esta fantástica 
propriedade abre para uma hipótese metapsicológica essencial: a natureza dos 
signos de percepção [Warnehmungszeichen] seria análoga a traços-holograma.
 Confluindo ao que sugere Laznik-Penot a propósito de um caso de 
autismo, a palavra-coisa da psicose franqueia um fenômeno clínico 
correspondente àquilo de que aqui se trata: trata-se das holófrases – 
enunciações em que se amontoam fonemas que, nos felizes casos de 
progressão à cura, tal como o que tivemos o privilégio de acompanhar junto a 
colegas da USP, vão pouco a pouco descompactando sua condensadíssima 
telescopagem, para dar lugar a articulações verbais onde retroativamente se 
podem reconhecer os borborigmos fonêmicos iniciais, já lapidados e 
desenovelados.170  
 Maria Cristina Ricotta Bruder, colega que  conduziu a aludida análise 
(cognominada Caso M) junto ao Serviço de Atendimento Individual na 
Estrutura Familiar do Depto. de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia 
da USP, dentro de dispositivo concebido por Jussara Falek Brauer, diretora 

                                                             
169 “Imaginemos que estamos viendo la imagen holográfica de una lupa enfocada en una página impresa. 
Conforme movemos la vista con respecto al plano del holograma, las palabras aumentadas por la lente (las 
cuales son sólo una imagen) en realidad cambian como lo harían en la vida 'real', con una lente 'real' y una 
impressión 'real'. (...) si estuviéramos cerca de una ventana podríamos oscurecerla toda ella con, digamos, una 
pieza de cartón excepto un área pequeñíssima a través de la cual se pudiera mirar y aún ver los objetos 
situados detrás. Lo mismo es cierto para un holograma ya que cada fragmento de él contiene información 
acerca de todo el objeto, al menos como se ve desde esa posición ventajosa, y puede reproducir, aunque con 
menor resolución, la imagen completa.” Cf. HECHT, Eugene / ZAJAC, Alfred. Optica. Fondo Educativo 
Interamericano, Bogotá, 1977, p. 526-527. Dado que o grau de resolução da imagem holográfica diminui à 
medida que diminui o tamanho do fragmento do holograma, aquém de um certo tamanho mínimo do 
fragmento não é possível aceder à imagem do objeto holografado. 
170 Ao acreditar que tal processo permite entrever um originário do psiquismo em geral, reencontramos o 
princípio ético-heurístico segundo o qual a mitopoiese metapsicológica tende a transcender por anterioridade 
a distinção entre o mórbido e o seu contrário. 
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desse Serviço e supervisora do tratamento, exprime de modo singular sua 
percepção clínica do fenômeno da holófrase: 

 
Muitas vezes, notei como M condensava vários assuntos, ou seja, 
falava coisas aparentemente sem sentido, uma 'emendada' na outra, 
mas, quando eu conseguia retomar um a um, ficava aparente um elo 
associativo, porém bastante tênue. Falava, também, de um modo 
rápido, impossível de ser registrado graficamente, que me dava a 
impressão de que ela mastigava as palavras, 'falando' mais do que 
sua capacidade articulatória permitiria – algo que eu chamei de 'o 
contrário da gagueira', no sentido de que um gago repete a mesma 
sílaba e não consegue articular a continuação da palavra, e M, ao 
contrário, parece que fala uma palavra inteira ao mesmo tempo que 
outra... (É esse tipo de verbalização que eu transcrevo como mmm 
mmm).171 
 

 No dispositivo concebido por Jussara – que aqui descrevo em meus 
termos -, tanto M como sua mãe são atendidas, pois a psicose é vista como 
efeito do enovelamento de uma na outra. Desse novelo inconsciente, os 
significantes seriam como pontas de fio que, sugeridos pelos sons da filha, são 
pontuados ao surgirem no discurso da mãe, fazendo então emergir pontas de 
fio significante no discurso-em-advento da filha. As pontuações apreenderiam 
fios da meada desse inconsciente transindividual, inaugurando possibilidades 
de desembaraçamento ou destelescopagem ou, ainda, de “descolagem 
significante”, na formulação de Jussara. (Autorizado que fui, permito-me 
reproduzir aqui a conclusão exclamativa, à maneira de um eureka, com que 
Jussara enunciou a quente o primeiro reconhecimento da propriedade do 
holograma de conter o todo na parte, no que tange à sua pertinência heurística 
em face do funcionamento psicótico – : “- Interessantíssimo: é o contrário da 
metonímia!...” -, relacionando isso ao não-funcionamento do recalque. 
Percebia assim a diferença entre a operação metonímica de substituição do 
todo pela parte – que supõe que o todo, tornado de um certo modo ausente, se 

                                                             
171  Inara Marim integrou também o dispositivo clínico de atendimento desse caso. Assim como a ela, 
agradecemos às já mencionadas colegas o acesso às supervisões, discussões clínicas e relatórios (onde foi 
colhido o excerto), no que dão prova de que em nosso ofício o amor à arte passa pela abertura ao outro. 
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re-presente de outro modo na parte – e a propriedade hologrâmica em que a 
parte no todo é co-presente ao todo na parte.) 
 Vale indicar aqui a conveniência de discutir e retrabalhar o critério 
diferencial freqüentemente adotado para distinguir psicose e autismo, segundo 
o qual essa primeira afecção implicaria um fenômeno regressivo posterior ao 
advento do ego e da linguagem, enquanto que o segundo quadro envolveria 
transtornos entravadores de uma primeira constituição do ego e da função 
semiótica. Tornando problemática essa ordem de idéias, não faltam 
psicopatologistas que encontram na eclosão da psicose o indício de uma falha 
constitucional na estrutura egóica. Mas... quando um ego termina de se 
constituir? Ou, redirecionando o foco interrogativo, não se encontrará o mais 
originário do lado da constituição do objeto? A busca do traço patognomônico 
não remeteria então a uma distinção metapsicológico-genética entre os tempos 
da constituição do ego e da constituição do objeto? Recoloca-se aqui a 
hipótese diretriz deste trabalho: o sujeito constitui o objeto antes de se 
autoconstituir como ego.172 O esquema habitual em que é pensada a gênese do 
ego e do objeto procede por assimilar o ego ao sujeito e, dado que de um certo 
ponto de vista lógico sujeito e objeto pressupõem-se reciprocamente, deduz-se 
a coextensividade entre um e outro elemento. Mas essa exigência lógica da co-
presença, isto é, da simultaneidade dos dois termos não pode ser transposta à 
condição de dado psicogenético. Tal coincidência é o resultado do processo de 
conhecimento, do ponto de vista de uma certa consciência constituinte, em 
nada nos informando acerca do efetivo processo de constituição das noções de 
eu e de outro. Contra isso, há que invocar um fato psicogenético e lingüístico 
universal: a criança situa-se inicialmente como um “ele”, enunciando-se na 
terceira pessoa do singular. Somente num tempo segundo é que irá segregar o 
“eu” do mundo dos “eles”. 

Minha experiência psicopatológica pessoal com um caso híbrido (isto é: 
que confunde a teoria) sugere que a noção de traço-holograma talvez sirva 
para advertir e calibrar nossa acuidade clínica com relação a uma possível 
característica da percepção funcionando conforme modalidades mais 

                                                             
172 Cf. CALDERONI, D. Aquém do Espelho: Estudo Psicanalítico sobre os Fundamentos da Potência Auto-
Simbólica do Sujeito [Projeto, 1995; Relatório, 1996]. São Paulo, PSA/IPUSP (mimeo).  
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proximamente originárias, quando a ambiência do traço por vezes predomine 
sobre a apreensão de figuras. 

[Assim pensava eu (93). Veremos como isso se recoloca no último 
capítulo] 
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C A P ÍT U L O   Q U I N T O 
 

PSICOLOGRAMÁTICA 
FÍSICA  E  METAPSICOLOGIA  

DA  CO-PERCEPÇÃO  E   DA  REFLEXÃO  EM  OUTREM   
 
 
O físico, para nos fazer compreender os fenômenos próprios de sua 
ciência, é obrigado a compará-los a “forças”, “atrações”, 
“pulsões”, “resistências”, “inércia”, etc., tudo coisas de que só 
temos conhecimento pelo lado psíquico. Entretanto, Freud se viu na 
obrigação de colocar o funcionamento psíquico na dependência de 
processos tópicos, dinâmicos, econômicos, por conseguinte, de 
processos puramente físicos, sem o que não teria estado em 
condições de explicá-los inteiramente. 
... Nos enunciados científicos, que se propõem a ser verdades mais 
sintéticas do que analíticas, o sujeito não deve repetir-se no 
predicado; é essa a lei fundamental e bem conhecida de toda 
definição. Em outras palavras, a título de comparação, geralmente 
as substâncias são medidas com substâncias de natureza diferente. 
A formulação mais concisa do que acabamos de estabelecer 
consistiria em dizer que todo o fenômeno físico e fisiológico requer 
também, em última instância, uma explicação metafísica (ou 
psicológica) e que todo fenômeno psicológico pede uma explicação 
metapsicológica (logo, física)173. 

Sandor Ferenczi 
 
Ter experiência da linguagem é ter uma experiência espantosa: 
emitimos e ouvimos sons, escrevemos e lemos letras, mas, sem que 
saibamos como, experimentamos sentidos, significados, 
significações, emoções, desejos, idéias.174 

 Marilena Chauí 
 

                                                             
173 FERENCZI, S. Thalassa: Ensaio sobre a teoria da genitalidade. São Paulo. Martins Fontes, 1990. 
p. 4-5. 
174 CHAUÍ, M.S. Convite à Filosofia. São Paulo, Ática, 1994, p 147. 
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Reconsideração, à luz da Óptica, da hipótese-diretriz  
o sujeito constitui o objeto antes de se autoconstituir como eu  

 
Tenha o leitor em vista o fato corriqueiro de que um objeto, ao ser 

iluminado, revela a sua forma, a sua cor e a sua textura imediatamente. Esse 
‘revelar-se à luz’ segundo suas propriedades próprias (forma, cor, textura) 
constitui a reflexão imediata de sua própria natureza.  

Na medida em que, antes de conceber-se como eu, o sujeito tem acesso 
direto a expor-se à luz e à percepção dela, nessa mesma medida, o sujeito 
constitui o objeto pela imediata reflexão interna e externa da sua própria 
natureza. 
 Este capítulo objetiva mostrar a afinidade etimológica, metapsicológica 
e ontológica entre Luz e Fantasia. 
 

A sensação como fundamento comum  
à psicanálise e à teoria do conhecimento 

 
A sensação é uma ciência universal perfeitíssima. 
Nela, não  há erro ou engano de espécie alguma. 
As chamadas ilusões de ótica – ou referentes a outros órgãos dos sentidos 

– são enganos da razão pouco instruída. 
 Um índio não erra o peixe ao atingi-lo com a lança que a refração da luz 

na água (a nossos não-aculturados olhos) induziria ao golpe equivocado. 
Cultivar a ciência universal perfeitíssima da sensação é o que estamos 

fazendo no ato mesmo de nosso engendramento como carne. 
Esquecemos que um dia não falávamos, não andávamos, não líamos, não 

escrevíamos, não dirigíamos, não digitávamos, não contínhamos a evacuação 
de excretos e a manifestação  de nosso amor e ódio, alegria e tristeza, desejo e 
abjeção – e em tudo isso já éramos fiéis à ciência da sensação. 

Pois o que é o desejo, senão a sensação que busca outra sensação? E o 
mesmo vale para o amor e a abjeção, o ódio e a alegria – e até mesmo a apatia 
melancólica ou depressiva, busca de agasalho na dor ou de repouso na tristeza. 

 O que é, enfim, a sensação – senão uma busca? 
 Pleassure seeking or Object seeking – querelavam os colegas da 

Inglaterra sobre a intencionalidade da pulsão. 
 Antes de decidirmos se o prazer é ou não objeto ou se o objeto é ou não 
prazer, temos de convir que a pulsão é seeking – e, mais exatamente, Meaning 
seeking. A menos que expurguemos o prazer e o objeto da nossa visão sobre 
os elementos do conhecer. 
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 A anobjetalidade e a inteligência isenta são as verdadeiras figuras da 
ilusão de ótica.   
 Enquanto considerava esses pensamentos, ocorria-me a relevância 
fundamental da noção de sentido comum, que na psicologia de Aristóteles 
designa a intersensorialidade auto-perceptiva resultante da comunicação entre 
as sensações de cada órgão dos cinco sentidos. Para Aristóteles, o sentido 
comum é um sexto sentido.  

Tendo isso em vista, permitia-me germinar algumas intuições, de cujos 
desenvolvimentos primeiros dou em seguida uma amostra. 
  

 
Teoria da Alma e Percepção 

  
 Se examino as teorias sobre a alma, especialmente sob o prisma da 
gênese e do desenvolvimento, verifico que o ponto de partida, implícito ou 
explícito, situa-se na percepção – ao que parece.  
 Se examino as observações ou alusões empíricas em que se apóiam e 
fundam essas teorias da alma, parece que encontro sempre o encontro entre a 
percepção observada e a percepção de quem observa. E esse encontro de 
percepções talvez esteja na base não somente do princípio da construção 
teórica, mas também (e quiçá sobretudo) na base da auto-construção da 
alma. 
 
