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Romance de uma Criança:

O Corpo Narcísico

Disse Utnapishtim:
"Nada permanece. Será que construímos uma casa para ficar para sempre,
será que selamos um contrato que valha em todos os tempos? Dividem os
irmãos uma herança para a guardarem para sempre, perdurará o tempo da
inundação dos rios? Só a crisálida da libélula é que solta sua larva e vê o sol
na sua glória. Desde os dias antigos que nada permanece. Que semelhantes
são aos mortos os que dormem — são como uma morte pintada! Que há
entre o senhor e o servo quando ambos chegarem ao seu fim? Os Anunnaki,
os juizes vêm juntos, e com Mammentun, a mãe dos destinos, decretam os
destinos dos homens. A vidaea morte distribuem, mas o dia da morte não
revelam."
(Gilgamesh, rei de Uruk; épico sumério)
A introdução do conceito de narcisismo subverteu a primeira teoria freudiana das pulsões ao situar o eu como objeto de investimento
libidinal. Freud, como se sabe, sempre sustentou uma concepção dualis¬
ta das pulsões. Por volta de 1911, essa distinção se torna explícita num
artigo sobre as perturbações da visão.
Descobrimos que cada pulsão busca impor-se animando as representações adequadas à sua meta. Estas pulsões nem sempre são compatíveis
entre si: freqüentemente seus interesses entram em conflito e as oposições
entre as representações não são senão a expressão das lutas entre as pulsões
singulares. De particular valor para nosso ensaio explicativo é a inequívoca
oposição entre as pulsões que servem à sexualidade, à obtenção do prazer
sexual e as outras que têm por meta a autoconservação do indivíduo, as
pulsões de eu (...) Em geral, são os mesmos órgãos que estão a serviço tanto
das pulsões sexuais como das do eu (...) a boca serve tanto para beijar como
para a ação de comer e da comunicação lingüística e os olhos não percebem
só as alterações do mundo exterior importantes para a conservação da vida,

senão também as propriedades dos objetos por meio dos quais estes são
elevados a condição de objetos de eleição amorosa: seus "encantos". Pois
bem, neste ponto se confirma que a ninguém lhe resulta fácil servir a dois
amos ao mesmo tempo. Quanto mais íntimo seja o vínculo, em que um
órgão dotado dessa dupla função entre com uma das grandes pulsões, tanto
mais se recusará à outra.
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Nesse artigo, formula-se o conceito de pulsões do eu para definir
as forças do eu que, no conflito psíquico, se contrapõem à sexualidade.
O conflito se estabeleceria entre as pulsões sexuais e as do eu, ambas
dotadas de energias distintas e inseridas de modo diferente no plano
tópico.
Até então, as pulsões sexuais, que buscavam seus objetos para atingir sua finalidade — o prazer — entravam em conflito com o eu, considerado uma instância deslibidinizada, que realizava o recalque das pulsões sexuais. O conflito psíquico opunha estas pulsões e o eu, o
inconsciente e o eu consciente — ou seja, as pulsões sexuais e as de
autoconservação.
Nos Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, Freud propõe
pela primeira vez a relação entre as pulsões sexuais e as necessidades,
estabelecendo que as primeiras derivavam das segundas mediante uma
transformação que era pensada através da noção de apoio. As pulsões
sexuais se constituiriam num momento mítico da história do sujeito,
emergindo das necessidades e regendo o funcionamento fantasmático
(entendido como expressão dos desejos inconscientes). Para entender
o que a psicanálise nos impõe, é importante nos livrarmos ainda de
muitos preconceitos, como Freud não cessa de dizer. Primeiro, aquela
maneira de considerar a tensão do desejo conforme o modelo de apelo
de uma necessidade dirigido para a expectativa de um objeto capaz de
preenchê-la. Ora, não é nada disso que nos propõe a psicanálise, pois
o desejo inconsciente aparece ali como uma fórmula que surpreende
por sua singularidade, por vezes absurda; fórmula, cifra ou letra que
visam mais insistir, repetindo-se com todos os seus enigmas, do que se saturar,
se saciar ou se suturar de alguma maneira.
O conceito de corpo erógeno, tal como Freud o formula, não está
ligado à unidade e à totalidade, mas à separação e aos fragmentos. Não
busca construir o completo ou o pleno, mas sim o incompleto e o parcial,
tal como ele o descobriu na análise da sexualidade infantil. O que Freud
está nos mostrando é que só através da pulsão, da atividade pulsional,
2

3

que a totalização é abolida tanto para os objetos quanto para o sujeito.
Ou, como nos coloca esta bela imagem:
Com efeito, como compreender... esta coisa inconcebível queéa libido,
esta coisa que permite a um pintor, por intermédio de seu quadro, arrancar
os olhos daquele que observa? Esta coisa também inconcebível que alguém
que ama a um outro lhe arranca, como que à distância, sem mexer um só
dedo, alguma coisa do corpo? A isso se chama pulsão.
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A crítica que o pensamento freudiano dirige à noção de totalização
é enquanto este é compreendido no sentido metafísico, isto é, como o
pleno que se opõe ao parcial, ou o encontro que se opõe à perda, ou a
harmonia que se opõe ao desvio. Ε se o desejo é um insolúvel conflito
entre estes termos, alcançáveis apenas assintoticamente e que não podemos evitar, enquanto vivos, podemos também pensar que o conceito
de corpo narcísico será um novo desdobramento que realizaremos onde, procurando uma possível solução para um insolúvel, seremos surpreendidos. Assim, vejamos.
Tentando sistematizar num modelo metapsicológico a experiência de dez anos de prática psicanalítica, Freud propôs que o conflito
mental estava baseado em pulsões de diferentes tipos e localizadas
em diferentes espaços psíquicos. Simultaneamente, começa a se constituir o conceito de narcisismo. Em 1915, num nota agregada aos Três
Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, Freud se refere a esta noção,
relacionando-a com a homossexualidade masculina. Em 1910, em seu
estudo sobre Leonardo da Vinci, faz uma menção explícita ao mito de
Narciso, a quem nada agradava tanto como sua própria imagem refletida num espelho d'água, para justificar o homossexualismo como
um tipo de escolha narcísica de objeto, ligado à impossibilidade de o
menino aceitar a perda do vínculo libidinal com a mãe e que permanece em seu inconsciente, refugiando-se de outras mulheres que poderiam fazê-lo infiel a ela, escolhendo jovens amantes como duplos
de si mesmos.
