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Três textos.

Três datas: 1952, 1954, 1956.

Três lugares: o Collège Philosophique, um Con-

gresso de Psicologia Religiosa, a Sociedade Francesa 

de Filosofi a.

O primeiro texto, que dá nome a este volume, é 

o de uma conferência que fi cou famosa.

O segundo é uma contribuição inédita sobre 

o símbolo, seguida de uma divertida discussão com 

Mircea Eliade.

O terceiro é uma pergunta feita a Claude Lévi-

Strauss ao término de uma comunicação deste último.

Ao fi nal do volume, o leitor encontrará algumas 

indicações bibliográfi cas.
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Vou lhes falar de um assunto que devo qualificar de 

novo e que, como tal, é difícil.

A difi culdade dessa exposição não lhe é tão 

intrínseca. Deve-se ao fato de ela tratar de algo 

novo de que pude me aperceber tanto por minha 

experiência analítica quanto pela tentativa que 

faço, ao longo de um ensino chamado seminário, 

de aprofundar a realidade fundamental da análise. 

Extrair essa parte original para fora desse ensino 

e dessa experiência, para fazer vocês sentirem seu 

alcance, comporta difi culdades muito específi cas 

na exposição.

Por isso é que lhes peço desde já indulgên-

cia, caso surja alguma difi culdade na compreen-

são ao menos num primeiro momento daquilo de 

que se trata.

1

A psicanálise, devo lembrar a título de preâmbulo, 

é uma disciplina que no conjunto das ciências se 

apresenta a nós com uma posição realmente par-
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ticular. Costumam dizer que ela não é uma ciência 

propriamente dita, o que parece implicar por con-

traste que ela é simplesmente uma arte. É um erro, 

se por isso entendermos que ela é tão-somente uma 

técnica, um método operacional, um conjunto de 

receitas. Mas não é um erro se empregarmos essa 

palavra, “arte”, no sentido em que era empregada 

na Idade Média quando se falava das artes liberais 

– vocês conhecem a série que vai da astronomia à 

dialética, passando pela aritmética, a geometria, a 

música e a gramática.

É-nos certamente difícil apreender hoje, 

dessas artes ditas liberais, a função e o alcance na 

vida e no pensamento dos mestres medievais. No 

entanto, é certo que o que as caracteriza e as dis-

tingue das ciências que delas teriam se originado 

é que conservam em primeiro plano o que se pode 

chamar uma relação fundamental com a medida 

do homem. Pois bem, a psicanálise talvez seja 

atualmente a única disciplina comparável a essas 

artes liberais, pelo que preserva dessa relação de 

medida do homem consigo mesmo – relação in-

terna, fechada sobre si mesma, inesgotável, cíclica, 

que o uso da fala comporta por excelência.

É justamente por isso que a experiência ana-

lítica decididamente não é objetivável. Comporta 

sempre no seio de si mesma a emergência de uma 

verdade que não pode ser dita, porque o que a 

constitui é a fala e seria preciso, de certo modo, 
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peito dessas formações que constatamos na vi-

vência dos sujeitos que tomamos em análise, os 

sujeitos neuróticos por exemplo, e que são conhe-

cidas por todos aqueles para quem a experiência 

analítica não é de todo estranha. Essas formações 

obrigam a introduzir no mito edipiano, na medi-

da em que ele está no cerne da experiência ana-

lítica, certas modifi cações estruturais correlativas 

aos nossos próprios progressos na compreensão 

da experiência analítica. É o que nos permite en-

tender, num segundo plano, que a teoria analíti-

ca está toda ela baseada no confl ito fundamental 

que, por intermédio da rivalidade com o pai, liga 

o sujeito a um valor simbólico essencial – mas 

isso, como verão, sempre em função de uma certa 

degradação concreta, talvez ligada a circunstân-

cias sociais específi cas, da fi gura do pai. A própria 

experiência se estende entre essa imagem do pai, 

sempre degradada, e uma imagem cuja impor-

tância nossa prática nos possibilita reconhecer 

cada vez melhor, além de medir suas incidências 

no próprio analista, uma vez que, sob uma forma 

certamente velada e quase renegada pela teoria 

analítica, ele ocupa, de modo quase clandesti-

no, na relação simbólica com o sujeito, a posição 

desse personagem muito apagado pelo declínio 

de nossa história que é o do mestre – do mestre 

moral, do mestre que institui na dimensão das 
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relações humanas fundamentais aquele que está 

na ignorância, e que lhe proporciona o que se pode 

chamar de acesso à consciência, até mesmo à 

sabedoria, na aquisição da condição humana.

Se nos fi armos na defi nição do mito como 

certa representação objetivada de um epos ou de 

uma gesta que exprime de maneira imaginária 

as relações fundamentais características de certo 

modo de ser humano numa determinada época, 

se o entendermos como a manifestação social la-

tente ou patente, virtual ou realizada, plena ou 

esvaziada de seu sentido, desse modo do ser, en-

tão é certo que poderemos encontrar sua função 

na vivência mesma de um neurótico. De fato, a 

experiência nos fornece todo tipo de manifes-

tações conformes com esse esquema, as quais, 

pode-se dizer, são estritamente falando mitos, o 

que vou lhes mostrar por meio de um exemplo que 

acredito ser dos mais familiares na memória de 

todos aqueles dentre vocês que se interessam por 

essas questões e que tirei de uma das grandes ob-

servações de Freud.

Essas observações são periodicamente ob-

jeto de um interesse renovado no ensino, o que 

não impediu um de nossos eminentes colegas de 

manifestar recentemente a seu respeito – ouvi-o 

de sua própria boca – uma espécie de desprezo. 
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A técnica, dizia ele, é nelas tão inepta quanto ar-

caica. Isso quem sabe se sustenta se pensarmos 

nos progressos que fi zemos ao tomar consciência 

da relação intersubjetiva e só interpretar através 

das relações que se estabelecem entre o sujeito e 

nós na atualidade das sessões. Mas será que meu 

interlocutor deveria levar as coisas até o ponto de 

dizer que os casos de Freud eram mal escolhidos? 

Pode-se decerto dizer que estão todos incomple-

tos, que para muitos são psicanálises que pararam 

no meio do caminho, pedaços de análise. Porém, 

justamente isso deveria nos incitar a refl etir e a 

nos perguntar por que Freud fez tal escolha. Isso, 

bem entendido, se confi armos em Freud. E é pre-

ciso confi ar nele.

Não basta dizer, como prosseguia aquele que 

emitia as afi rmações que lhes relatei, que isso cer-

tamente tem pelo menos o caráter estimulante de 

nos mostrar que basta um grãozinho de verdade 

em algum lugar para que ele transpareça e surja 

a despeito dos entraves que a exposição lhe opõe. 

Não considero ser esta uma visão correta das coi-

sas. Na verdade, a árvore da prática cotidiana es-

condia do meu colega o crescimento da fl oresta 

que surgiu dos textos freudianos.

Escolhi apresentar-lhes o Homem dos Ra-

tos e creio que poderei justifi car nesta oportuni-

dade o interesse de Freud por esse caso.