 Nessa ordem de idéias, a percepção seria a ocasião primordial em que se 
faz sentir a presença de um sujeito na elaboração de um mundo objetal, antes 
mesmo da configuração de um eu auto-consciente. Além disso, está dito que o 
princípio da construção teórica se dá quando o sujeito que teoriza percebe a 
percepção nascente de uma alma nascente, cuja configuração não só teórica, 
mas existencial, é tributária dessa percepção outra. 
 De fato, tanto a condição de ideal (Freud)175, como o caráter bom ou 
mau do objeto (Klein)176 consistem em atribuições perceptivas sobre as quais o 
sujeito se molda. Da mesma forma, postular na fundação do ser (Le Guen)177 
ou na transformação fundamental do sujeito (Lacan)178 que o objeto seja 
identificado ou reconhecido primeiramente como semelhante (Lacan) ou 

                                                             
175 FREUD, S. Psicologia de Grupo e a Análise do Ego, ESB XVIII. 
176 KLEIN, M. “Notas Sobre Alguns Mecanismos Esquizóides” in Os Progressos da Psicanálise. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1978. 
177 LE GUEN, C. El Edipo originario. Buenos Aires: Amorrortu, 1976. 
178 LACAN, J. “O Estádio do Espelho como formador da Função do Eu, tal como nos é revelado na 
experiência psicanalítica” in Boletim de Novidades (nº 26 – 05/91). São Paulo: Livraria Pulsional, 1991.  
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estranho (Le Guen) é perceber a partir do sorriso jubiloso (Lacan) ou do choro 
angustiado (Le Guen) o efetivo advento de um sujeito percipiente. 

Como avançar metapsicologico-geneticamente o processo em que o 
perceber constitui o ser? 

Uma possível trilha de resposta é apresentada a seguir. 
 
 

Percurso da descoberta do ego como fonte e objeto libidinal 
 
 O postulado que permite conceber a plena reversibilidade e 
reflexividade pulsional entre sujeito, ego, objeto, corpo e linguagem está 
estabelecido por Freud, de modo claro nas passagens a seguir apresentadas: 

 
O passo seguinte foi dado quando a psicanálise sondou mais de  
perto o caminho no sentido do ego psicológico, que primeiramente 
fora conhecido apenas como órgão repressivo e censor, capaz de 
erguer estruturas protetoras e formações reativas.  

(...) 
Avançando mais cautelosamente, a psicanálise observou a 
regularidade com que a libido é retirada do objeto e dirigida para o 
ego (o processo de introversão) e, pelo estudo do desenvolvimento 
libidinal das crianças em suas primeiras fases, chegou à conclusão 
de que o ego é o verdadeiro e original reservatório da libido, sendo 
apenas desse reservatório que ela se estende para os objetos. O ego 
encontrou então sua posição entre os objetos sexuais e 
imediatamente recebeu o lugar de proa entre eles. A libido que 
assim se alojara no ego foi descrita como ‘narcisista’.

179
  

 
 Segundo Freud, o ego psicológico foi reconhecido incialmente apenas 
como orgão repressivo, censor, protetor e reativo, sendo a energia das pulsões 
sexuais concebidas como  voltadas apenas em direção a um objeto externo. 

Todavia, observando a introversão da libido para o ego e o 
desenvolvimento libidinal das crianças, o ego passou a ser reconhecido por 
Freud como reservatório original da libido e como o mais proeminente objeto 
sexual.180 

                                                             
179 FREUD, S. Além do  Princípio do prazer (1920) ESB XVIII, p.71-72.  
180 Freud aponta o conflito entre libido narcísica e libido objetal subjacente às neuroses de transferência: “(...) 
é ainda verdade que as neuroses de transferência, o tema essencial do estudo psicanalítico, são o resultado de 
um conflito entre o ego e a catexia libidinal dos objetos”. Idem, p.72. 
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 Ora, considerando-se que o “novo ato psíquico” (com que na 
“Introdução ao narcisismo”, Freud caracteriza a passagem do auto-erotismo ao 
narcisismo) que engendra o eu-unificado consiste num auto-investimento da 
libido sobre o próprio sujeito, o conflito de investimentos (entre libido 
narcisista e libido objetal) originário das neuroses de transferência só poderia 
ocorrer após a superação do auto-erotismo pelo narcisismo. Nessa ordem de 
idéias, como conceber o auto-investimento que está em jogo no auto-
erotismo? 
 É necessário, a meu ver, repensar tanto a lógica-de-soma-zero 
subjacente ao suposto conflito entre libido objetal e libido narcísica, como 
também é necessário postular o estatuto origináriamente reflexionante da 
energia das pulsões sexuais. Este último ponto rebate sobre o primeiro da 
seguinte forma: a origem da energia sexual reside no movimento pulsional 
pelo qual uma sensação modifica outra sensação e coalesce numa 
intersensorialidade. 
 O reconhecimento de uma sensação por outra estaria assim na base da 
própria energia da pulsão sexual: o objeto aqui é intrínseco ao investimento. 
Desse modo, o conflito entre o eu e o objeto-não eu seria derivado e 
específico, devendo como tal constituir matéria  de uma patogênese própria. 
 Ao contrário, o investimento harmônico (ou egotônico) do eu e do 
objeto não-eu é a condição normal (enquanto originária), sendo ela o 
pressuposto e não o desvio a ser explicado. 
 Mas, nessa direção do pensamento, que lugar caberia à pulsão de morte? 
 
 

A co-percepção e a reflexão em outrem  
como operações constitutivas da libido narcísica 

 
 Em minha ordem de idéias, a pulsão de morte designa não exatamente 
uma tendência de retorno a um estado anterior, e sim aquilo que de um estado 
originário permanece atuante em suas derivações e efeitos. O retorno a um 
estado anterior pode manifestar-se como resultado de um entravamento da 
direção expansiva da pulsão. De qual estado anterior eu falo?  Refiro-me a 
algo análogo ao que Freud tem em vista quando, na construção da hipótese da 
pulsão de morte, alude ao mito platônico segundo o qual, na origem, éramos 
seres completos e fomos divididos em duas partes que desde então se 
procuram. Aliás, nota-se uma grande afinidade entre essa imagem e a noção 
de símbolo, referida ao todo formado pela reunião das partes em que se teria 
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fracionado um objeto de reconhecimento e de pertença de pessoas que 
partilhariam uma comunidade de origem e de destino. 
 O estado anterior de que falo, em que pesem tantas convergências com 
o mito platônico, não é mítico, mas absolutamente real e universal. Trata-se da 
vivência uterina que nos unia à mãe e, mais especificamente, a uma 
diferenciação do organismo materno, que é a placenta. 
 Um sem número de observações e pesquisas científicas181 apontam que: 
 a) o feto desenvolve atividades auto-eróticas intra-uterinas (tal como 
chupar o dedo); 
 b) o feto possui, a partir de um certo período de gestação, condição 
neurosensorial que o torna capaz de reconhecer as variações metabólicas e dos 
ritmos cárdio-respiratórios maternos. 
 Tais ritmos constituem códigos de reconhecimento inter-relacionados e 
diferenciados, os quais o metabolismo afetivo e orgânico do bebê toma como 
padrão de referência para adequar os seus próprios ritmos – e é disso que 
Winnicott nos oferece uma notação digna do experimentado pediatra e 
psicanalista que foi: 
 

É possível que para o bebê recém-nascido a respiração 
significativa seja a da mãe, enquanto a sua própria respiração 
acelerada não tenha sentido algum, até que esta comece a se 
aproximar da freqüência e do ritmo respiratório da mãe. Com 
certeza, muitos bebês, sem saberem o que estão fazendo, 
brincam com ritmos e contra-ritmos, e uma observação 
cuidadosa pode mostrar que às vezes o bebê está tentando 
acertar o seu ritmo respiratório com a freqüência cardíaca (por 
exemplo, respirando uma vez a cada 4 batimentos cardíacos). 
Algum tempo depois, é possível encontrá-lo lidando com a 
diferença entre o seu ritmo respiratório e o de sua mãe, 

                                                             
181 SOUZA-DIAS, T.G. Considerações sobre o psiquismo do feto. São Paulo. Editora Escuta, 1996; 
     WILHEIM, J.. O que é Psicologia Pré-Natal. São Paulo. Editora Brasiliense, 1992;  
     WILHEIM, J.. A  caminho do nascimento: uma ponte entre o biológico e o psíquico. Rio de Janeiro.      
Imago Ed., 1988;  
     CHAMBERLAIN, D. Babies Birth, Jeremy P. Tarcher (editor), Los Angeles, 1988;  
     VERNY, T. Pre and Perinatal Psychology – An Introductiony (editor), Human Sciences Press, Nova 
York, 1987;  
     HAMBERGER, L. A Child is Born, Lennart Nilsson (editor), Delacorte Press/Seymour Lawrence, 1990;  
     FEDOR-FREYBERGH, P. Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine – Encounter with the 
Unborn (editor) Parthenon Publishing Group, Grã-Bretanha, 1988;  
     GROF. S. Realms of the Humans Unconscious e The Adventure of  Self Discovery; 
     e também os livros dos ingleses LAKE, F. e MOTT, F. 
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procurando talvez criar situações de relacionamento baseadas 
primeiramente numa respiração de freqüência dupla ou tripla”.182 

 
 Quando Freud estabelece no artigo sobre 'A Negação' que o juizo de 
atribuição precede o juízo de existência, confere primazia ao afeto sobre a 
representação e converge, em fundamentos, com a postulação ferencziana das 
impressões precoces (eindrücke) como podendo estar envolvidas 
traumatogenicamente em estados ultra-regressivos de sensação-sem-objeto. 
No entanto, considerando-se a necessária provisão materna em que consiste a 
condição de vida e sobrevivência de todos os que chegam a ver a luz – e aqui 
me refiro evidentemente ao nascimento da vida na vida intra-uterina – é 
preciso lembrar que o juízo de atribuição considerado distintamente do juízo 
de existência e, correlativamente, o afeto (ou sensação) cindido da 
representação só fazem sentido após tais dualismos haverem-se estabelecido. 
 Remontando então a gênese do amor à vida intra-uterina, é o caso de se 
pensar num ego-de-prazer originário ambientado num mundo sensível onde, a 
introjeção do bom objeto dando-se em regime de prazer/ligação, o sujeito da 
percepção originária não necessita cindir afeto e representação. 
 A propósito da destrutividade a que se costuma vincular a pulsão de 
morte, penso que é necessário distinguir o efeito e a intenção da pulsão dita 
agressiva. Na medida em que pode resultar em danos alheios, pode ser 
considerada destrutiva em seus efeitos. Isso, porém, não significa que uma 
intenção de destruir presida a motivação intencional da pulsão dita agressiva. 
Pode ou não ser assim. 
 Quando Nair diz que vai me carimbar a boca, por exemplo, ela encena 
uma ação agressiva, cuja observância do possível caráter danoso a outrem 
participa da circunscrição simbolizada e não atuada desse anunciado 
comportamento. Ela mesma sabe da potência lesiva do ato enunciado. 
 Tal auto-ciência determina não apenas a contenção da virtual atuação 
destrutiva, como também – e sobretudo – constitui o polo perceptual realista 
que permite o interjogo simbolígeno com o polo expressivo imaginário 
(atinente à cena enunciada).  
 Além disso, me é sumamente (até hoje) pregnante a  expressão do júbilo 
e do encantamento que acompanhou a entonação da voz e o roteiro da 
gestualidade de Nair, quando declarava sua intenção imaginária. Posso mesmo 
dizer que, se a reduzisse a uma hostilidade, me sentiria um traidor da 

                                                             
182 WINNICOTT,D.W. Natureza Humana. Rio de Janeiro, Imago, s/d, p. 168. Agradeço a preciosa indicação 
à Profª Maria Emília Mendonça. 
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cumplicidade fantasística que eu mesmo oferecera a ela, ao encenar o susto 
que deflagrou aquela sua declaração. 
 Fingi ao assustar-me? A resposta converge ao que Winnicott enunciou 
sobre a realidade própria do objeto transicional:  

 
Introduzi os termos 'objetos transicionais' e 'fenômenos 
transicionais' para designar a área intermediária da experiência, 
entre o polegar e o ursinho, entre o erotismo oral e a verdadeira 
relação de objeto, entre a atividade criativa primária e a projeção do 
que foi introjetado... 183  
Do objeto transicional pode-se dizer que se trata de uma questão de 
concordância entre nós e o bebê de que nunca formulemos a 
pergunta: 'Você concebeu isso ou lhe foi apresentado a partir do 
exterior?' O importante é que não se espere decisão alguma sobre 
esse ponto. A pergunta não é para ser formulada. 184  
 

 
 Ao mesmo tempo, parece-me pleno de sentido o que Freud diz: algo 
potencialmente auto-lesivo projetou-se dela e se plasmou em nossa relação de 
objeto simbolígena. Nair ficaria, assim, à mercê dos diabólicos185 efeitos  
corporais e psíquicos de um susto, reificado pela ausência de um contraponto 
imaginário ficcionalizante e incorporado contra si mesma. 
 Nesse ponto, a presença de um outro é essencial – é claro, de um outro 
que ofereça um campo de sentido para trocas simbólicas intersubjetivas e 
subjetivantes. [Sempre que eu empregar o termo “subjetivante”, quero dizer: 
que permita o reconhecimento do próprio desejo, dos próprios afetos e da 
própria imaginação, favorecendo o exercício do pensamento que constrói o 
sentido da realidade.] 
 A reflexão em outrem que aí tem lugar enforma a energia da pulsão, 
tornada sexual, e lhe confere um sentido reflexionante, auto-constitutivo do 
sujeito, de modo que se pode propriamente qualificar a libido conformada em 
tal reflexão afetiva como libido narcísica. 
 Demétrio ninava sua lorinha, pondo-a contra o seu peito, qual uma mãe 
usa acalmar as cólicas e desconfortos neonatais. O peito oferecido, porém,  
não lograva oferecer o mencionado padrão de referência de que somente a 
entranhada convivência uterina impregna o bebê, cuja nostalgia de útero foi, 
                                                             