No caso Schreber, em 1911, avança um pouco mais e agora o narcisismo é parte fundamental da história libidinal do sujeito, inserindose entre o auto-erotismo e o amor objetai:
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Consiste num momento em que o indivíduo, empenhado no desenvolvimento, sintetiza em uma unidade suas pulsões sexuais de atividade
auto-erótica e para obter um objeto de amor toma primeiro a si mesmo, a

seu próprio corpo, antes de passar deste à eleição de objeto cm uma outra
pessoa.
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O narcisismo nasce da unificação das pulsões sexuais, para constituir um objeto formado segundo o modelo da totalização percebida
do objeto. A infância, nos ensina Freud, não é esse idílio beatífico em
que a desfiguramos posteriormente, pois toda ela é acossada por um
único desejo, o de ser grande, igualar-se aos adultos. Ε esse o desejo
que impulsiona as crianças em todos os seus jogos. Parece que não é
só sermos contemporâneos à nossa época que é difícil, mas também ao
que é mesmo nossa própria infância e o que nela ressoa de incompleto,
de fragmentário, de provisório e de dependência do outro, alienandonos numa suposta totalização chamada adulto.
Mas o narcisismo pode efetuar este esquecimento de si no outro?
Em Totem e Tabu, num novo avanço do conceito, Freud estabelece
que o narcisismo não seria simplesmente uma face evolutiva, passageira, na história libidinal do sujeito, mas uma estrutura permanente, que
continuaria ainda a existir após ter buscado objetos para sua libido. A
partir de agora, o eu, investido como objeto de satisfação, seria a instância unificadora das pulsões fragmentadas. Tal como no mito de Narciso, já referido no estudo sobre Leonardo da Vinci, o sujeito se enamora
de si mesmo como de um corpo de teorias, comentários, com pretensões
totalizantes de querer cobrir todos os fatos humanos. Como então estabelecer inesperadas conexões com outros corpos?
Na primeira elaboração dos Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, a libido era fragmentada num conjunto disperso de zonas
erógenas, unificado mediante o objeto na fase genital da organização
libidinal. A partir de agora esta unificação se realizaria através da estruturação do eu.
A unificação da fragmentação pulsional se realizaria mediante o
eu, pela introdução do narcisismo, que se voltaria para a imagem do
sujeito como objeto privilegiado de investimento libidinal. No estudo
sobre Leonardo da Vinci já havia aparecido a referência ao que fornece
justificação ao narcisismo, como sendo algo ligado ao olhar, à imagem
a ao conflito de Leonardo entre sua atividade de pintor ligada à es¬
copofilia e sua fáustica curiosidade intelectual derivada da epistemofi¬
lia, ela mesma um destino da anterior. Reconhecemos até hoje a validade desta relação que Freud estabeleceu entre escopofilia e epistemofilia,
esta última implicando a erotização dos processos de pensamento, tão
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bem notada na neurose obsessiva. Da mesma forma, a partir de seu
artigo sobre as perturbações da visão, percebemos que, se o olhar dirige
seus raios para o mundo externo e pode se libidinizar até não ver mais
nada como na cegueira histérica, é porque é vítima de uma excessiva
erotização, sendo poderosamente atraído para se voltar para dentro.
Em Totem e Tabu e em Introdução ao Narcisismo esta elaboração
passa a se realizar de modo sistemático, na medida em que a noção de
constituição do eu torna-se rigorosa: o eu tem que ser desenvolvido,
não o está desde o começo, mas se constitui num certo momento mítico
da história da infância de cada sujeito, pela articulação das pulsões autoeróticas que são investidas na constituição da auto-imagem: ...as pulsões
auto-eróticas são iniciais, primordiais; portanto algo tem que agregar-se ao
auto-erotismo, uma nova ação psíquica, para que o narcisismo se constitua. O
narcisismo se articularia na estruturação do eu, que seria o unificador
das pulsões do momento auto-erótico anterior.
A constituição do eu por meio da imagem do corpo permitiria unificar o corpo fragmentado, do momento auto-erótico. Existiria um momento, anterior ao investimento do objeto como diferente do sujeito e
posterior ao auto-erotismo, que seria o narcisismo.
Cabe aqui destacar, antes de prosseguir nas novas e radicais implicações teóricas e clínicas, que a teoria do narcisismo vai impor: que, na
medida em que falamos de unificar, articular e centrar algo, mudamos
o registro do corpo erógeno referido anteriormente. Estes movimentos
de centrar, unificar o fragmentado, o associai, são inteiramente estranhos à desordem, ao polimorfismo, à não-hierarquia, a um amor às
coisas, não por seu uso ou origem, mas por suas próprias características
inerentes, que descrevemos como características do registro erógeno.
Porém, é importante também salientar que assim como o corpo
narcísico, o corpo erógeno corresponde a momentos de metamorfose
na história do sujeito, que se impõe para não haver redução a um corpo
orgânico. Numa concepção em que sobressai a relação natural, considerando que a criança sai do corpo da mãe e é por ela amamentada,
leva-se em conta unicamente o caminho orgânico: a criança é vista como
produto orgânico. Uma frase muito forte e bastante depreciativa: "isto
sai por onde entrou", resume esta concepção da criança e da mãe, segundo a perspectiva do corpo orgânico, da relação natural. Perspectiva
essa que, evidentemente, subestima algo muito importante, que é o
próprio corpo erógeno e seus fantasmas insistentes para controlar uma
relação dita natural com a mãe que, logo, bem nos começos, passa de
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protetora e tranqüilizadora a devoradora (mito absolutamente irredutível de retorno ao corpo da mãe) e inquietante. Para que o corpo da
criança se torne corpo erógeno é preciso que a mãe assegure e regule
de modo que ela não seja entupida exclusivamente por nenhuma fartura (comida, amor, silêncio afetivo entre outros). É esta experiência
com a mãe que assegura a instalação do corpo erógeno, possibilidade
sempre em aberto de algo por configurar, algo portanto não preenchido, vazio. Nas palavras de Leclaire é preciso para tal metamorfose que
a Mãe seja muito mais a Terra que suporta sem desfalecer, que o Mar
que engloba e absorve (espaço marinho).
