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Ao voltar a falar no Sainte-Anne, o que eu teria 
esperado é que aqui houvesse internos, que na 
minha época chamavam-se internos dos asilos, 
e que agora são dos hospitais psiquiátricos, sem 
contar o resto.

Esse era o público que eu visava, ao retor-
nar ao Sainte-Anne. Tinha a esperança de que 
alguns deles se dariam o trabalho. Se há algum 
deles aqui – refiro-me a internos em atividade –, 
será que me dariam o prazer de levantar a mão? 
É uma minoria esmagadora, mas, enfim, eles me 
bastam perfeitamente.

Partindo disso, e enquanto eu tiver fôlego, 
tentarei dizer-lhes algumas palavras.

Essas palavras, como sempre, faço-as de im-
proviso, o que não quer dizer que não tenha algu-
mas notinhas. Elas foram improvisadas hoje de 
manhã, porque trabalho muito. Vocês não devem 
julgar-se obrigados a fazer o mesmo.

Insisti na distância que há entre o trabalho 
e o saber. Não nos esqueçamos de que, esta noite, 
é saber que lhes prometo, portanto, não há muita 
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necessidade de fatigá-los. Vocês verão por quê; 
alguns já desconfiam, por terem assistido ao que 
é chamado de meu Seminário.

•

Para chegar ao saber, assinalei, numa época já dis-
tante, que a ignorância pode ser considerada, no 
budismo, uma paixão. Trata-se de um fato que se 
justifica, com um pouco de meditação. Mas, como 
a meditação não é o nosso forte, só há, para dá-lo a 
conhecer, uma experiência.

É uma experiência marcante, que tive há 
muito tempo, no nível da sala do plantão, porque 
faz muito tempo que frequento estas muralhas, 
não especialmente estas aqui. Isso se inscreveu lá  
pelos idos de 1925, 1926. Naquela época, os inter-
nos – não estou falando do que eles são hoje –, 
em matéria de ignorância, tinham um lugar im-
portante. Era um efeito de grupo, sem dúvida. 
Podemos considerar que aquele foi um momento 
da medicina. Tinha que ser seguido, forçosamen-
te, pela vacilação atual.

Acabei de dizer que a ignorância é uma pai-
xão. Para mim, isso não é uma menos-valia, nem 
tampouco um déficit. É outra coisa. A ignorância 
está ligada ao saber. É uma maneira de estabele-
cer o saber, de fazer dele um saber estabelecido. 
Por exemplo, quando se queria ser médico naquele 
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momento, que certamente era o fim de uma época, 
pois bem, era normal querer manifestar uma igno-
rância, se assim posso me expressar, consolidada.

Depois do que acabo de lhes dizer sobre a 
ignorância, vocês não se espantarão por eu assi-
nalar que, no tempo em que esse título não era 
um certificado de ignorância, um certo cardeal 
chamava de ignorância douta o saber mais ele-
vado. Era Nicolau de Cusa, para lembrá-lo de 
passagem. De modo que nos convém partir da 
correlação entre a ignorância e o saber.

Se a ignorância, a partir de certo ponto, numa 
certa zona, leva o saber a seu nível mais baixo, não 
é culpa da ignorância, é inclusive o oposto.

De uns tempos para cá, a ignorância já não é 
tão douta na medicina para que esta sobreviva de 
outra coisa senão de superstição. Quanto ao sen-
tido dessa palavra, e precisamente no que concer-
ne à medicina, talvez eu retorne a ele dentro em 
pouco, se tiver tempo. Mas, para apontar um fato 
dessa experiência, cujo fio faço questão de reatar 
após cerca de 45 anos de convívio com estas mura-
lhas – não é para me gabar, mas, desde que entre-
guei alguns de meus escritos para publixação, todo 
mundo sabe a minha idade, e esse é um dos in-
convenientes da coisa –, devo dizer que o grau de 
ignorância apaixonada que então reinava na sala 
do plantão do Sainte-Anne é, digamos, inevocável.
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É verdade que eram pessoas que tinham vo-
cação, e, naquele momento, ter vocação para os 
asilos era algo muito particular.

A essa mesma sala do plantão chegaram, si-
multaneamente, quatro pessoas, cujos nomes não 
tenho por que desdenhar de reevocar, já que sou 
uma delas. A outra que me agradaria fazer res-
surgir esta noite é Henri Ey. 

Podemos dizer, com o espaço de tempo per-
corrido, que dessa ignorância Ey foi o civilizador. 
Saúdo seu trabalho. Como observou Freud, a ci-
vilização não livra de nenhum mal-estar, muito 
pelo contrário – das Unbehagen, o não bem-estar –, 
mas, enfim, isso tem um lado precioso.

Se vocês acham que há alguma ponta de 
ironia no que acabo de dizer, enganam-se redon-
damente, mas não podem deixar de se enganar, 
porque não podem imaginar o que era isso, a igno-
rância no meio manicomial antes que Ey pusesse 
ali a sua mão. Era algo absolutamente fabuloso.

Agora, a história avançou, e acabo de rece-
ber uma circular que denota o alarme que se tem, 
numa certa zona do referido meio, em relação a 
esse movimento que promete toda sorte de cen-
telhas e que é chamado de antipsiquiatria. Gos-
tariam que eu me posicionasse a respeito.

Será possível tomar posição sobre algo que já 
é uma oposição? Provavelmente esperam de mim 
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algumas observações inspiradas na minha velha 
experiência, que acabei de evocar, distinguindo, 
nessa ocasião, psiquiatria e psiquiatreria.