183 Winnicott, D.W. O Brincar e a Realidade. Rio de Janeiro, Imago, 1975, p.14. 
184 Idem, p.28. 
185 Como observa Wisnik, símbolo (“o que joga unindo”) opõe-se etimologicamente a diabolus (“o que joga 
cortando”). Cf. WISNIK, J.M. O Som e o Sentido. São Paulo, Companhia das Letras, 1989, p.75. No fio da 
navalha entre o simbolígeno e o diabolígeno, o analista dança para tourear o terror. 
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no caso de Nair, multiplicada pela nostalgia de uma mãe que se ausentou, mal 
e mal saiu do parto. 
 Vejo nessa hipótese da inadequação do corpo do pai à maternagem 
primária valor de fato e valor de metáfora – este último atinente ao que será 
plenamente desenvolvido à luz da metapsicologia que proporei com base no 
paradigma do holograma, quando então este ponto será retomado. 
 A desmesura que conota o cognome Demétrio fica, assim, referenciada 
não a uma deficiência do personagem real, mas sim aos desencontros de uma 
história em que as funções de maternagem foram assumidas por alguém cuja 
natureza não poderia suprir as pulsões neurovegetativas do corpo materno 
real. 
 Cabe agora indagar o que ocorre ao corpo erógeno e simbólico do 
analista quando se oferece a uma (re)constituição egóica de um corpo marcado 
por uma tão superlativa e tão precoce dor de amor perdido. 
 
  
 

O funcionamento clínico sado-masoquista186 
 

 As observações clínicas nos conduziram, naquela ocasião, à 
concepção de que o masoquismo, a pulsão componente 
complementar ao sadismo, deve ser encarado como um sadismo que 
se voltou para o próprio ego do sujeito. Mas, em princípio, não 
existe diferença entre uma pulsão voltar-se do objeto para o ego ou 
do ego para um objeto, que é o novo ponto que se acha em 
discussão atualmente. O masoquismo, a volta da pulsão para o 
próprio ego do sujeito, constituiria, nesse caso, um retorno a uma 
fase anterior da história da pulsão, uma regressão. A descrição 
anteriormente fornecida do masoquismo exige uma emenda por ter 
sido ampla demais sob um aspecto: pode haver um masoquismo 
primário, possibilidade que naquela época contestei.187 

 
Ao afirmar que não existe diferença de princípio, ou melhor, em 

princípio, entre uma pulsão voltar do objeto para o ego ou do ego para um 
objeto, Freud estabelece a plena reversibilidade e reciprocidade de relações 
entre a fonte somatopsíquica e os destinos ideativos e afetivos da pulsão, 

                                                             
186 Essas considerações são tributárias de reflexões e indicações de Nelson da Silva Junior e de Silvia Leonor 
Alonso, a quem exprimo a minha gratidão 
187 FREUD, S. Além do Princípio do Prazer, ESB XVIII, p.75. 
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podendo-se a meu ver incluir nesses destinos as imagens motoras que 
acompanham os atos da fala e os movimentos musculares em geral. 
 Entendo o “em princípio” de Freud como significando não haver 
impedimento determinado pela estrutura genericamente concebida do aparelho 
psíquico, no que tange ao trânsito de dupla mão entre os objetos e os sujeitos 
da pulsão (o ego podendo estar tanto do lado dos objetos, como do lado dos 
sujeitos da pulsão). 
 Aliás, ao menos na versão brasileira, claramente tranparece a utilização 
diferencial e relacional das noções de ego e sujeito da pulsão.  
 A noção de masoquismo primário proposta por Freud nesse artigo 
metapsicológico permitiria aventar a hipótese de que, enquanto analista de 
Nair, eu tenha operado uma espécie de regressão clínica em regime de 
dissociação instrumental – ou seja, uma parte do meu aparelho psíquico estaria 
liberada para encenar e vivenciar os sustos e esgares próprios do co-sentir, 
enquanto outra parte minha estaria relativamente distanciada, podendo em 
alguma medida calibrar as intensidades e qualidades afetivas postas num jogo 
de impressão e expressão e, também, avaliar a correspondência e a adequação 
interpretativa entre a vivência encenada e aquilo de  que ela se propunha como 
co-sentir, isto é, a minha percepção do sentir de Nair. Dessa forma, a distância 
e a articulação internas ao meu aparelho psíquico, tornando-se objetos 
internamente reflexivos da pulsão agressiva ou dolorosa ou assustada de Nair, 
poderiam retornar de modo intrinsecamente reflexionante ao interior do 
sujeito pulsional em que ela se constituia (e reconstituia, narcisicamente 
falando). 
 Para tanto, é necessário postular entre Nair e seu analista um modo de 
transferência que desafia as noções comuns de realidade e de linguagem, dado 
que nos habituamo a conceber, perceptiva e gramaticalmente, sujeitos 
separados de objetos e sujeitos separados de sujeitos. 
 Esse modo específico e especial de transferência, caracter da singular 
realidade clínica que me reuniu a Nair, seria apta a não tornar letra morta a 
plena reversibilidade e reciprocidade do trânsito pulsional entre ego e objeto, 
tal como postulado por Freud, em todas as amplas conseqüências clínicas e 
metapsicológicas de tal postulação. 
 Tenho em vista que a plena reciprocidade e reversibilidade de relações 
entre a fonte somatopsíquica e os destinos ideativos e afetivos da pulsão 
responda pelo princípio operante do desentravamento do crescimento físico de 
Nair e, também, pelos fenômenos aparentemente telepáticos, cuja efetuação 
me causou a mais profunda e espantosa impressão. 
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Além dessa problemática, referente à topologia inter e intrapsíquica 
envolvida no que chamo de transferência tele-pática, o presente capítulo visa a 
dar conta de problemáticas afins, cujos temas cabe recordar.  

Na interpretação da peculiar denominação conferida por Nair aos seus 
genitais, observara que uma vagina que (posta às avessas) vira uma pistola 
indicaria um ego-corporal posto às avessas por uma imagem corporal 
inconsciente exposta a céu aberto. Em vista disso, havia anunciado que a 
potência extensiva (i. é, a capacidade de instituir o espacial e o corpóreo) de 
Nair radica na topologia própria que, na presente seção, procurarei estruturar 
metapsicologicamente à luz do paradigma do holograma. 

Por fim, pude também assinalar que as características físicas da luz 
coerente, (o LASER), condição necessária para a produção do holograma, são 
de natureza a explicar a afirmação de Freud, segundo a qual “a qualidade 
agradável ou desagradável de um estado pode ser relacionada ao ritmo das 
modificações na quantidade de excitação presente”, na medida em que tal 
ritmo decorreria de tensões que introduzem “diferenças vitais” entre 
organismos. E é por este último ponto que iniciaremos nosso percurso pela 
física. 

Pelo que pude compreender, a hipótese de Freud coloca o ritmo como 
operador fundamental da passagem da concepção quantitativa à concepção 
qualitativa do afeto – e o ritmo, juntamente com a noção de diferenças vitais, 
poderiam, nessa sua função transitiva, ser iluminados pelas noções técnicas de 
figura de interferência188 e de luz coerente, atinentes à construção, ao registro e 
à reconstrução artificiais das imagens tridimensionais em que consiste a 
holografia. 
 Evidenciando-se, portanto, como condição de elaboração 
metapsicológica das problemáticas acima indicadas, cabe então expor a 
natureza e o modo de produção do holograma.  

 
 

Óptica da Holografia 
 

                                                             
188 “Interferência é a combinação de duas ou mais ondas num mesmo ponto do espaço, por 
superposição. O Princípio de Superposição nos diz que, num dado ponto do espaço, onde se 
encontram duas ou mais perturbações ondulatórias, a perturbação resultante é a soma algébrica das 
perturbações individuais. Quando falamos de perturbação estamos nos referindo a um deslocamento 
em relação a uma linha média em torno da qual a onda oscila. Se o deslocamento ocorre acima da linha 
média atribuímos um sinal positivo a ele, caso contrário, o sinal será negativo. A soma algébrica é a 
soma que leva em consideração esses sinais do deslocamento”. [Texto de autoria de Félix Claret da 
Silva, constante da Apostila de Holografia conf. Referências Bibliográficas]  
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Assim como a fotografia designa a técnica de produção de fotogramas, 
a holografia designa a técnica de produção de hologramas. 

E sendo a óptica a parte da física que estuda os fenômenos luminosos, a 
óptica da holografia designa o estudo dos fenômenos luminosos envolvidos no 
modo de produção de imagens tridimensionais artificiais ou hologramas. 

O prefixo grego de holograma significa todo ou totalidade.  
Isso porque, enquanto a fotografia só registra a amplitude (ou 

intensidade) da luz refletida por um objeto, a holografia registra a fase da luz 
refletida por um objeto. E é justamente a fase que contém informação sobre a 
posição espacial ou tridimensional do objeto. 

Para que o holograma seja obtido, é necessário utilizar uma luz especial, 
denominada LASER. 

A palavra LASER é formada pelas iniciais de outras palavras, que 
informam sobre o modo de produção da luz em questão: Light Amplified by 
Stimulated Emission of Radiation (luz amplificada por emissão estimulada de 
radiação). O LASER é uma luz que possui características especiais, a saber: 
alta intensidade, monocromaticidade (uma só cor ou freqüência), 
direcionalidade e coerência de onda. 

Esta última característica – a coerência – é a mais importante e a mais 
especial (é possível obter as outras propriedades mediante filtros, condutores e 
fontes de alta energia aplicados sobre luzes comuns). 

 

 

  
 Diagrama diferencial entre luz comum e luz coerente189 
A coerência da luz requer duas condições:  

                                                             
189 Este diagrama foi extraído de ARKLE, W. The hologram and mind constante do site 
http://www.arkle.org.uk/prose/hologram.  
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1) as ondas devem ser de mesmo comprimento (donde a 
monocromaticidade do LASER, visto que a sensação de uma determinada cor 
corresponde fisicamente a um determinado comprimento de onda); 

2) as ondas devem estar distribuídas de modo que as suas cristas e os 
seus vales mantenham relação de correspondência temporal – e essa 
correspondência temporal relaciona-se ao conceito de fase. 190 

Portanto, dizer que uma luz é coerente é afirmar que a amplitude de 
suas ondas varia de modo correspondente e constante ao longo do tempo. 

No processo de produção da luz LASER, uma estimulação de 
intensidade constante promove o incremento homogêneo da energia dos 
elétrons de um material que gera luz – por exemplo, o material formado pelos 
gases hélio e neônio (He-Ne). 

Absorvendo energia, os elétrons desse material aproximar-se-ão 
progressivamente de uma determinada freqüência, de uma determinada 
amplitude e de uma determinada magnitude de energia, a partir das quais suas 
freqüências entrarão em ressonância – o que significa que o movimento de 
ascensão e queda (freqüência) dos elétrons entrará em correspondência 
temporal. [A presença repetida da noção de freqüência nessa oração 
explicativa aponta à função-chave com que a noção de ritmo opera na 
concepção freudiana acerca da passagem da dimensão quantitativa à dimensão 
qualitativa dos fenômenos afetivos.]   

No momento em que entram em ressonância, os elétrons, em fase, 
“ejacular-se-ão” para fora da cavidade do canhão LASER. A referência ao 
processo orgânico que costuma acompanhar o orgasmo masculino, conquanto 
crua, não é gratuita – e cabe aqui relatar que a escutei da boca de um físico, 
assim como a transcrevi, literalmente, nessa forma futura mesoclítico-
reflexiva, ao mesmo tempo em que a explanação teórica dele me encaminhava 
a formular imagem congênere. Já aqui revela-se uma importante 
correspondência conceitual entre o processo físico em questão e uma 
característica econômica salientada por Freud a propósito da pulsão, qual seja, 
a de que a pulsão é tangida por uma força constante (konstante Kraft), à 
semelhança da estimulação que, somente se for de intensidade constante, pode 
promover o incremento homogêneo da energia dos elétrons de um material 
que gera luz. 

A coerência da luz envolve, pois, aquilo que figurarei como ciclos 
emissivos sincrônicos. No processo físico de produção do holograma, à 
constância da estimulação corresponde a homogeneidade temporal da 
magnitude energética dos elétrons que gerarão luz. Mas porque absorvem a 
                                                             
190 Conforme o Aurélio, fase, no sentido físico, significa: “na expressão analítica de um movimento 
harmônico simples, o argumento da função periódica”. 