Então o risco de uma exposição ao fantasma da devoração materna
existe, praticamente sem defesa, se algo não constitui, principalmente
nela, no cotidiano, uma barreira contra essa ameaça. Algo que faz limites para o corpo erógeno que, no que lhe diz respeito, fez um limite para
o corpo orgânico.
Será que o narcisismo, esta nova ação psíquica sobre o corpo autoerótico, representa uma barreira que, para preservar a integridade corporal, renuncia ao prazer de órgão?
Vejamos um retrato de um corpo narcísico, um Narciso: ser único,
todo-poderoso pelo corpo e pelo espírito encarnado no seu verbo, independente e autônomo sempre que queira, mas de quem os outros
dependem sem que ele se sinta portador em relação a eles do menor
desejo. Residindo entre os seus, os de sua família, de seu clã e de sua
raça, é eleito pelos signos evidentes da divindade, feita à sua imagem.
Ele é o primeiro deles, Senhor do Universo, do Tempo e da Morte, todo
vaidoso do seu diálogo sem testemunhas com o Deus único que o enche
de favores — inclusive na queda, pela qual é o objeto escolhido de seu
sacrifício —, intercessor entre Deus e os homens, vivendo no isolamento radiante de sua luz. Esta sombra do Deus é uma figura do mesmo,
do imutável, do intangível, do imortal e do intemporal.
Quem não reconheceria, no segredo de seus fantasmas, esta figura, quer a sirvamos ou sustentemos o demente projeto de encarná-la?
...eis-nos longe da inocente flor que ressuscita o efebo apaixonado por
seu reflexo, até fundir-se na água calma sem fundo, como nos descreve
Green.
O narcisismo aspira a uma unidade, a uma utopia unitária, totalização que tudo questiona, pela clausura do sistema isolado. Onde estaria o limite para o corpo narcísico, que participa de um fantasma de
corpo global, corpo unitário?
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No pensamento freudiano qualquer discussão sobre narcisismo é
discussão sobre pulsão. Com a descoberta da sexualidade infantil,
Freud passa a considerar que sendo a pulsão sexual a mais sufocada das
pulsões já na infância, esta deixa, mais que qualquer outra, desejos inconscientes capazes de produzir sonhos; e que é ela a fonte originária
da autoridade, da superestimação das figuras parentais, da credulidade
do amor e da docilidade: a sobrestima do objeto sexual irradia o campo psíquico e se manifesta como cegueira lógica (debilidade do juízo) a respeito dos
produtos da alma e das perfeições do objeto sexual e também como crédula obediência aos juízos que partem deste último. Elas têm sua raiz num componente masoquista da pulsão sexual, o que nos leva a pensar que é
masoquista o prazer em obedecer que as crianças aprendem com seus
pais e com os outros em geral.
De onde vem esta idealização, esta superestimação, por exemplo,
parental?
O magistral estudo do narcisismo não apenas apresenta algo muito novo no percurso da obra de Freud, mas também impõe transformações na teoria pulsional, remanejando toda a estrutura teórica da psicanálise até então. A teoria do eu se constitui de forma articulada com
o narcisismo; a função do ideal será qualificada por Freud de grande
instituição do eu. Notemos aqui, então, de que maneira nosso eu pode
se encontrar investido do sentimento de imortalidade.
Assim passa-se a admitir a existência de uma libido do eu simultânea à libido do objeto e isso significa, antes de mais nada, que o eu
também é objeto de investimento libidinal e não uma instância libidi¬
nalmente neutra num conflito psíquico que se realizaria entre as pulsões do eu movidas pelo interesse e as pulsões sexuais movidas pela
libido. O eu é sexualmente investido e, por isso mesmo, não pode ser
neutro no conflito psíquico. No plano do eu existiria, então, a libido do
eu, além das pulsões do eu. O eu se torna um objeto, uma imagem, que
pressupõe um alhures, um vestígio de identificações passadas. O eu é,
ao mesmo tempo, fonte e objeto de investimento. Nos termos da linguagem biológica, ouçamos Freud:
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O indivíduo leva realmente uma dupla existência, enquanto fim em
si mesmo, e enquanto elo de uma cadeia à qual está sujeito contra a sua
vontade, ou pelo menos sem a intervenção desta. Ele mesmo considera a
sexualidade um dos seus fins, enquanto que uma outra perspectiva nos
mostra que ele é simples apêndice de seu plasma germinal, à disposição do
qual coloca suas forças em troca de um excedente de prazer, que é o portador

mortal de uma substância — talvez — imortal, como o primogênito de uma
família detém apenas temporariamente bens vinculados de uma instituição
que sobreviverá a ele. A separação das pulsões sexuais a respeito das pulsões
do eu apenas refletiria esta dupla função do indivíduo.
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Concepção freudiana inesperada e perturbadora, que não só im¬
porá transformações na história pulsional, mas em toda a estrutura teórica da psicanálise. Dupla existência, mas também dupla do eu mortal
e imortal, quando se identifica a esta sua parte que é transmitida na sua
descendência e se atualiza e se encarna no corpo, no secreto dos fantasmas, no silêncio dos segredos e interditos familiares e que inclui no
presente algo ou alguém para quem a morte não existe.
As psicoses, a doença orgânica, a vida amorosa, a economia libidinal do sono, seriam algumas das confirmações clínicas de uma hipótese
em que considerando
a erogeneidade como uma propriedade geral de todos os órgãos, isto nos
autorizaria a falar de seu aumento ou sua diminuição em uma determinada
parte do corpo. A cada uma destas alterações da erogeneidade no interior
dos órgãos poderia ser paralela uma alteração do investimento libidinal
dentro do eu.