A questão dos doentes mentais, ou, melhor 
dizendo, das psicoses, de modo algum é resolvida 
pela antipsiquiatria, sejam quais forem as ilusões 
alimentadas a esse respeito por algumas iniciati-
vas locais. A antipsiquiatria é um movimento cujo 
sentido é a libertação do psiquiatra, se assim ouso 
me expressar. E não resta dúvida de que, para che-
gar a isso, não tem seguido o melhor caminho. 

Não é o melhor caminho porque há uma ca-
racterística que, de qualquer modo, não se deve 
esquecer nas chamadas revoluções: é que essa 
palavra é admiravelmente escolhida, por querer 
dizer retorno ao ponto de partida. O círculo dis-
so tudo já era conhecido, mas é amplamente de-
monstrado no livro intitulado História da loucura, 
de Michel Foucault. O psiquiatra tem, com efei-
to, um serviço social. Ele é a criação de uma cer-
ta virada histórica. A que atravessamos não está 
nem perto de aliviar esse fardo ou de reduzir seu 
lugar; é o mínimo que podemos dizer, e deixa as 
questões da antipsiquiatria meio fora de prumo.

Esta é uma indicação introdutória, mas eu 
gostaria de assinalar que, em relação às salas do 
plantão, há, apesar de tudo, algo impressionante 
e que faz, a meu ver, a continuidade das antigas 
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com as mais recentes: é a que ponto, no que toca 
às vertentes ali assumidas pelos saberes, a psica-
nálise não melhorou nada.

Formulei a questão do psicanalista em 1967, 
1968, quando introduzi a ideia do psicanalista 
precedido pelo artigo definido, artigo definido 
cujo valor lógico tentei lembrar perante um audi-
tório bastante grande. O psicanalista parece não 
haver modificado nada numa certa base do saber.

Tudo isso é regular. Não são coisas que acon-
teçam da noite para o dia, modificar a base do 
saber. O futuro a Deus pertence, como dizem, isto 
é, pertence à sorte, à sorte dos que tiveram a ins-
piração de me seguir. Alguma coisa sairá deles, se 
os porquinhos não os comerem. É isso que chamo 
de sorte. Quanto aos outros, não se trata de sor-
te. Seus casos serão resolvidos pelo automatismo, 
que é o contrário da sorte, boa ou má.

Para aqueles a quem o psicanalista que eles 
usam não deixa nenhuma chance, eu gostaria de 
evitar, esta noite, um mal-entendido que poderia 
se arraigar em nome de algo que é efeito da boa 
vontade de alguns dos que me seguem.

Estes entenderam bastante bem – enfim, do 
jeito que podem – o que eu disse do saber como 
correlato da ignorância, e isso os atormentou um 
pouco. Há entre aqueles que foram picados por 
não sei que mosca – uma mosca literária, com 
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certeza – umas coisas que perpassam os escritos 
de Georges Bataille, por exemplo, porque, de ou-
tro modo, penso que isso não lhes teria ocorrido. 
Trata-se do não saber.

Um dia, Georges Bataille fez uma conferên-
cia sobre o não saber, e isso se acha, talvez, em 
dois ou três cantos de seus escritos. Enfim, Deus 
sabe que ele não brincava com essas coisas. Muito 
especialmente no dia de sua conferência na Sala 
de Geografia de Saint-Germain-des-Prés, que 
vocês conhecem por ser um lugar de cultura, ele 
não disse uma palavra, o que não foi um modo 
ruim de fazer uma ostentação do não saber.

Houve quem risse disso, e foi um erro, por-
que hoje o não saber é chique. Espalha-se um 
pouco por toda parte entre os místicos, não é 
mesmo? É deles que isso vem, aliás, e é justa-
mente neles que tem um sentido. Ademais, sabe- 
se que insisti na diferença entre saber e verdade. 
Ora, se a verdade não é o saber, é que ela é o não 
saber. Lógica aristotélica: tudo que não é preto é 
o não preto.

Como articulei que o discurso analítico situa- 
se precisamente na fronteira sensível entre a ver-
dade e o saber, pronto, está preparado o terreno 
para se levantar a bandeira do não saber. Não é má 
bandeira. Pode servir de ponto de encontro para 
o que não é demasiadamente raro recrutar como 
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clientela – a ignorância crassa, por exemplo. Isso 
também existe, mas, enfim, é cada vez mais raro.

Só que existem outras coisas, outras verten-
tes, como a preguiça, por exemplo, de que venho 
falando há muito tempo. E há também certas for-
mas de institucionalização – campos de concen-
tração do Bom Deus, como se dizia antigamente –,  
no âmbito da universidade, em que essas coisas 
são bem-recebidas, porque isso é chique. Em 
suma, as pessoas se entregam a toda uma mímica. 
Passe na frente, Senhora Verdade, e o buraco está 
aí, é o seu lugar.

Enfim, é um achado esse não saber. Melhor 
impossível para introduzir uma confusão defini-
tiva sobre um assunto delicado, o ponto em ques-
tão na psicanálise, aquele a que chamei fronteira 
sensível entre verdade e saber.

Dez anos antes, fizera-se outro achado, que 
também não era ruim, a respeito do que julgo 
apropriado chamar de meu discurso. Eu o havia 
começado dizendo que o inconsciente era estrutu-
rado como uma linguagem. Descobriu-se um troço 
formidável: aos dois melhores sujeitos que pode-
riam trabalhar nessa linha, fiar esse fio, deu-se a 
eles um belíssimo trabalho a fazer, um Vocabulá-
rio da filosofia. O que estou dizendo? Vocabulário 
da psicanálise. Vejam vocês o lapso. Enfim, isso 
merece o Lalande. 