 

 

176 

energia para liberá-la após determinados intervalos temporais, porque a 
liberação é marcada pelo processo  ritmado de ascensão e queda dos elétrons 
nos níveis eletrosféricos e porque essa rítmica impõe-se no próprio ser da 
onda, no movimento interno em que consiste a sua freqüência, a constância da 
energia tem como contrapartida a ciclicidade da propagação ondulatória. E 
aqui, ainda mais significativamente, recoloca-se uma correlação com a 
metapsicologia freudiana: as partidas dobradas da força pulsional constante e 
da constância da intensidade de estimulação do material que gera luz 
correlacionam-se às contrapartidas dobradas da ciclicidade da propagação 
ondulatória e do caráter rítmico, descontínuo e exploratório do funcionamento 
perceptual, ponto cuja relevância legitima a citação completa de duas 
riquíssimas passagens metapsicológico-perceptuais de Freud. 
 
 
 

A NATUREZA EXPLORATÓRIA DA PERCEPÇÃO EM “A NEGAÇÃO” 
 
 
Julgar é a ação intelectual que decide a escolha da ação motora que 
põe fim ao adiamento devido ao pensamento e faz a passagem do 
pensar para o agir. Em outro lugar, também já tratei da questão do 
adiamento pelo pensamento. Ele deve ser considerado como uma 
ação experimental, um tatear motor com um mínimo dispêndio de 
descarga. Consideremos agora o seguinte: onde o ego teria 
exercitado antes esse tatear, em que lugar aprendeu esta técnica 
agora empregada nos processos de pensamento? Isso aconteceu na 
extremidade sensorial do aparelho psíquico, nas percepções 
sensoriais. Segundo nossa hipótese, a percepção não é de modo 
algum um processo puramente passivo, mas o ego envia 
periodicamente pequenas quantidades de investimento para o 
sistema de percepção, por meio das quais ele experimenta (...) os 
estímulos externos, recolhendo-se novamente após cada um destes 
avanços tateantes.191  
 

A NATUREZA RÍTMICA E DESCONTÍNUA DA PERCEPÇÃO 
EM “UMA NOTA SOBRE O BLOCO MÁGICO” 

 

                                                             
191 FREUD, S. “A Negação” [tradução de Marilene Carone] In Discurso 15. São Paulo. Depto. de Filosofia da 
FFLCH da USP. 1983. p. 131. 
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Devo admitir, contudo, que estou inclinado a pressionar mais ainda 
essa comparação. Sobre o Bloco Mágico, a escrita se desvanece 
sempre que se rompe o íntimo contato entre o papel que recebe o 
estímulo e a prancha de cera que preserva a impressão. Isso 
concorda com uma noção que, por muito tempo, mantive acerca do 
método pelo qual o aparelho perceptual de nossa mente funciona, a 
qual, porém, até agora conservei para mim. Minha teoria expunha 
que inervações da catexia [investimento] são enviadas e retiradas 
em rápidos impulsos periódicos, de dentro, para o sistema Pcpt.-Cs. 
[Percepção-Consciência] completamente permeável. Enquanto 
catexizado [investido] dessa maneira esse sistema recebe percepções 
(que são acompanhadas por consciência) e transmite a excitação 
para os sistemas mnêmicos inconscientes; entretanto, assim que a 
catexia é retirada, a consciência se extingue e o funcionamento do 
sistema se detém. É como se o inconsciente estendesse sensores, 
mediante o veículo do sistema Pcpt.-Cs. [Percepção-Consciência], 
orientados ao mundo externo, e rapidamente os retirasse assim que 
tivessem classificado as excitações dele provenientes. Desse modo 
as interrupções, que no caso do Bloco Mágico têm origem externa, 
foram atribuídas por minha hipótese à descontinuidade na corrente 
de inervação, e a ruptura concreta de contato que ocorre no Bloco 
Mágico foi substituída, em minha teoria, pela não-excitabilidade 
periódica do sistema perceptual. Tive ainda a suspeita de que esse 
método descontínuo de funcionamento do sistema Pcpt.-Cs. jaz no 
fundo da origem do conceito de tempo. 
Se imaginarmos uma das mãos escrevendo sobre a superfície do 
Bloco Mágico, enquanto a outra eleva periodicamente sua folha de 
cobertura da prancha de cera, teremos uma representação concreta 
do modo pelo qual tentei representar o funcionamento do aparelho 
perceptual da mente.192 

 
 O mínimo que se pode dizer diante dessa estupenda demonstração de 
imaginação teórica é que nela primam por contracenar as fortes virtudes 
intuitivas de Freud com a sua desassombrada disposição para apoiar os seus 
símiles conceituais nas invenções técnicas que se lhe aparecessem como afins. 
 E é também sob a égide exemplar da obra freudiana que nortearei a 
seqüência deste capítulo essencialmente metapsicológico pelo balizamento e 
pela elucidação dos enigmas ostensivamente inscritos no coração dos fatos 
                                                             
192 FREUD, S. “Uma nota sobre o ‘Bloco Mágico’ “(1925 [1924]), ESB, Vol XIX, p. 289-290. [colchetei, 
DC] 
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clínicos mais elementares, pari passu aos arrazoados o mais arrojadamente 
teóricos. 
 
 

FÍSICA, METAPSICOLOGIA E CLÍNICA 
 
 Assim como Freud pautou o artigo sobre o Bloco Mágico pela 
exposição das características técnicas do referido invento, assim também 
exporei os atributos funcionais do holograma. O leitor, neste ponto, pode estar 
se perguntando se o recurso ao holograma guarda mera relação analógica com 
a essência dos fenômenos clínicos em tela ou se, bem mais que isso, a física 
da luz envolvida na holografia seria apta a exprimir as energias e os modos de 
produção de sentido do próprio aparelho psíquico por uma co-naturalidade de 
substâncias, fundamentos e processos físico-psíquicos. Todavia, aceitar a 
repartição da questão entre essas duas alternativas já seria decidir-se por um 
viés refratário à natureza da minha proposta, em cuja perspectiva trata-se, 
antes, de contraperguntar: qual o sentido e o alcance ontológico da analogia? 
Pedindo que o leitor retenha esta interrogação, comprometo-me, em 
contrapartida, a oferecer-lhe ao longo deste capítulo todos os elementos para a 
resposta. 
 Os elementos necessários para a resposta em questão radicam no modo 
de produção do holograma. Remetendo o leitor à esmerada exposição do 
Professor Mikiya Muramatsu, constante do Apêndice de Figuras e Ilustrações, 
na qual a explicação da holografia é ricamente exemplificada, passo a passo, 
por esclarecedoras imagens, chamo a atenção do leitor para aquele que 
considero o mais fundamental dos elementos presentes na produção, no 
registro, na reprodução e, portanto, na percepção do holograma – e quando 
digo fundamental, quero dizer fundamental do ponto de vista da física, do 
ponto de vista da metapsicologia e do ponto de vista  da prática clínica. Trata-
se do conceito de figura de interferência. 
 Figura de interferência é a combinação das imagens de um objeto real. 
Esta combinação é obtida pela sobreposição e pelo registro de dois feixes 
(raios de luz): o feixe que é refletido pelo objeto e o feixe que não reflete o 
objeto, chamado de feixe de referência. Esses dois feixes procedem de uma 
mesma fonte luminosa que é dividida através de um semi-espelho, conforme a 
figura a seguir. 
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Diagrama explicativo do modo de produção do holograma193 

 
 
  
 Mediante a figura de interferência e o processo de produção da qual 
resulta, o holograma adquire propriedades radicalmente distintas das do 
fotograma.  
1) No fotograma dá-se uma relação unívoca entre cada ponto do objeto 
fotografado e cada ponto da imagem fotográfica, a cada um deles 
correspondendo um e somente um ponto do outro, cada ponto-objeto 
conjugando-se a um único ponto-imagem; no holograma, cada um de seus 
pontos guarda consigo a informação de todos os pontos da imagem refletida 
do objeto holografado, cada ponto-imagem conjugando-se a todos os pontos-
objeto. Por conseguinte, ao contrário do fotograma, cada fragmento do 
holograma permite visualisar a totalidade da imagem refletida pelo objeto 
holografado.194  
2) Tendo em vista a propriedade de conter o todo na parte, ainda que se 
extraviem partes do elemento sensível de registro (i. é. do filme, cujo análogo 
metapsicológico seria a memória inconsciente e pré-consciente), é possível 
reconstruir tridimensionalmente a totalidade da imagem refletida pelo objeto 
holografado. 
3) Duas das propriedades físicas que separam a imagem fotográfica da 
imagem holográfica são da mais alta relevância metapsicológica e clínica. 
Essas propriedades referem-se à tridimensionalidade e à infinitude espacial de 
perspectivas perceptuais comportadas pela imagem holográfica. 
 Diferentemente da fotografia, em que a infinitude de posições 
perceptuais está limitada à bidimensionalidade do plano, a infinitude de 
perspectivas perceptuais comportadas pela imagem holográfica, permitindo 
                                                             
193 Diagrama extraído de ARKLE, W., op. cit., site cit. 
194 A propósito das amplas conseqüências clínico-heurísticas das propriedades singulares do holograma, 
especialmente no que concerne à invetigação e ao tratamento das psicoses, em que predominam mecanismos 
de fragmentação, dissociação e concreção discursiva inarticulante (holófrase), remeto o leitor ao apêndice 
Sobre a Carne Mutativa da Transferência, cujas oito páginas iniciais registram a história do advento da idéia 
do valor metapsicológico e clínico do paradigma do holograma. 
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aceder às três dimensões do espaço, dá margem à captação metapsicológica e 
clínica da quarta dimensão, ou seja, do tempo, de uma maneira radicalmente 
distinta daquela a que se pode aceder pela lembrança de uma foto amarelecida 
pelo correr dos anos. Sem prejuízo do inestimável valor testemunhal, 
documental, afetivo e histórico que uma fotografia comporta, na medida 
mesma em que reaviva a memória real de homens reais e presentes, refiro-me 
aqui como que a uma outra dimensão do tempo: o paradigma do holograma 
permite aceder ao registro e à reconstituição da história integral das posições 
perceptuais e traumatogênicas do sujeito. E isso não somente porque permite 
recuperar o todo a partir do fragmento, resgatando para a cultura o que estaria 
condenado à exclusão e à reclusão nas latas de lixo institucionais destinadas 
àqueles em quem não mais se reconhecem os traços racionais e comunicativos 
consagrados pelo logocentrismo ocidental, mas sobretudo porque permite 
captar e reconstruir o sentido das infinitas frentes da batalha pela existência, 
em cada infinitésimo da borda mnêmica amputada pelo trauma. Se conseguir 
explicar e demonstrar isso até o final do presente capítulo, o meu trabalho não 
terá sido em vão. 
 É preciso então dar a conhecer a física subentendida na totalidade 
infinitesimal da infinitude perceptual. Ao conceito-chave envolvido nisso 
denominarei diferença espacial entre fases sincrônicas, cujos pressupostos 
nocionais, em termos simples são: 
 
- fase: correspondência temporal entre amplitudes de duas ou mais ondas; 
- amplitude: medida da altura da onda; 
- freqüência: número de ondas por unidade de tempo. 
 
 Para preparar a definição conceitual da diferença espacial entre fases 
sincrônicas, além das definições acima, acrescentarei uma feliz imagem lúdica 
sugerida pelo físico Luís Roberto Batista, a quem expresso o meu 
reconhecimento e gratidão: imagine o leitor um desses jogos praticados nas 
gincanas colegiais, e que consiste numa corrida em que os competidores 
devem-se movimentar equilibrando-se dentro de um saco (vazio) de batatas – 
o que, via de regra, enseja a estratégia de movimentarem-se progressivamente 
aos pulinhos, pulos ou pulões, o que depende da altura das pernas e da 
potência física de cada brincalhão – no caso, em número de dois. Suponha o 
leitor agora que, na metade da corrida, tenha sido estabelecida uma regra e 
que, obedientes a ela, cada um dos dois competidores deve saltar e baixar à 
terra exatamente ao mesmo tempo, de modo que a amplitude e a freqüência de 
seus saltos entrem em fase. Como consequência, os competidores manterão a 
diferença relativa entre as posições que ocupavam até a metade da corrida, 
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sem prejuízo de alcançarem a linha de chegada em tempos próprios e, mais 
importante que isso (já que a velocidade da luz torna esse dado irrelevante), 
conforme trajetos singulares.    
 À luz do último diagrama apresentado, perceba-se que os dois 
competidores exemplificam os dois diferentes feixes de luz em que, por obra 
de um espelho parcialmente transparente, um mesmo feixe originário se 
dividiu. 
 Podemos agora conceituar a diferença espacial entre fases sincrônicas 
como sendo a diferença topológica entre as ondas que estão em fase, cujo 
efeito no elemento sensível (filme ou memória inconsciente/pré-consciente) 
corresponde ao registro da diferença das posições espaciais relativas ao 
caminho geométrico singular de duas ou mais ondas que apresentam fases 
correspondentes. 
 Uma das conseqüências que apoio nesse raciocínio consiste no 
postulado de que assim como a pulsão é por sua natureza mesma uma fonte de 
energia constante, assim também a percepção, para que aconteça, é, como a 
luz coerente que permite a captação das imagens tridimensionais, 
congenitamente sempre ritmada, donde se segue que nunca há erro ou defeito 
na percepção e, salvo lesões neurológicas que repercutam na base material do 
aparelho psíquico, o problema psicopatológico reside na co-percepção e na 
reflexão em outrem, ou seja, nas condições de formação da figura de 
interferência, a transferência reperspectivando-se aí como procedimento 
terapêutico, i. é, curativo, voltado a restituir ou instituir as condições de 
formação da figura de interferência. 
 A ver o que isso dá a ver da clínica.  
 