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Freud estabelece uma balança energética entre o eu e os demais
objetos, considerando que ao incremento da libido objetai corresponde
a diminuição da libido do eu. Ε da libido do eu que parte o investimento
do objeto e é também para o eu que esta libido retorna a partir do campo
de investimento objetai. Seria preciso que o eu se considerasse suficientemente abastecido de libido para poder investir nos objetos, recapturando este investimento conforme suas demandas de auto-investimento. Diante dessa balança energética permanente e de um eu constituído
por uma nova ação psíquica que estrutura o campo fragmentário do
auto-erotismo, o narcisismo é formulado como um conceito estrutural
e não apenas genético-evolutivo. Entre outras coisas, isto significa dizer
que estamos considerando o narcisismo como um conceito cujo sentido
se impõe nos modos operatórios da sexualidade à medida da dimensão
permanentemente insistente das pulsões parciais. Melhor ainda: só se
começa a cogitar de narcisismo quando se visa situar os modos como a
sexualidade (sempre no sentido da pulsão) se organiza dominantemente dentro do seu próprio campo e de sua específica razão. Freud não
cessou, durante todo o percurso de sua obra, de insistir que o desejo de

singularidade absoluta não pode ser proscrito. Mas não pode sê-lo também o pavor da solidão do desamparo; ou que a exigência da pulsão é
imprescritível, como não menos imprescritível é a da civilização pedindo a renúncia à pulsão. O sujeito, seu corpo, seria algo entre estas exigências e sempre marcado por esta antinomia.
Assim, vejamos como Laplanche coloca com muita clareza a passagem do auto-erotismo para o narcisismo:
Nos textos mais explícitos de Freud, define-se como unificação do
auto-erotismo (por essência disperso), sobre um objeto único; mas sobre um
objeto que é também "auto", um objeto que é sempre interno, "refletido", e
é exatamente por isso que é batizado com o nome do herói do espelho, Narciso. Este objeto refletido está, conjuntamente, numa série de encaixes sucessivos, o próprio corpo ou ainda uma certa imagem unificada do próprio
corpo, o "eu". O texto principal, muitas vezes passado em silêncio ou negligenciado na sua radicalidade, texto inaugural de Freud, diz assim: "...
qual é a relação do narcisismo, de que aqui tratamos, com o auto-erotismo
que descrevemos como um estado da libido no seu começo 'vê-se bem: estado
da libido no seu começo não quer dizer estado do indivíduo no seu começo?"... é necessário admitir que não existe desde o começo, no indivíduo,
uma unidade comparável ao eu; o eu deve experimentar um desenvolvimento. Mas as pulsões auto-eróticas existem desde a origem; algo, uma nova
ação psíquica, deve, portanto, vir acrescentar-se ao auto-erotismo, para dar
forma ao narcisismo". Dois comentários essenciais: para Freud, trata-se de
uma seqüência explicitante temporal, e não mítica. O aparecimento do narcisismo é absolutamente correlativo ao do eu. Nesta seqüência (auto-erotismo, narcisismo, escolha de objeto) (...) não se trata, portanto, do indivíduo
todo, mas da sua vida sexual, do objeto sexual e da pulsão sexual. A vida
sexual destaca-se sobre o fundo de uma vida ou de uma relação não-sexual
que lhe preexiste, a vida da necessidade de que vai separar-se.
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O começo da vida sexual, da história libidinal de cada sujeito, não
pode confundir-se com o começo da vida de relação. A vida sexual so¬
brevém, é um acontecimento no sentido técnico do termo, um produto
simultaneamente lógico e improvável de um encontro. Auto-erotismo
e narcisismo não definem modos fundamentais de relação com o mundo em geral, mas modos de funcionamento sexual e de prazer. Por não
se distinguir, muitas vezes, o domínio da sexualidade e o das adaptações
psicofisiológicas primárias do corpo, o que Freud chamava a auto-con¬
servação, a visão original e específica da psicanálise do primeiro desenvolvimento do ser humano é gravemente lesada.
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Para Laplanche, é preciso reconhecer que a psicanálise, como todo
o saber, procede por hipóteses, conjecturas ou representações; mas que
o específico da psicanálise é propor-se como objeto o sujeito humano enquanto
ele próprio é auto-hipotético, auto-conjectural, auto-representante ou auto-teorizador. Se não, como reconhecermos as criações de sentido nos sonhos, as teorias sexuais infantis, os sintomas, o corpo erógeno, o corpo
narcísico, a exigência pulsional incessante, como tentativas do sujeito
de fazer que o possível aconteça, ainda que nas representações dominantes dadas como impossíveis?
Este é o sentido do sujeito-intérprete, da psique — marcada como
sentido e como verdade — como interpretação por excelência. O saber
sobre a realidade psíquica deve ter, portanto, a mesma estrutura que a
psique assim constituída, ou seja, deve ser um saber fundamentalmente
interpretativo, como de modo decisivo elaborou Birman. Este saber
interpretativo se fundamenta também na relação intersubjetiva e tem
nela a sua condição de possibilidade. Para Freud, esta fundamentação
da interpretação psicanalítica conduz às bases da representação psíquica da pulsão e ao posicionamento originário do outro como intérprete.
Ε a situação originária é o confronto do recém-nascido, daquele
que ainda não fala com o mundo adulto. Confronto com tarefas de nível
demasiado alto relativamente ao grau de maturação psicofisiológica real. Enfim, é o estado de um ser que, entregue a ele próprio, é incapaz
de se ajudar por si mesmo e, por isso, tem necessidade de ajuda estranha, condição definida por Freud como prematuridade, destacando
com isso o desamparo fundamental a que o sujeito e a condição humana estão destinados. Situação que define também a dependência fundamental do sujeito ao outro, diante do qual não há escapatória. O
prolongado desamparo histórico vivido individualmente reforça a influência do mundo exterior real, promove prematuramente a diferenciação do eu em relação ao isso, eleva a significação dos perigos do
mundo exterior e aumenta enormemente o valor do único objeto que
pode proteger destes perigos e substituir a vida intrauterina perdida.
As primeiras situações de perigo são produzidas, criando a necessidade
de sermos amados, da qual não nos livraremos mais.
Pois como dominar sem a ajuda de um outro, sem sua interpretação, uma excitação que vem de dentro e de fora, sendo que daquela,
a pulsional, não se pode fugir, porque não se pode fugir de si mesmo?
De fato, desde o Projeto (1895), Freud já se coloca esta questão e se
pergunta como chamamos o outro para nos ajudar. Nesta direção, se
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desenharia uma diversidade de modos de chamar o outro que vai das
formas mais convencionais que uma determinada cultura estabelece
até as mais inusitadas e estranhas ao convencionado. Desse modo, ainda que não nos ocupemos disso aqui, podemos ter uma idéia das conseqüências de uma clínica psicanalítica confundida com o convencionado.