 

CLÍNICA FAMILIAR 
Nair, seus pais e seu irmão, em certo dia da fase inicial do tratamento  

 
Ah, família sinérgica e unida, tal como se apresentaram, dia já 

crepuscular: pois que subiram de um em um de dois em dois solertemente 
confabulantes na sala oblonga do consultório. 
 Mas olha lá que horas já eram e tinha já que começar – e foi então que 
inter-vimvim: trabalhos-talhos, mi'a gente boa! 
 Ali que um sumo de um só resumo: quem é que havria de se falar? 
 Flertastes voz, fletia eu falou atchim e eveio pai: -Nair na-ir lorinha 
minha escolhe tu quem é que-há de! 
 -Hum...mmm (excogitava por toda-óculos) – até que olhar se descaiu: 
você... cê – agor'ocê: e assim ao fim. 
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 - Maseu... eu... eu... / -Agora não... 
 - Eu acho n'acho... / – Não ache não. 
 - É minha vez... / – Pois 'pera aí!  
 E nada vez de se achegar. Tamborilei: ócus pócus dos paradóculos, já 
chega já! Escolha-quem-fala-mas-não-você!? Essa trapaça no passarán! 
Reenfezava: muito bonito, hein! Cadê? Agora ela: eu quero ouvir. 
queremNão? 
 Tem razão, conheceu a mãe. Em casa assim: é que não fala antes com 
pois, isso com quilo – e haja paciência que não rehaja... 
 (só uma coisa aclaro em claro: gesso quebrado, ela falante, mas zás – eis 
que o pai rebobina filme altístico: de lá detrás, a uns 3 anos de pós-parto, da 
infância do jardim: empurra e empurra as ninguém-amigas chorando gritava 
con-tato não) Mas que filme é esse que eu não já-passou meu pai? – Você não 
lembra mas não tem portância – el prosseguiu olhando para o nós 
{manatchalamadona  – remordi entredentes} 
 
 E segue abaixo como notei: 
  
NAIR, DEMÉTRIO, LEÔ e Paula Maria – 16/04/93 
 
               Paradoxo: 
 
1      --> Nair poderia escolher com quem  quem falaria primeiro (- contanto 
que não falasse.) mas não mas eu tive q. brigar p/ q. ela tivesse espaço de fala. 
         . Pai: Otto Pedrosa – culpa; aqui: responsabili//e. 
         . (Mãe) Isso acontece mesmo, em casa – pque ela não tem l discurso 
lógico –  A gente tem que dizer: v. não “não entendi”;  “v. estava falando tal 
coisa e passou a falar tal outra” etc 
          A gente acaba dando pouco espaço mesmo ... 
2         V.não lembra do filme, mas não tem impotância. 
          O q. v. falar é ouro. 
          crise na empsa 
          Tese do pai           a 
           irmão doente  (desmimar) 
           nasce Nair 
           A sensitiva 
           Os florais 
  
          1 cm/mes cresci/o 
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           4a. f. q. vem 
 
3          O pai tem o mesmo discurso dela. Dispersa. Mistura olhos com 
bulgalhos [fala da mãe] 
 
4          O pai não queria q. ela crescesse 
            não sei se vai ser macho ou fêmea 
            zoológico ... ahaha, não [descola/o] 
                                                  [humoroso da] 
                                                  [literalização] 
            o gamba passarinhívoro 
5            . com papai, não  –  com o marido 
 
 
16/04/93 –  
 
 Encontro familiar 
 de: q. eu inaugurasse a relação 
            a:  história 
 
 Trazendo através desse fragmento clínico novamente à baila as 
memórias de Nair, a questão geral com que reenfeixo o enigma posto pelo seu 
tratamento concerne à seguinte questão: como é possível que haja Nair em 
abundantes momentos manifestado hiper-simbolização na quase-ausência de 
espaço imaginário? Noutras palavras, como é possível que o olhar de Nair 
tenha incidido de modo contundente sobre a minha alma, captando e 
exprimindo de modo nítido e insofismável verdades que julgava bem 
guardadas ou até das quais não me houvera apercebido? Como é possível isso 
– repito a pergunta – se no mais das vezes (e aqui me refiro especialmente ao 
primeiro ano de tratamento) o que era e o que não era imaginação se 
confundia entre angústias e terrores? E não só sobre a minha alma, como 
quando a ambiência familiar do traço por vezes predominou sobre a apreensão 
de figuras: 
 
 Paula Maria queixa: que Nair não escuta, atropela assunto com 
assunto etc e tal – tal e qual o pai. 
 Paula Maria lembra? Filha Nair detalha o entorno... e refere referência 
ínfima, de que nem olhar direto dera a ver. É quando menos se espera – você 
não contou?  
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 - Percebe e sustenta o paradoxal da percepção, mãe! 
 
 Nessa iluminura clínica, o modo de funcionamento perceptivo de Nair é 
ora a figura na qual se tematiza uma excelência na captação oblíqua de 
minúcias na periferia ambiental, em enigmática concomitância com a 
inaptidão para o diálogo, ora o fundo contra o qual se atualiza a percepção 
intersubjetiva que envolve mãe, filha e analista. 
 
 Essa aparente inaptidão para o diálogo guarda relação com o centro da 
situação entrevista na iluminura anterior (16/04/93), à luz da qual pode-se 
aventar uma resposta ao enigma colocado pela coexistência da aptidão para o 
verdadeiro com a oscilação entre o sonho e a realidade: é que a Nair se dá a 
palavra para designar a ordem das falas, ordem na qual a sua fala própria não 
encontra lugar.  
 No relato da referida sessão pode-se perceber que a fala da qual ela é  
excluída (ou ex-colhida) é a de uma pergunta pela própria história.195 
 Revendo os modos de linguagem que, a exemplo desse entrecho, uso 
produzir n'Iluminuras, pasmou-me a quantidade de deslizes contrastantes com 
as normas gramaticais. No entanto, mantenho-me convicto de que, desse jeito, 
algo do mais próprio do Memorial de Nair há de se transduzir ao leitor. 
 É o caso então de distingüir entre a norma própria de uma fala 
historicizante e a de um falar segundo a ordem exterior de um discurso 
alienante. Acaso eu estaria acusando a gramática de impor a todos 
indiscriminadamente uma perda da condição de auto-reconhecimento na 
linguagem? De forma alguma. Apenas quero dizer que aqueles que medem o 
acesso à palavra pela adequação à norma da língua, são esses mesmos que 
tornam essa norma um instrumento de exclusão.  
 A palavra vale enquanto fonte, meio e objeto de uma intencionalidade 
expressiva. A norma da língua vale na medida em que favoreça a intelecção e 
a manifestação do que se quer dizer. Assim, sacrificar o querer dizer bem em 
nome de um dever dizer bem é destituir a forma da expressão do desejo que 
lhe dá sentido, o que, aliás, revela-se com plena evidência na ‘fórmula’ que 
resume o movimento paradoxal do convite à palavra que Demétrio dirige a 
Nair: fale, para não falar. 
 O próprio dicionário revela a ampla e generalizada inscrição da luta 
entre a formalização exterior do sentido e a razão de ser deste último. 
                                                             
195 [ela falante, mas zás – eis que o pai rebobina filme altístico: de lá detrás, a uns 3 anos de pós-parto, da 
infância do jardim: empurra e empurra as ninguém-amigas chorando gritava con-tato não) Mas que filme é 
esse que eu não já-passou meu pai? – Você não lembra mas não tem portância – el prosseguiu olhando para o 
nós] 
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Gramática: estudo ou tratado dos fatos da linguagem, falada e 
escrita e das leis naturais que a regulam. 
Linguagem: 1. o uso da palavra articulada [auditiva ou escrita] como 
meio de expressão e de comunicação entre pessoas. (...) 5. tudo 
quanto serve para expressar idéias, sentimentos, modos de 
comportamento, etc., e que exclui o uso da linguagem no sentido 1. 
[relativa à palavra auditiva ou escrita]: linguagem musical; a 
linguagem do olhar.196 

    
 Ressalta desses verbetes a contraposição entre a expressão verbal e a 
não verbal, concedendo-se lugar de destaque à primeira, sem que o dicionário 
nos explique o motivo. Diante disso, cabe assumir uma posição, pois o sentido 
é o nosso campo e a hierarquização dos meios de expressão afeta 
essencialmente esse campo. Portanto, explicito que o conceito de gramática 
contido no termo psicologramática é, segundo a minha intenção e 
entendimento, concebida como o estudo dos processos naturais e culturais 
que geram e regulam os meios de expressão de idéias, sentimentos e modos de 
comportamento. 
 Essa formulação tem em vista coadunar-se com as significações pelas 
quais compreendo e concebo os outros componentes da expressão que dá 
título ao presente capítulo: por psiquê, entendo o princípio vital que promove 
a atribuição de sentido aos seres animados e inanimados197, permitindo a 
percepção, a intelecção e a comunicação dos fenômenos naturais e humanos; 
por holografia, entendo a técnica de produção artificial de imagens 
tridimensionais. 
 Defino, portanto, psicologramática como o estudo dos processos 
naturais e culturais que geram e regulam a atribuição de sentido a seres 
animados e inanimados, tomando por base os modos de produção artificial de 
imagens tridimensionais. 
 Definido o campo geral da psicologramática, este pode ser especificado 
na retomada da questão com que tematizamos o enigma de Nair: como é 
possível que haja Nair em abundantes momentos manifestado hiper-
simbolização na quase-ausência de espaço imaginário? Demos três passos 
para encaminhar a resposta a esta questão: 

                                                             
196 Aurélio, op.cit., p. 697 e 841, [colchetes meus, DC]. 
197 Tendo em vista a epígrafe de Marilena Chauí que abriu este capítulo, por seres inanimados refiro-me, por 
exemplo, aos meios físicos de expressão tais como os sons e as letras que escrevemos, lemos, emitimos e 
ouvimos, e que propiciam a enigmática experiência do sentido. 
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1. é que a Nair se dá a palavra para designar a ordem das falas, ordem na qual 
a sua fala própria não encontra lugar; 
2. a fala da qual ela é excluída (ou ex-colhida) é a de uma pergunta pela 
própria história; 
3. à fala historicizante da qual ela é excluída contrapõe-se o falar segundo uma 
norma exterior alienante, sob cuja égide o desejo de dizer bem é destituído 
pelo dever de dizer bem. 
 Como à luz disso explicar as manifestações isoladas de uma alta 
potência perceptiva e expressiva (hipersimbolizações fragmentárias), em 
concomitância à infreqüente habitação de um parco espaço ficcional? 
 Respondo que a hipersimbolização é produto do super-investimento de 
intuições isoladas de uma história intersubjetivamente constituída.  
 O paradigma do holograma explica como Nair pode ter acesso a 
realidades totais através de pequenos fragmentos isolados. Para tanto, 
pensemos que o isolamento simbólico é produto, de um lado, do contra-
investimento do desejo de inserção em um mito familiar, desejo patenteado 
por Nair quando toma a palavra para perguntar por sua própria história; e 
contra-investimento manifestado por seu pai, quando destitui a relevância ou o 
sentido do mencionado desejo de Nair. Assim, o que fica obstaculizada é a 
formação da figura de interferência a que tende o trabalho da fantasia, quando 
busca inserir-se nos nexos do mito familiar. 
 Chamo a atenção para o mecanismo epistemológico da função conferida 
às normas de pensamento e discurso, tomadas como pivôs do contra-
investimento do desejo de história manifestado por Nair, conforme o 
procedimento de sua mãe ao recusar-lhe espaço legítimo de fala em nome da 
identificação de sua filha a uma inaptidão estrutural para o sentido.  
 Como sabemos, a lógica de classes e relações que sustenta o critério de 
julgamento de Paula Maria vincula-se ao procedimento científico 
aristoteliano. E, como também sabemos, a inclusão do sujeito na espécie e da 
espécie no gênero não garante a essência atributiva do sujeito. Esta concerne 
ao que na perspectiva espinosana constitui a essência singular, ou seja, à 
infinitude intrínseca do modo: “o poder de fazer algumas coisas que só podem 
ser compreendidas pelas leis de sua própria natureza” (Ética IV, definição 8). 
No meu prisma, essa infinitude especifica-se psicologicamente na fantasia, 
forma singular da nossa potência luminosa. 
 
 

ETIMOLOGIA, METAFÍSICA E METAPSICOLOGIA 
 DA FANTASIA, POTÊNCIA LUMINOSA 
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Phantasía – Ação de se mostrar, aparição, imagem, coisa própria a 
provocar a imaginação; ação de figurar alguma coisa pela 
imaginação, imaginar, fantasiar; faculdade de representar coisas ao 
espírito por meio de imagens. O verbo phantázo significa: fazer ver 
por imagem, fazer ver a aparência, dar a ilusão, mostrar-se, aparecer 
em imagem, imaginar, figurar ou reproduzir os traços de alguém ou 
de alguma coisa. Phántasma é a imagem que está no espírito ou que 
aparece ao espírito, mas sem consistência de uma coisa real. 
Phantastikós é o que concerne à imaginação; aquele que é capaz de 
imaginar; aquele que é capaz de criar ilusões.198  
 
Phainómenon – O que aparece, o que é visível, o que brilha diante 
dos olhos, fenômeno. Vem do verbo phaíno: fazer brilhar, fazer ver, 
indicar, fazer conhecer, dar a conhecer, anunciar, pressagiar, 
explicar, mostrar-se, aparecer. O fenômeno é aquilo que aparece e se 
mostra aos nossos olhos e pode ser conhecido. É o objeto do 
conhecimento perceptivo, visual.199 

 
Acrescento a esse apanhado etimológico, informações que só poderiam 

provir de um profundo estudioso da mitologia e da língua gregas, que ao seu 
intenso labor investigativo acrescenta a congênita virtude de encontrar no 
idioma helênico a sua língua materna, prisma-matriz privilegiado para as suas 
leituras dos textos originais de Homero. Segundo o Professor Viktor David 
Salis, a forma mais apropriada de exprimir a noção de fantasma, no sentido 
em que se faz presente nos textos da Grécia Arcaica, consiste em traduzí-la 
por aparição – e, de tal forma entendida, que se pode precisar: aparição 
transitando entre o imaginário e o real. Informou ainda o referido helenista 
que a distinção entre esses dois registros – o imaginário e o real – introduz-se 
a partir dos sofistas e, sobretudo, com Aristóteles. De acordo com o Prof. 
Salis, fántasma deriva de fánis, que significa luz, no sentido daquilo que aclara 
e dá a ver, donde procede a expressão, de forma neutra reflexiva, to fenomêno, 
cuja mais adequada versão seria aquilo que se lhe apareceu. 
 Em confluência à etimologia, uma breve consulta ao Vocábulário da 
Psicanálise200 faz saltar aos olhos a pertinência metapsicológica da fantasia ao 
sentido deste trabalho, já na própria definição deste verbete: “encenação 

                                                             
198 CHAUÍ, M Introdução à Filosofia, op.cit., Glossário, p. 357. 
199 Idem, ibidem. 
200 Laplanche e Pontalis, op. cit, p. 228-234 [verbete Fantasia ou Fantasma]. 
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imaginária em que o indivíduo está presente e que figura a realização de um 
desejo”. Além disso: 
- presente nos devaneios diurnos, no núcleo do sonho e na elaboração 
secundária, nas modalidades de fantasia as extremidades do sonho parecem se 
“comunicarem interiormente e como que simbolizarem-se uma à outra”; 
- correlata ao desejo e ao pensamento inconscientes, apresenta-se como motor, 
meio e móvel da passagem entre os sistemas e instâncias psíquicas;  
- enquanto objeto pulsional, “as estruturas fantasmáticas procuram exprimir-
se, encontrar uma saída para a consciência e para a ação, e constantemente 
atraem a si um novo material”;  
- a fantasia é encenação do desejo, “onde a interdição está sempre presente na 
própria posição do desejo.”  
 
 Além de levar em conta esses traços essenciais da função e campo da 
fantasia na metapsicologia de Freud, é também fundamental ao presente 
trabalho considerar a posição da fantasia na psicologia e na metafísica de 
Aristóteles, sobre a qual Chauí oferece um detalhado mapeamento conceitual, 
do qual destaco a seguir algumas informações: 
 

Imaginação (phantasía), da mesma família do verbo phantázo e 
phainestai, que significa aparecer) designa tanto um processo 
mental de fazer aparecer a imagem de uma coisa que foi percebida, 
quanto designa a própria aparição dessa coisa aos meus sentidos. 
Nesta segunda acepção, imaginação nada mais é do que o sentido 
comum com a função de oferecer a informação exata sobre a 
sensação e podendo enganar-se ao oferecer a informação. Este 
engano se deve, justamente, ao outro significado da imaginação 
como processo mental de fazer aparecer uma imagem. Em outras 
palavras, quando o processo mental que produz a imagem se 
confunde com o processo de síntese da sensação numa imagem 
única do sentido comum, pode haver erro. Quando as duas funções 
da imaginação estão separadas, não há erro em nenhuma delas. 
A imaginação como sentido comum está diretamente ligada à 
sensação. A imaginação como processo mental de fazer aparecer 
uma imagem está ligada à memória. É neste segundo significado 
que Aristóteles trata especificamente da imaginação, dizendo que a 
phantasía é o processo psíquico que acontece na ausência do objeto 
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sensível. A imaginação não cria imagem, mas reproduz as imagens 
da sensação, organizando-as e estabilizando-as.201 
 
A imaginação (...) estabelece uma ponte ente a faculdade sensitiva e 
a faculdade racional, ou entre a sensação e a razão.Também é ela 
que estabelece a ponte entre o desejo (sensível) e a vontade 
(racional). Os objetos da vontade racional (no desejo) e os objetos 
da razão (no pensamento) são, antes de quaisquer outros, as imagens 
trazidas pela phantasía. ‘A alma nunca pensa sem uma imagem’, 
afirma Aristóteles.202 
 
Nas duas pontas do conhecimento – sensação e intelecção ou 
intuição intelectual – conhecemos o singular e, em ambas, nunca há 
erro e falsidade, somente verdade. O erro, como vimos, é um fato do 
juízo, quando reunimos em idéias o que está separado na realidade 
ou quando separamos em idéias o que está reunido na realidade. O 
erro é um problema na predicação de atributos a um sujeito ou a 
uma essência. Na sensação e na intuição intelectual não formulamos 
juízos, mas temos o contato direto com a própria coisa (na sensação, 
temos o contato direto com suas qualidade sensíveis; na intelecção 
ou intuição intelectual, temos o contato direto com suas qualidades 
inteligíveis). O conhecimento é um processo de abstração 
(separação) e de generalização pelo qual as qualidades essenciais de 
uma coisa (tanto suas qualidades sensíveis quanto suas qualidades 
inteligíveis) são apreendidas numa unidade verdadeira.203  

 
 O sentido desse percurso etimológico, metapsicológico e ontológico 
pela fantasia vai ao encontro da travessia pelos conceitos da Óptica, referentes 
aos fenômenos luminosos – em boa medida aplicáveis a outros fenômenos 
ondulatórios, tais como o som. Assim, na confluência final dessas direções de 
investigação, podemos então sintetizar a equação multívoca fundamental da 
psicologramática: 
 
desejo   sensação   som   percepção   luz   fantasia   holograma 
 desejo   
 

                                                             
201 CHAUÍ, Introdução à Filosofia, op.cit., p.300. 
202 Idem, p.301. 
203 Idem, p.308. 



 

 

190 

onde o final da série de implicações reencontra o início, denotando a plena 
reciprocidade e reversibilidade das relações de sentido entre os termos da 
equação.* 
 
 À luz dessa equação, procederei às demonstrações clínicas finais. 
  
 

A INTENSIDADE DO DESEJO COMO CONDIÇÃO 
 DA TRANSFERÊNCIA TELE-PÁTICA 

 
 Relatei a vivência correspondente ao que chamei de transferência tele-
pática. Trata-se de pensar em suas condições metapsicológicas. 
 Se na reflexão em outrem a distância (tele) interna é projetada 
reflexivamente como condição de tratamento e cura, isto é, de 
(r)estabelecimento da reflexão pulsional, é natural que o sofrimento (páthos) 
que me acompanha junto a Nair, em sua distância ficcional constitutiva, tenha 
sido relançado à (minha) distância (interna). 

Diante de Nair, se cheguei a fingir que fingia a dor que deveras sentia, 
um tal encenamento de teatros do verdadeiro, (i.é, do sentir), por via de sua 
plena intensidade desejante, há de ter participado do desentravamento da 
diferenciação entre real e imaginário – a qual, sensivelmente ocorreu – aos 
olhos da família, da escola, do analista – e de Nair, considerando que, como 
vimos, passou a tematizar a distinção entre o que era e o que não era sonho.204 
 O ponto seguinte avança esta questão. 
 
 

A inquietação cissípara dos olhos de Hermes, em sua ânsia  
por rebotes do amor materno: a potência luminosa do desejo de 

amor e a ciência universal de Hermes 
 

                                                             
* para que se dêem as relações de implicação entre fenômenos físicos (ou inanimados) e psíquicos (ou 
animados), é necessário que ocorra o que chamarei de encantamento simbolígeno, noção que adiante 
esclarecerei.  
204 Em Psicanálise e Telepatia, artigo escrito em 1921, Freud estabelece, como condição para a telepatia, a 
intensidade de um desejo: “Não posso simplificar minha afirmação descrevendo o desejo de morte de meu 
paciente contra o cunhado como sendo um desejo inconsciente, reprimido, porque ele fora tornado consciente 
durante o tratamento, no ano anterior, e as conseqüências decorrentes de sua repressão cederam ao tratamento. 
Ele, porém, ainda persistia, e, embora não fosse mais patogênico, era suficientemente intenso. Poderia ser 
descrito como um desejo ‘suprimido’”. Cf. FREUD, S. (1941 [1921]) Psicanálise e Telepatia, ESB XVIII,  p. 
226. 
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 No texto de meu mestrado, escrevi: o drama de Hermes estaria 
configurado no fato de que a proto-escritura veiculada entre o menino e a 
mãe habita um espaço que precisa ser defendido dela, encontrando assim no 
traço circunscritor uma condição simultânea de continência e de barreira à 
comunicação. Em contraste à comunição originária do objeto transicional, 
longe da confluência entre o seio real que a mãe oferece e o seio imaginário 
que a cria cria, não há recriação convergente mas reduplicação 
desencontrada entre a proto-escritura do menino e aquela que, quase 
desbordando a folha, a mãe endereça ao imperscrutável.*  
 
 [O que me era imperscrutável, agora vem à luz mediante o percurso até 
aqui empreendido. Tenhamos em conta que os movimentos de desejo de 
Hermes a seguir resgatados comportam-se conforme a mencionada equação 
fundamental.] 
 

Mãe coloca Firmino como mais esperto, mais rápido. 
Hermes bate palmas para o irmão – idolatria. 
Firmino visivelmente mais estimulado pela mãe. 
Geralmente, na presença da mãe, Firmino imita sua atitude para 
com Hermes. 
 
Os filhos regulariam a apreciação recíproca tomando como modelo a 

apreciação da mãe. Contudo, é dito que Firmino assim procede “geralmente” 
– portanto, nem sempre – “na presença da mãe” – o que indicaria que a 
pregnância do modo de relação ditado pelo modelo materno não se teria 
interiorizado e fixado de forma inamovível.  
 O aplauso, espécie de elogio gestual, exultação afetiva por excelência, 
não deixa de exprimir um juízo quanto à excelência do irmão – juízo elogioso 
exultante que converge com a apreciação com que a mãe distingue Firmino.  
 Por essa via oblíqua, indireta, ao investir quem a mãe também investe – 
numa atitude que a agente caracterizou como “idolatria” -, Hermes 
comunica-se com o afeto materno positivo por intermédio de um objeto 
                                                             
*Com relação à comunicação originária entre mãe e bebê que enforma a área de ilusão e dá lugar ao objeto 
transicional, veja-se a fig. 8 do Apêndice de Figuras e Ilustrações, extraída de WINNICOTT, D.W. “Objetos 
transicionais e fenômenos transicionais” in O Brincar e a Realidade, op.cit. 
   Com relação às posições relativas das proto-escrituras da mãe e do menino, vejam-se as fig. 1, 2 e 3 do 
Apêndice de Ilustrações e Figuras. 



 

 

192 

idealizado comum, identificando-se, através deste, com a mãe e, assim, 
enriquecendo-se daquilo que por via direta D. Violeta lhe nega. 205  
 
 Enriquecendo-se? Mas essa adoração do irmão não caminha junto dos 
juízos depreciativos que a mãe dirige a ele, Hermes? Não seria, portanto, a 
adoração do irmão solidária do desvalimento de sua auto-imagem? Nessa 
hipótese, na medida em que D. Violeta funcione como reservatório de libido, 
a referência ao afeto com que investe o irmão estaria vinculada ao desafeto 
com que ela investe Hermes, reforçando neste uma representação de si 
desvalida ou, mais que isso, hostil a si mesmo.   
 Não obstante, sabemos que Hermes, revelando-se capaz de aplaudir o 
irmão, traz consigo aquilo que Melanie Klein denominou “bom objeto” – 
germe da formação e da coesão do ego e correspondente à “experiência de 
amor e carinhos maternos que a criança sente.”206 
 Esta estratégia espontânea de resistência esbarraria, entretanto, numa 
contradição interna dilacerante. Pois se a introjeção do amor da mãe tiver 
como contrapartida necessária a incorporação de sua hostilidade, uma tal 
lógica fará com que a cada germe de bom objeto que confere coesão ao ego 
venha a corresponder um germe de mau objeto que o fragmenta. Ocorre-me 
inapelavelmente a imagem da cabeça cheia de olhos, como a perguntarem por 
qual viés acederiam aos rebotes do carinho da mãe, numa inquietação 
cissípara.  
  