Chamar ajuda não só para satisfação das necessidades do corpo:
comer, dormir, aquecer-se, mas também perante o perigo, perceber o
perigo. Portanto, é como um ser capaz de lapsos e de operações falhadas
que se apresenta o ser humano e, como diz Laplanche, a operação
falhada prova, pois, que há inconsciência, há mensagens que o sujeito
recusa ou não pode reconhecer como tais.
Nessa direção, o originário presente no adulto sempre é uma criança preparada, por ser prematura, para deixar-se desviar e que se desvia
relativamente a toda a norma quanto à sexualidade, como Freud
demonstrou-nos amplamente nos Três Ensaios sobre a Sexualidade. É
desviante inclusive em relação a si própria, na sua própria divisão. O
adulto perante a criança será particularmente desviante e levado à operação falhada até ao sintoma. Nesta relação com o outro que é ele mesmo — o outro que foi ele criança —, o adulto, apela para o infantil que
há em si. Considerando que não conseguiremos nos furtar a viver no
desassossego do corpo que temos, a psicanálise, em vez de ser um idealismo, move-se na direção oposta de despertar-nos em nossa relação
com o real desse corpo. É que as pulsões, ao contrário dos instintos, não
estão ligadas a condições específicas de satisfação, mas submetidas a
uma plasticidade em aberto, smpre suscetível a substituições de seus
objetos e de seus alvos. Nossas pulsões erram constantemente de alvo
e se desviam de seus objetos, e é por isso que nosso desejo não é uma
necessidade identificável por aquilo que o satisfaz.
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Explicitamente, a mais importante característica da pulsão é deslocar-se sempre sobre novos objetos seguindo caminhos associativos. Por isso,
ela sempre desarruma o arrumado e promove, se quisermos e pudermos aproveitar a oportunidade, novos arranjos e outros desenhos ainda
possíveis de ser traçados pelo mesmo sujeito. Ela é uma forma em nós
de colocarmo-nos fora de alcance, de nos esquivarmos incessantemente
e subvertermos lógicas cheias de razões, mediante a rapidez de seus
deslocamentos.
Nas obras de Henry James, o excessivo, o a mais se revela nas crianças, que têm muitas percepções que não podem ser traduzidas em pa¬
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lavras; cuja visão é sempre muito mais rica e a sua apreensão e constantemente mais forte do que seu vocabulário imediato ou não. Para
todo aquele que de imediato vê a vida, em si, como uma coisa desmedida, informe, as vibrações menores, mais finas, mais tímidas, mais ansiosas, assim forjadas pela paixão que precede o conhecimento, nunca
são insignificantes.
Então, qual é essa nova ação psíquica, alguma coisa que deve
acrescentar-se ao auto-erotismo para formar o narcisismo, no dizer de
Freud? Esta nova ação psíquica refere-se a uma transformação que se
constitui na relação com as figuras parentais que participam da instauração da onipotência primária, isto é, o narcisismo primário. Esta
auto-imagem totalizante, que organiza o eu originário, se constitui mediante uma imagem vinda através do Outro, como bem sublinhou Lacan. Ε do estado da paranóia, com o qual abordou a questão do narcisismo, Lacan conservou um aspecto essencial que considerou como um
traço universal: o eu possui uma estrutura paranóica, é um lugar de
desconhecimento. Isso quer dizer que não reconheço o que está em
mim, vejo-o do lado de fora no outro (como o mostra, em particular, a
análise da projeção no ciúme). Na evolução de sua teoria, como foi
observado por comentadores de sua obra, Lacan parece aproximar-se
mais da teoria freudiana em sua última formulação sobre a relação entre
o narcisismo e a transferência, sobretudo nas relações da imagem e da
pulsão.
Sabemos que a prova do espelho é uma encruzilhada que Lacan
destacou magistralmente, como assunção de uma imago do corpo próprio, que vai inaugurar a função do eu. Cabe aqui mencionar que Lacan
nos ensina rigorosamente a não confundir a resultante da assunção
dessa imagem —eu ideal — com o termo sobre o qual retroativamente
ela se possibilita — a imagem especular de si, o seu alter-ego. A função
do espelho igualmente não se reduz ao regime do escópico, como demonstram os trabalhos da psicanalista Françoise Dolto, através da noção de imagem inconsciente do corpo—corpo herança do inconsciente
materno.
Mas o que é um espelho? Pergunta de Clarice Lispector, em quem
fomos buscar a resposta:
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É o único material inventado que é natural. Quem olha um espelho,
quem consegue vê-lo sem se ver, quem entende que a sua profundidade
consiste em ele ser vazio, quem caminha para dentro de seu espaço trans¬

parente sem deixar nele o vestígio de sua própria imagem — esse alguém
então percebeu o seu mistério de coisa.
29

A formulação de Freud sintetiza rigorosamente todo o investimento narcísico realizado pelas figuras parentais no corpo da criança, que
unifica a fragmentação auto-erótica e o dota de todos os poderes soberanos.
O narcisismo primário representa, então, a instauração da onipotência primária, que se cria no narcisismo renascente dos pais que atribuem ao filho todas as perfeições e sonhos a que eles mesmos tiveram
de renunciar. His Majesty the Baby realizará, como diz Freud, os sonhos
de desejo que os pais não puseram em prática, , garantindo assim a imortalidade do seu próprio eu onipotente, infantil. Nesse espaço viriam inscrever-se as imagens e as palavras dos pais, da mesma forma que os
votos que, segundo a imagem de Perrier, são pronunciados pelas fadas
boas e más sobre o berço do bebê.
Mas em que consiste mesmo o atrativo da criança a ponto desse
nosso século ter-se intitulado século da criança? Acreditem se quiserem
e puderem... Na teoria freudiana, o atrativo da criança se postula como
inserido num contexto que se regula pela ordem do desejo e do narcisismo, e não pela ordem de uma moral médico-psicológica ou educacional. Assim vejamos:
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...o atrativo da criança reside em boa parte em seu narcisismo, em sua
complacência consigo mesma e em sua inacessibilidade, o mesmo que o de
certos animais que não parecem reparar em nós, como os gatos e alguns
grandes carniceiros (...)É como se os invejássemos por conservar um estado
psíquico beatífico, uma posição libidinal inexpugnável que nós deixamos
faz tempo.