 Hoje, é possível reenquadrar essas colocações pelas propriedades da luz 
e do som, enquanto fenômenos físicos ondulatórios: por reflexão, a proto-
escritura, de forma visivelmente ondulatória207, permite não só que Hermes 

                                                             
205 Contudo, se é verdade que o investimento tem por alvo não só representações, mas também objetos reais, o 
progresso afetivo que Hermes apresenta ao entrar na creche encontra um princípio explicativo na ruptura de 
um sistema familiar fechado de investimentos, os novos, variados e numerosos objetos de investimento que 
povoam a creche não sendo meros suportes de representações intrapsíquicas indiferentes à realidade 
ambiente: uma coisa é afirmar a relativa contingência do objeto, outra é postular que o comportamento dos 
objetos de modo algum informe o sentido das representações de que são fonte e referência parciais – esta 
última posição representando o pressuposto de uma teoria autista à qual a Psicologia Institucional é por 
natureza avessa. Na creche, mobilizam-se esquemas identificatórios que na casa tendiam a se cristalizar: com 
o novo meio, muda a duração e a qualidade da presença materna, Firmino pode proteger Hermes nessa nova 
condição, Hermes pode pedir socorro às tias, estas podem se apresentar para suprir funções maternas de zelo e 
acolhimento. O investimento das representações é inseparável do investimento dos objetos reais e tem na 
relação com estes uma condição essencial de sua abertura (enriquecimento) ou clausura (empobrecimento). 
206 Klein, M. op.cit., p.319.   
207 v. a Intuição I constante do final do 1º capítulo. 
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seja indiretamente colhido por esta representação das projeções maternas, tal 
como se esclarece no processo de co-investimento de um objeto comum ao 
seu amor e ao da mãe (o irmão Firmino), mas também permite aventar a 
resposta quanto a condição de possibilidade de que, mesmo diante da 
amputação de meios relacionais e expressivos figurada pelo extirpação da mão 
(ou a queima dos ouvidos perpetrada pela mãe em terna infância), ainda assim 
Hermes encontrasse os meios para aceder à totalidade da cena de seu drama e 
o figurasse no desenho: na identificação entre os rebotes do amor e as 
reflexões da luz e do som, desejo e fantasia demonstram seus poderes 
totalizadores e restitutivos àquele ser precocemente traumatizado. 
  

 
A HIPÓTESE HEMITRÓPICA DE BATISTA-CALDERONI208 
 
 
Finalmente, trata-se de lançar a hipótese topológica atinente à própria 

condição de reconhecimento, no caso de Nair, de que a uma mesma coisa se 
refere o duplo aparentemente antinômico formado pelas imagens reversas da 
pistola e da vagina.  

O primeiro passo da construção dessa hipótese consiste na definição de 
hemitropia: 

 
Hemitropia [De hemi + -trop(o) + -ia]. S. f. Cristal. Rotação de 180 
graus em redor de um eixo normal ao plano comum de associação, e 
que define geometricamente a situação recíproca de dois indivíduos 
geminados supondo um deles anteriormente situado no 
prolongamento do outro.209 
 

O segundo passo consiste em atentarmos ao valor heurístico da noção 
de plano comum de associação. 

O terceiro passo consiste em concebermos esse plano como eixo 
rotacional e, simultaneamente, como elemento sensível (filme 
holográfico/placa de registro ou memória ics/pré-consciente). 

Na ilustração 8 (referida aos hologramas), observam-se os cones 
oponentes dos prolongamentos relativos da imagem virtual e da imagem real 
do holograma. A um certo ângulo de observação, o olho que aparece na figura 
permitiria divisar simultaneamente a imagem virtual e a imagem real na 
                                                             
208 O nome desta hipótese deriva do fato de que foi intuída conjuntamente pelo físico Luís Roberto Batista e 
pelo psicanalista David Calderoni. 
209 Conf. Aurélio, p. 717, [grifei DC]. 
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mesma placa do holograma. Diferentemente do que ocorre no experimento do 
buquê invertido*, onde a imagem do buquê vem recobrir o lugar do objeto real 
ausente, ilustrando a experiência de um falso reconhecimento, a experiência 
que suporta a hipótese hemitrópica supera a dicotomia falso/verdadeiro ao 
propiciar a co-presença num mesmo ato perceptivo de pontos de vista em 
princípio opostos, uma vez que a rotação da placa do holograma permite 
efetivamente observar, a um certo ângulo, simultaneamente as imagens virtual 
e real, tal como agora o leitor, com seu próprio olho as está diagramaticamente 
enxergando, dando a ver num só e mesmo relance, que aquela que para um 
observador é imagem virtual, para um outro observador é imagem real e vice-
versa. Se na ilustração 8 a placa do holograma for o análogo ontológico 
daquilo que se registra no elemento sensível (filme ou memória 
inconsciente/pré-consciente), temos então na própria placa oferecida a 
encarnação daquilo a que, num certo ângulo, a realidade clínica não só pode 
como pôde presentificar. É esta a topologia da realidade clínica em que foi 
possível co-perceber a vagina e a pistola como hemitropias associadas. 
Interessa pensar aqui a equação co-percepção  sentido comum (Aristóteles) 
 realidade clínica  reflexão em outrem  holograma  memória 
inconsciente/pré-consciente. 

 
 

CASTORIADIS: A FANTASIA COMO POTÊNCIA DE CRIAÇÃO ONTOLÓGICA 
 
 Finalmente, estenderemos com Castoriadis o campo ontológico da 
psicologramática. Escrutinando à exaustão o tratado aristotélico Sobre a Alma 
(De Anima / Péri Psychès), sob o prisma das posições conceituais da 
phantasia (que traduz por imaginação) e de sua obra, o phantasma (que traduz 
por fantasia), Cornelius Constantin Castoriadis210 reporta haver descoberto a 
descoberta, feita por Aristóteles e encoberta pela tradição da história da 
filosofia (através de recursos emprestados do próprio estagirita), daquilo que 
denominou imaginação primeira. Surgindo nos capítulos 7 e 8 do Livro III (o 
último), “rompe a ordenação lógica do tratado e, o que é infinitamente mais 
importante, virtualmente faz explodir a ontologia aristotélica – vale dizer, a 

                                                             
* tematizado por LACAN, J. “Observacion sobre el informe de Daniel Lagache: ‘Psicoanálisis y estructura de 
la personalidad’ “ in Escritos II. México, DF, Siglo XXI editores, 16ª edição, 1990, p. 652-657. A ilusão do 
buquê invertido consiste na produção, através de um espelho esférico, da imagem real (inversa e simétrica) de 
um buquê oculto, imagem que se situa no orifício de um vaso que funciona como apoio de ajuste. Cf. op.cit. 
p. 884. Segundo Lacan, op.cit. p. 655: “El juego de este modelo por una parte recubre la función de 
desconocimiento que nuestra concepción del estadio del espejo sitúa en el principio de la formación del Yo”.   
210 Castoriadis, Cornelius Constantin. “A Descoberta da Imaginação” in As Encruzilhadas do Labirinto II – 
Os Domínios do Homem. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p. 335-372. 
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própria ontologia”211.Trata-se de uma potência situada além ou aquém do 
verdadeiro-ou-falso, cuja aparição no tratado abala a bipartição dos entes em 
sensíveis e inteligíveis, bem como as determinações da forma e da matéria, da 
potência e do ato; os produtos da imaginação primeira resistem à definição 
lógica e ontológica “impossível dizer o que são e de que modo o são”212; essas 
fantasias, conforme Aristóteles, necessariamente acompanham e servem de 
suporte aos termos primeiros e últimos sobre os quais há nous (captação 
intuitiva) e não logos (pensamento discursivo); e dado que nous é condição de 
logos, Aristóteles conclui: “jamais a alma pensa sem fantasia”213. 
 Não obstante, Castoriadis aponta os limites dessa imaginação 
aristoteliana: ela é postulada “como produzindo sempre o Estável e o 
Mesmo”214. Contra esta limitação e para além dela, Castoriadis postula um 
imaginário radical, criação ontológica de novas figuras do dizível, do sensível 
e do pensável. Esse imaginário radical verteria em duas dimensões: a 
dimensão psíquica, imaginação radical do sujeito, e a dimensão social-
histórica, “ou seja, a imaginação social ou a sociedade instituinte”215  
 Sem prejuízo das fundadas razões desta distinção de Castoriadis, a 
percepção clínica nos conduziu à juntura e passagem onde a criação 
imaginária intrasubjetiva revela-se condição da constituição e do 
reconhecimento da subjetividade nascente de outrem, realizando-se, portanto, 
como condição efetiva da intersubjetividade – relação em que o trabalho da 
diferença interna aos sujeitos estabelece um circuito reflexionante e 
multiplicativo das potências singulares de cada um. É por visar o outro como 
uma potência de trans-figuração – imaginando-o diferenciável de como as 
evidências o apresentam – que é  possível conformar a realidade clínica: 
dimensão simbólica do tempo enquanto instauração da diferença; suspensão, 
mobilização e reinvenção dos nexos causais que, de si a si e de um a outro, 
abrem os sujeitos para os sujeitos. (Potência de trans-figuração: não seria esse 
um bom cognome para o inconsciente ?) 
 
 

ESPINOSA E A CRIAÇÃO DE NOVAS VERDADES 
 
Espinosa contriubui à constituição da psicologramática em duas 

vertentes: a da ontologia e a da teoria do conhecimento. 

                                                             
211 Idem, p. 337. 
212 Idem, p. 370. 
213 Idem, p. 358. 
214 Idem, p. 371. 
215 Idem, p. 335. 
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Em ambas as vertentes, a física da luz de Kepler e Huygens desempenha 
função paradigmática. É útil, portanto, acercarmo-nos da origem da teoria 
ondulatória da luz: 

 
A propagação da luz é explicada por meio de uma analogia com a 
propagação do som através do ar, embora, a seguir, Huygens 
determine as diferenças entre elas, pois o som se propaga no ar, e a 
luz, numa matéria mais sutil ou etérea, a prova disso estando no fato 
de que, quando a bomba pneumática de Boyle ou a de Torricelli 
estão vácuas de ar, ainda assim a luz continua a atravessá-las: 
 

[...] por meio do ar, que é um corpo invisível e impalpável, o 
som se propaga em toda a volta do lugar onde foi produzido, 
por um movimento que passa sucessivamente de uma parte do 
ar a outra. A propagação desse movimento se faz com igual 
velocidade para todos os lados e deve-se formar como 
superfícies esféricas que crescem sempre e chegam aos nossos 
ouvidos [...] Ora, não há dúvida de que a luz também venha de 
um corpo luminoso até nós por algum movimento impresso à 
matéria que está entre os dois. [...] de que esse movimento 
[impresso na matéria] é sucessivo, e, conseqüentemente, de 
que ele se espalha, assim como o som, por superfícies e por 
ondas esféricas. Chamo-as ‘ondas’ por semelhança àquelas 
que vemos formarem-se n´água quando aí se joga uma pedra e 
que representam uma propagação sucessiva circular.216  

 
A ontologia de Espinosa afirma que Deus (ou seja, a Natureza) é uma 

substância infinitamente infinita, dotada de infinitos atributos, cada qual 
infinito em seu gênero. Desses atributos, conhecemos apenas dois: a Extensão 
e o Pensamento, dos quais nossos corpos e mentes são, respectivamente, 
modos (ou modificações) finitos. Os infinitos modos finitos afetam-se 
reciprocamente e o seu vínculo causal imanente [infinitus causaram nexus] 
constitui em sua totalidade a substância infinitamente infinita.217 
                                                             
216 HUYGENS,C. Tratado sobre a luz in Cadernos de História e Filosofia das Ciências, Suplemento nº. 4, 
1986, p.12 apud CHAUÍ, M. A Nervura do Real, op.cit., p.60. 
217 Conforme CHAUÍ, M. A Nervura do Real, op.cit, p.60-61: “[...] se nos lembrarmos da demonstração 
geométrica efetuada no Tratado da luz [de Huygens] para provar como e por que as ondas luminosas vindas 
de todos os lados e em todas as direções ‘produzem seu efeito uma através da outra, sem nenhum 
impedimento, [...] sem que se destruam, nem se interrompam umas às outras quando se cruzam’ [Huygens, 
idem, p.24], compreendemos as expressões espinosanas intelecto infinito de Deus e fácies totius universi: que 
são os modos infinitos dos atributos divinos senão a vibração e pulsação contínua do atributo que se propaga 
indivisível infinitamente, entrecruzando-se com outros sem que nenhum deles impeça os demais nem os 
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Assim como a luz enquanto fenômeno ondulatório é uma só e mesma 
realidade que se diferencia em infinitos raios ou feixes e se modifica ou 
determina em infinitas cores ou comprimentos de onda, assim também a 
substância infinitamente infinita é uma só e mesma realidade que se diferencia 
e se modifica ou determina de infinitas maneiras.218 

Sabemos, no entanto, que há uma diferença entre os corpos dotados de 
luz própria e os corpos que não a possuem, podendo apenas refratá-la, refleti-
la, absorvê-la ou deixá-la passar. Não obstante, apoiando-se em Kepler, 
Espinosa recusa, em sua teoria do conhecimento e em sua ontologia, 
incorporar essa diferença sob a forma de uma relação hierárquica, privativa e 
transitiva entre Deus e os homens. Para acompanhar a enorme mudança na 
complexa tradição filosófica que tal posição implica, vale citar inteiramente 
uma elucidativa explicação de Chauí: 

 
Seja na vertente neoplatônica, seja na aristotélica, a tradição 
medieval conservara do pensamento grego e pusera como operador 
teológico a diferença entre lux e lumen [o luminoso e o iluminado]. 
(...) sob essas diferenças, em qualquer dos casos sempre se afirmava 
a oposição entre os dois termos: lux era aspecto do divino, qualidade 
e força indestrutível, fonte da claridade, e lumen, efeito, acidente, 
imagem, reflexo, representação, único meio dado aos humanos para 
conhecer algo da lux e única maneira de distinguir o que é ação 
divina e o que não é mais do que percepção humana.219  

[...] 

                                                                                                                                                                                          
destrua? E que é a mente finita, modo do atributo pensamento, senão essa mesma luz propagada que se refrata 
e se reflete sem nenhuma perda ou deformação? Como em Rembrandt, onde refração e reflexão da luz são o 
quadro, para Espinosa, a substância, propagando-se em infinitos modos, reflete-se num deles, cuja potência 
interna é uma força reflexiva. Se a isso acrescentarmos uma das principais contribuições de Huygens, isto é, 
que a reflexão dos raios luminosos é capaz de iluminar a própria fonte luminosa [Huygens, idem, p.18 e 26] 
porque ‘o raio de incidência [da luz] e o raio de reflexão [da luz] são iguais’, compreenderemos por que a 
substância absolutamente infinita pode ser perfeitamente conhecida em e através de um de seus modos finitos 
e por que ‘o amor intelectual da mente por Deus é o mesmo amor de Deus com que Ele ama a si mesmo, não 
enquanto infinito, mas enquanto pode explicar-se pela essência da mente humana, considerada sob o aspecto 
da eternidade; isto é, o amor intelectual da mente por Deus é parte do amor infinito com que Deus ama a si 
mesmo”. [Espinosa, Ética V, p. 36 (grifos de Chauí)]” 
218 Conforme CHAUÍ, M. (idem, p.60): “A luz, como o som, estende-se por superfícies em ondas esféricas 
semelhantes às que vemos formarem-se n’água quando nela lançamos uma pedra. Não só a luz é uma energia 
contínua e indivisível (não é transporte de matéria e sim impressão de movimento numa matéria etérea, insiste 
Huygens), mas também se propaga uniformemente e sem perda. É dessa maneira, demonstra Espinosa, que a 
substância absolutamente infinita, constituída por infinitos atributos infinitos em seu gênero, irradia-se ao 
infinito infinitamente, propagando-se contínua, sem divisão e sem perda, e exatamente por isso pode-se 
demonstrar que ‘no mesmo sentido’ em que é causa de si também é causa eficiente imanente de todas as 
coisas ou de infinitos modos produzidos de infinitas maneiras.” 
219 CHAUÍ, M. S. A Nervura do real – imanência e liberdade em Espinosa, op.cit., p.56. 
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Como Kepler, Espinosa recusa a distinção e oposição entre lux e 
lumen. Essa recusa é cheia de conseqüências. Na teoria do 
conhecimento, ela significa que Espinosa afasta a milenar metáfora 
do conhecimento como iluminação, em que a luz é sempre um 
terceiro termo vindo do exterior para ligar o sujeito espectador e o 
objeto a ser conhecido, iluminando ambos. A noética medieval 
operava com três termos: o intelecto paciente, as espécies (sensíveis 
e inteligíveis) e o intelecto agente, o primeiro só conhecendo 
quando atualizado pelas segundas, graças à ação iluminante do 
terceiro. Descartes rompera com essa tradição quando afirmou que o 
entendimento humano conhece imediata e intuitivamente as idéias 
enquanto realidades objetivas ou conceitos correspondentes a 
realidades formais ou coisas exteriores à mente. Entretanto, a 
sombra do intelecto agente não desaparecera por completo, pois a 
idéia verdadeira dependia duplamente da ação causal de Deus: de 
um lado, porque, enquanto idéia inata, tinha Nele sua causa e, de 
outro, porque, enquanto correspondência a um ideado real, dependia 
da veracidade divina. Espinosa subverte tanto a noética da Escola 
como a teoria cartesiana da verdade enquanto correspondência entre 
idéia e ideado. A verdade, demonstra ele, não carece de nada que lhe 
seja extrínseco para ser conhecida, porque a idéia verdadeira é 
norma e índice de si mesma: lux seipsam patefacit (lua que a si 
mesma se mostra). Isso significa também que concebe o intelecto 
humano não como recipiente da luz do intelecto agente, nem como 
lugar das idéias inatas, mas como força inata para o verdadeiro. Eis 
também porque critica Bacon, para quem a causa do erro estaria na 
natureza do próprio intelecto, por ser este como um espelho que 
refletisse desigualmente os raios luminosos. Em nosso intelecto 
jamais encontraremos a causa do erro e do falso, e se ele não 
distorce idéia alguma é porque o intelecto finito é capaz de refletir 
igualmente todos os raios luminosos, isto é, de conhecer as coisas 
exatamente como o intelecto infinito de Deus as conhece.220  
 

 Compreende-se, à luz da figura de interferência, que não somente é 
verdadeiro o que Espinosa recolhe de Huygens e Kepler – o entrecruzamento 
das ondas luminosas não as destroem – como é verdade dessa verdade que tal 
entrecruzamento pode elevar a potência reflexiva ao ponto de gerar infinitas 
verdades – donde radica a potência ontológica de criação de novas figuras do 

                                                             
220 Idem, p 57 [colchetes meus, DC]. 
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dizível, do sensível e do pensável, virtude da imaginação primeira que 
Castoriadis redescobriu em Aristóteles. 

 
 Porém, não se nos vem sustância, sem que haja investimento – e se a 
farinha é pouca, o meu pirão primeiro: na teoria do narcisismo encontra-se o 
chamado Princípio de Conservação de Energia Libidinal, segundo o qual 
haveria uma balança entre a libido investida no ego e a libido objetal, de modo 
que “quanto mais uma absorve, mais a outra empobrece”221. Esse princípio 
condiciona um regime político-econômico-afetivo no qual entre ego e objeto e 
entre ego e ego se dá uma relação competitiva de poderes, abrangido pelo que 
a sociologia norte-americana denominou jogo de soma-zero. Tal regime fixa 
numa condição inamovível o momento da dialética do senhor e do escravo em 
que as consciências empreendem uma contra a outra uma luta mortal por 
reconhecimento e prestígio. De fato, parece que é de uma lógica inapelável um 
tal princípio: como poderíamos criar energia? Pareceríamos então fadados a 
pugnar por um ideal necessariamente irrealizável quando nos empenhássemos 
em propostas cooperativas visando o crescimento recíproco dos que 
cooperam. Todavia, cada um de nós conhece muito bem a evidência 
sumamente realizadora do gozo legítimo em que consiste alimentar-se do 
trabalho e do amor. Alienação? Ilusão? Que idéia poderíamos fazer quanto à 
possibilidade real de uma verdadeira sublimação? E mesmo a sexualidade 
diretamente exercida, a mais profunda e intensa reflexão sensível entre dois 
seres, essa modalidade intimíssima de conhecimento e reconhecimento do ser-
próprio e do ser-outro, essa maravilha infinita da natureza nossa, não seria em 
verdade um sofisma-em-dança que, sem perfumaria, desmascara-se nos 
movimentos brutos de captura e de descarga?  
 Se olharmos a figura 9 [referida ao holograma] veremos que é possível 
propor um outro princípio real, baseado nas propriedades da refração e da 
reflexão total interna da luz – digamos: um princípio da reflexão da energia 
libidinal à luz do qual se pode, sem falácia ou auto-engano, conceber um 
regime político-econômico-afetivo apto a engendrar relações multiplicativas 
de poderes entre todos os seres que se podem dar a luz.  
 No caso de Hermes, observa-se, da cópia ao desenho livre, a passagem 
de um a outro desses regimes – e, aliás, porque houve essa passagem, foi 
possível que ele nos desse a ver a reflexão interna da sua ciência universal,  
configurada no desenho que expunha os viéses reflexivos do amor materno 
que seus olhos multiplicados lançavam-se a captar. 

                                                             
221Vocabulário de Psicanálise, op. cit., p.366. 
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 E no caso de Nair – quando mesmo foi a sessão? – no pleno tempo de 
uma quase hora, a batalha palavra a palavra deu lugar à busca conjunta de 
realidades dialógicas impassíveis de monopolização. 
 De Nair a Hermes e deles a nós, qual se revelaria o núcleo, o cerne, o 
centro, o germe do engenho instituinte, senão essa gota-olho, essa quimera 
realíssima de um transparente espelho que recebe, multiplica e focaliza o 
interior de cuja luz se preenche e dá, e em si se trança, e intensamente a si 
promana?    
 

*** 
 
 Psicologia Política? Quanto ao sentido total do trabalho, à luz do título e 
do conteúdo deste derradeiro capítulo, posso afirmar que o final de minha tese 
encontra o seu princípio.  
 Psicologramática é uma prática com que reflito na cultura a formação 
da minha figura de interferência: na confluência entre a física da luz e a 
psicologia profunda, funda-se aqui uma nova ciência. 
 

*** 
 

Em que sentido se pode afirmar que a psicologramática constituiria uma 
nova ciência? 
 Evidentemente, uma ciência não se cria por decreto. Uma ciência se 
pratica. 
 Porque acredito haver praticado, como procurei mostrar, uma nova 
forma de operar clinicamente, acredito haver encaminhado uma nova prática 
científica. 
 Mas não são os fatos do caso clínico o maior esteio do que aqui se 
anuncia. O que sobretudo nos anima é a intercientificidade plasmada em 
criação conjunta: refiro-me ao profícuo diálogo com nossos colegas da Física, 
exemplarmente consubstanciado na hipótese hemitrópica a que um 
psicanalista e um físico emprestaram seus nomes. Mais que um resultado, esse 
feito constitui um horizonte de pesquisas. 
 Em sua esteira nasce a idéia de um Núcleo de Pesquisas 
Psicologramáticas, sobre cujo objeto a novidade anunciada pode precisar os 
lineamentos do campo científico que se pretende avançar. 
 A novidade não se confina ao objeto, mas à sua inerência ao próprio 
método dessa ciência nova.  
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 Denomino tanto o objeto, como o método da nova ciência em que 
consiste a psicologramática como sendo o encantamento simbolígeno – e eu o 
afirmo como método porque se revela condição de acesso ao objeto. 

O que não se pretende afirmar é que o fenômeno assim designado seja 
original, mas sim a sua forma de apreensão teórico-prática. Os sonhos são tão 
antigos quanto o homem. Não obstante, a interpretação dos sonhos proposta 
por Freud revolucionou as humanidades. De modo análogo, Winnicott já  
claramente designou e descreveu os fenômenos transicionais em que, entre 
mãe e bebê, o co-investimento de uma área de ilusão dá lugar ao nascedouro 
da criatividade imaginária e simbólica [Fig.8]. 

 O encantamento simbolígeno opera em região alheia à clivagem entre 
afeto e representação e entre sensível e inteligível, pois se dá onde o fato físico 
se torna sensível, o sensível se torna sentido e o sentido se torna expressão. 
Em suma, o encantamento simbolígeno consiste na experiência afetiva própria 
do co-investimento fantasístico que plasma a coisa física em agente de sentido 
e funda uma dialética entre sujeito e objeto. Passagem do inerte ao semovente, 
o encantamento simbolígeno ocorre quando, por exemplo, a massinha com 
que brinco com Nair passa a derivar um prazer criativo, dando a experimentar 
as formas auto-geradas de que fala Tustin, a propósito da subjetivação 
sociabilizante da criança autista. 
 O fato de que a ciência da Física participe de uma criação teórica cujo 
objeto e método sejam da ordem do encantamento caminha na contracorrente 
do desencantamento técnico do mundo, processo histórico sobre o qual Max 
Weber e os filósofos da Escola de Frankfurt elaboraram teorias críticas. 

Relaciono a expressiva receptividade com que o Prof. Mikiya 
Muramatsu estabeleceu o diálogo com um psicanalista à sua vocação 
pedagógica, demonstrando-se imbuído da abertura ao sentido do outro que é 
também abertura à expressão de sentidos outros. Tendo eu balbuciado 
“intuições holográficas” sobre o viravesso pistola-vagina, pude observar junto 
a ele o olhar de maravilha com que o Prof. Luis Roberto Batista vislumbrou a 
co-presença das imagens virtual e real, num certo ângulo de visão da placa de 
holograma. A possibilidade concreta da reunião dessas imagens congregou 
num mesmo ato o sentido comum de Aristóteles, a co-percepção de Merleau-
Ponty, a realidade clínica de Nelson Coelho Junior, a pistola/vagina de Nair e 
a hipótese hemitrópica de Batista-Calderoni. 

Essa co-percepção da compossibilidade das imagens virtual e real numa 
mesma mirada constitui – exemplarmente – simbolização criativa conjunta, 
configurando um novo campo de operação teórica e clínica no movimento de 
dar à luz novas figuras do dizível, do sensível e do pensável. Tal movimento 
de intercâmbio e produção conceitual gera uma gramática e realiza um campo 
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de co-operação heurística, constituindo-se na alegre superação da clivagem 
preconceituosa entre física e psicanálise, entre ciência e filosofia, entre 
epistemologia e ontologia. Longe de ser predicação supérflua, a alegria aqui é 
substantiva e constituinte e a ela dei o nome de encantamento simbolígeno. 

Tendo-o como fonte e reencontrando-o como horizonte de pesquisas, 
procurei no presente trabalho mostrar que ali onde não se costuma ver um 
sujeito, este já opera e age, constituindo objetos pré-egóicos cuja 
compreensão, alargando indefinidamente a razão e enriquecendo 
imprevisivelmente a cultura, alavanca na reflexividade intersensorial um 
movimento da liberdade humana, da qual e com a qual se pode fazer ciência. 
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