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Ou seja, a relação com o Outro, que é constitutiva do eu, é amar-se
através do outro, que Freud reconhece como renascimento e reprodução
do próprio narcisismo, o que implica o apagamento do singular do outro
em favor do desejo do Um. A instauração da onipotência primária, isto
é, o narcisismo primário, nasce da relação que o eu parental, o eu de
cada pai e mãe, estabelece com seu duplo. Assim como podemos dizer
que o ideal do auto-erotismo eram "os lábios beijando-se a si mesmos",
podemos também dizer que o ideal do narcisismo era fazer amor a si
mesmo.
Um trecho da Bíblia, no Gênesis, nos diz que o Senhor fez a sua
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criação em seis dias, no final ele contemplou tudo e viu que estava bom.
Podemos dizer o mesmo do amor dos pais em relação aos seus filhos,
de modo que enfermidade, morte, renúncia ao gozo, restrição da vontade própria não devem atingir a criança; as leis da natureza e da sociedade cessam ante
ela, e realmente deve ser de novo o centro e o núcleo da criação. Eis então o
comovedor amor parental e dos idealistas (que não são poucos em metéria de educação dos homens), tão infantil no fundo.
Assim, a situação originária da criança, seu confronto com o mundo adulto e com os imperativos do corpo, estabelece-se num duplo
registro: uma relação vital, recíproca, de interação, de proteção e amparo, sem a qual não se sobrevive e na qual aprendemos a amar, e uma
outra relação, em que está implicado o sexual, em que a interação não
funciona, a balança é desigual e o desvio do natural se impõe sempre.
Neste registro, como propõe Laplanche, há um sedutor e um seduzido, um desviador e um desviado, sem que se possa prever para onde
esta sedução, este inevitável desvio, aponta. Às vezes leva-nos à psicose.
Então por que a criança sai do narcisismo primário? Com efeito, a
criança sai quando seu eu se vê confrontado com um ideal com o qual
tem de se comparar, ideal este que se formou fora dela e que lhe é imposto de fora, existindo para cada sujeito variações singulares quanto ao
exigido por este ideal e seu cumprimento. Pois este ideal, com o qual
cada sujeito mede seu eu atual, corresponde a um conjunto de representações, impressões, vivências implicadas pela linguagem, pela sociedade e pelas leis, tais como são transmitidas pelos pais de cada um de
nós. Desse modo, o sujeito encontra um lugar para si num ponto —
ideal do eu — de onde se vê como passível de ser amado, na medida
em que satisfaça a certas exigências.
Os atos, fantasias e afetos do sujeito acham-se assim governados
por um conglomerado de regras, em sua maior parte inconscientes, que
exercem seu mandato de um modo imperativo compulsivo (ideal do
eu ideal) ou de uma maneira indicativa mais flexível e não compulsiva
(ideal do eu). A primeira, mais arcaica, parece pôr em jogo em cada
norma todo o narcisismo, enquanto a segunda compromete em cada
ideal só uma parte deste narcisismo, sendo uma modalidade mais evoluída e abstrata que permite certo grau de eleição e tolera certa margem
de fracasso sem desorganizar-se. O seu ideal mostra uma forte dependência da percepção do objeto, de cuja presença, proximidade e auxílio
não se pode prescindir, no mínimo. Quando se trata de sua regência,
estamos diante de um ideal narcisista (eu ideal), onde se impõe uma
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renúncia à satisfação sexual às expensas do recalque das aspirações, da
idealização do objeto e da escravização (submissão) do eu a esse objeto
investido como ideal. No vínculo idealizado, o objeto é exaltado até
parecer único e insubstituível.
Ele, o objeto, ocupa o lugar do ideal. Investido pelo narcisismo do
indivíduo, é valorizado, mais que por suas virtudes, pelas exigências do
narcisismo insatisfeito, cuja desejada perfeição se crê reconhecer no objeto. Tornado ideal, depositário do narcisismo do sujeito, o objeto começa a reger sua vida. Há uma intensa dependência em relação a ele,
pois trata-se de uma parte do eu. As expectativas do eu ideal não são
senão um reflexo das aspirações narcisistas dos pais, representando e
encarnando a atitude observadora, normativa e valorativa dos pais para
cornos atos da criança. Cabe aqui mencionar que os pais e seus herdeiros, como os educadores, entre outros, não são reconhecidos de modo
total, de uma vez e para sempre, como objeto diferenciado do eu. O eu
ideal, inspirado no narcisismo parental (ideal narcisista) não só antecede a escolha de objeto como omite seu advento. Condicionado pela
estima e valoração do eu, é compelido a conformar-se e a funcionar
como o indicam os mandatos e ideais narcisistas. Quando estes ideais
narcisistas, que se concentram no eu ideal, se projetam nos objetos do
mundo exterior, os engrandecem e idealizam, reproduzindo com eles
uma relação semelhante à da criança com sua mãe (pais).
São investidos com todo o narcisismo que impregnava o eu. Toda a
onipotência, a auto-suficiência e a superestimação que caracterizavam o
eu em seu período narcisista absoluto, que no momento da relação
narcisista, passam a ser atribuídos ao objeto, desenvolvem com este uma
relação de máxima dependência na qual o eu experimenta todo o seu
desvalimento, toda a sua necessidade e todo o seu ser indefeso. Às vezes,
os pais, os educadores, nunca isentos de traços narcisistas, favorecem e
mantêm a idealização. Esta relação, embora de objeto em sua manifestação, é intensamente narcísica em sua estrutura. Ε uma relação que se
coloca em um antes da diferença dos sexos, é uma relação com uma imagem de si mesmo, digamos, projetada no objeto. Por isso dizemos que a
libido que está em jogo nesta relação é uma libido homossexual.
Também o ideal do eu será uma instância ideal, o herdeiro do complexo de Édipo, pois é um precipitado de identificações secundárias,
pelas quais o objeto se converte em modelo ou ideal. No ideal do eu, o
ideal está fundado no princípio de realidade e ocupa o lugar de objeto
ao qual sucede. Ele se apresenta como uma parte diferenciada do eu
37

real (atual) que condensa as representações éticas e estéticas dos modelos e ideais que se pretende alcançar num incessante movimento de
avaliação e auto-afirmação do eu real (atual).
Em seu intercâmbio com a realidade, como cristalização da simbo¬
lização edípica, se oferece como mediador para o eu real se robustecer,
aceitando as percepções do mundo exterior e as representações pulsio¬
nais do interior.
Na medida em que o eu abandona a estrutura narcisista e se interna na trama edípica, o ideal depende cada vez menos da pessoa concreta que se percebe e cada vez mais da função abstrata que se concebe.
Tal transformação nos possibilitaria enfrentar a morte dessa criança
ideal, que quis ser para compensação das feridas narcísicas dos pais,
educadores, permitindo-nos reconhecer os desejos destes, desentranhá-los do seio dos nossos próprios desejos, para que deixem de operar
desde um eu inconsciente, narcísico, ideal e passem a formar parte de
um eu coerente.
Assim, o ideal do eu (ideal do eu e eu ideal) está encarregado de
uma permanente observação e avaliação inconsciente dos impulsos do
isso, das representações do eu e dos comportamentos no mundo exterior. Ε aqui é importante sublinharmos que o ideal é o conjunto de representações culturais, éticas e estéticas que regula, com sua normati¬
vidade, as aspirações pulsionais que passarão à consciência, à
motilidade e as que terão de ser recalcadas por serem inconciliáveis com
ele. O recalque advém do eu nas suas exigências éticas e culturais e o
ideal opera, em sua maior parte, num nível inconsciente. Nesse ideal se
acha condensado o respeito do eu por si mesmo e dele parte o recalque
para qualquer exigência pulsional que tenda a retirá-lo. Assim, os distintos destinos pulsionais frente um impulso conflitivo dependerão de
sua magnitude e também da natureza do ideal que os avalia.
O eu ideal e o ideal do eu têm uma relação muito estreita com o
ideal a que nos referimos, quer dizer, com a personificação das normas
e regras familiares e sociais. De acordo com estas, valorizamos permanentemente impulsos, fantasias, pensamentos, afetos, aplicando-lhes
um valor (positivo, negativo ou indiferente), segundo correspondam
ou não ao que a norma estipula, regulamentando assim nossas experiências no mundo de dentro e no de fora, bem como os graus de liberdade para aceitação de transformação de um impossível em possível.
Tais formulações nos permitem dizer que a alteridade como valor
encontra-se presente apenas no registro do ideal do eu, onde efetiva¬
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mente existe o campo da intersubjetividade. Tal não ocorre no eu ideal,
que se move no regime de idealização e do submetimento do eu.
Como não pensar aqui na situação explosiva com a qual a educação
em saúde lida, ao se propor a construir o sujeito de acordo com as regras
estabelecidas numa tradição cultural e num espaço social determinados
e a regular seu corpo e suas relações com os outros, fazendo uso apenas
da idealização do seu saber?
Isto nos leva a pensar que só é ensino verdadeiro aquele que consegue despertar uma insistência naqueles que escutam, um desejo de
saber que só pode surgir quando eles próprios tomaram a medida da
ignorância como tal — naquilo em que ela é, como tal, fecunda — e isto
também vale para aquele que ensina. No entanto, como nos lembra
Musil, quem está no poder se irrita menos quando os débeis não podem
do que quando estes não querem. É certo que a inteligência só é a¬
preciada, no ser servil, quando vai unida à submissão mais incondicional. No momento em que falta esse certificado de boa conduta e aparece
a dúvida sobre se será vantajosa para o senhor, é chamada não tanto de
inteligência, mas de impertinência, insolência ou perfídia. Muitas vezes
disso se deriva uma situação em que parece que a alteridade mancha a
honra e a autoridade do poderoso, ainda que não o ameace em sua
segurança. No campo da educação, um aluno, um paciente bem dotado
e rebelde é tratado com maior dureza que um recalcitrante por limitações mentais. Portanto, ser estúpido, ser tolo, para não mostrar-se inteligente, diferente, atitude que se considera estúpida, acaba muitas vezes
por reduzir o sujeito ao desespero, ou seja, a um estado de debilidade.
Como sempre ocorre no nosso desassossegado corpo pulsional,
mostramo-nos incapazes de renunciar a alguma satisfação de que gozamos uma vez, uma posição libidinal qualquer, mesmo quando sua
substituta já se avizinha, como diz Freud. Na realidade, não querendo
nos privar da perfeição narcisista de nossa infância e não podendo mantê-la pelas exigências do mundo que nos cerca e pelo despertar de nosso
juízo próprio, procuramos recuperá-la na nova forma do ideal do eu.
O eu aspira intensamente reencontrá-la, reencontrar o narcisismo primário, a onipotência primária e, para isso, buscando recuperar o amor
e a perfeição narcísica, passa pela mediação do ideal do eu. O que fica
perdido é o imediatismo do amor. A partir daí, só é possível experimentar-se na busca desta aspiração através do outro; será na relação com o
outro que nos será revelado o que éramos, há muito tempo, sem o saber
— de novo a criança maravilhosa e imortal.
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Mas a mortalidade, a invulnerabilidade, a negação dos limites no
espaço e no tempo, a negação do aqui e agora é um estado de idealização do eu que está ameaçado na sua existência. O pulsional obedece a
um regime diverso daquele que se orienta pelo mínimo desconforto.
Esse investimento libidinal da imagem que se constitui através do
Outro, que é estruturante do eu e no qual este funciona como o grande
reservatório da libido originária das zonas erógenas, produz uma subversão na teoria pulsional. Pois, se a energia do investimento do eu não é
apenas o interesse, mas também a libido que investe o campo do objeto
— sendo o eu também objeto para o investimento libidinal —, o conflito
psíquico não ocorre apenas entre duas pulsões de natureza diferente,
como Freud pretendia estabelecer com a sistematização anterior.
Uma leitura minuciosa dos textos freudianos, sobretudo dos trabalhos clínicos e de seus impasses e duras desilusões, revelaria que nem
sempre aparece a exigência de reduzir o conflito mental a diferentes
formas de pulsão. Nem sempre as pulsões do eu são as forças recalca¬
doras.
No início de sua obra, o inconsciente e o eu estão em conflito e
Freud via no eu seu mais seguro aliado no tratamento, já que a ele cabia
ser o representante da relação com a realidade psíquica e com o mundo
externo. As causas da loucura do homem podiam ser pensadas pelo seu
não-reconhecimento do inconsciente. O trabalho consistia então em
interpretar o recalcado e a consciência pecava por ignorância. Com a
sistematização metapsicológica da década de 1910 esta exigência foi definida, o que entra em contradição com o narcisismo, até mesmo porque
o essencial no conflito passa a ser jogado na balança energética entre a
libido do eu e a libido do objeto, e não entre pulsões de natureza diferente. Em função disso tudo, a primeira teoria pulsional de Freud vive
um impasse, choca-se com contradições insolúveis, que acabam por
levá-lo a remanejá-la.
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Esta última ilusão viria a desmoronar quando Freud se defrontou
com certas neuroses rebeldes, como as vicissitudes do caso do Homem
dos Lobos (1918). Ao contrário do que se esperava, a interpretação das
recordações mais antigas, as das cenas primárias, não devolvia ao eu
nenhum entendimento que o movesse a ser racionalmente razoável,
mantendo-se intratável e não sendo mais o aliado esperado. Se continuava a ser verdadeiro que o eu podia responder adequadamente a
alguma das exigências que a realidade da experiência analítica lhe impunha, algo tinha que ser revisto em toda a estrutura do psiquismo.

Este impasse só será superado com a segunda teoria pulsional,
quando o conflito psíquico aparecerá sob a forma de um novo dualismo
pulsional, entre as pulsões de vida e as pulsões de morte, no interior
das quais as pulsões sexuais e as de autoconservação serão consideradas
manifestações das pulsões de vida. No novo contexto teórico, ao qual
Freud é conduzido em 1923, o conflito pulsional não se superpõe mais
a um conflito tópico, na medida em que ambos os grupos pulsionais se
situam em cada uma das instâncias psíquicas.
Interessa-nos, neste momento, desenvolver algumas questões da
problemática do narcisismo, por seus fundamentos e por seus efeitos, já
na ante-sala de um novo desdobramento, anunciado esquematicamente,
da teoria freudiana. Um novo desdobramento do corpo narcísico.
O. Mannoni tem razão ao dizer que muitos de nós ainda não podemos conceber a perturbadora e magistral introdução do narcisismo
que Freud acarretou em nossa vida, não podendo fazer idéia de que
esse eu, que em última instância era o sucessor da antiga razão, também
fosse um personagem da fantasia, um objeto libidinal, um espelho de
miragens — e agente tanto da loucura quanto da razão.
O alcance da formulação de que o eu é uma estrutura imaginária,
na qual o sujeito estabelece uma relação especular consigo mesmo, sustentada na relação com o Outro, introduz todas as deformações que o
desejo é capaz de produzir. Nessa paixão por si mesmo, em aspirar ser
de novo, como na infância, seu próprio ideal, também a respeito das aspirações
sexuais, os desígnios básicos do desejo estão em questão, como ocorre
em qualquer paixão. Nessa interpretação freudiana ressoa o mito de
Narciso, revelando-nos tanto o poder fascinante que esta auto-imagem
tem para o sujeito, quanto o seu potencial mortífero: . . . a formação do
ideal aumenta as exigências do eu e é o mais forte favorecedor do recalcamento.
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O fato do eu ter sido desalojado de sua antiga posição solar, como
em o eu é outro de Rimbaud, suscita novos problemas. Sendo libidinal¬
mente investida, esta auto-imagem pode errar seus alvos, desviante em
relação a si própria, à sua divisão. Constitui, antes, algo que participa
de certo tipo de fantasma de corpo global, de corpo unitário, fantasma
de unidade. O certo é que a ordem erógena e o inconsciente se recusam
a tal, irredutivelmente, e nem por isso deixamos de ceder à compulsão
de articular unitariamente.
Se as pulsões são sempre um se fazer, o eu, diz Freud, é uma organização vulnerável, tal como suas pretensões de autonomia com res¬

peito ao objeto, à auto-suficiência, à necessidade de um domínio permanente, à inclinação fáustica de tudo saber e tudo poder.
A razão iluminista, reinado desse eu onipotente, todo-poderoso,
é destronada pela razão sexualizada, que lhe diz que a razão é mortal.
O corpo é que ressurge, corpo fonte da libido, produtor libidinal e produto desta libido, apesar da tentativa de apagamento de suas marcas e
presenças reais.
É evidente que nós, homens de cultura, enfrentamos com embaraço a realidade de nossa corporeidade, de tudo que nos recorda com
demasiada nitidez, nos diz Freud, a natureza animal do ser humano.
Querendo nos igualar aos anjos mais perfeitos e estando longe de
tal perfeição, temos recorrido a diversas tentativas de desmentir no possível esse incômodo resto terrestre, de escondê-lo e subtrair-lhe a atenção e o cuidado a que teria direito como parte integrante do nosso ser,
como fonte de pensamentos, por meios de que não nos havíamos percebido, como sustentação para a emergência das pulsões. Aquilo que
no corpo move-nos a permanecer nele, como se num reconhecimento,
fazendo parte dessa paisagem, de onde também viemos. O corpo é
também servidão, finitude, vulnerabilidade, desamparo. O mal-estar é
primordialmente um mal-estar corporal.
Num texto de 1888-1889, Freud observa que a transferência é um
fenômeno autêntico, uma capacidade do corpo e por isso as manifestações histéricas não derivam do sugestionador: . . . a transferência é um
fenômeno inteligível em termos fisiológicos (...) nãoésenão o exagero de uma
relação normalmente presente entre partes simétricas e por isso é possível ser
provocada sob forma rudimentar em pessoas normais. Como tal, irredutível
a ser fixado, função do corpo erógeno, que o mantém aberto, deslocável,
para que ele não seja englobado no corpo fisiológico e nem no corpo
representado do eu.
Pois se tivéssemos que falar sobre a natureza em termos humanos,
teríamos que dizer, como Freud, que ela se parece com o que, em se
tratando de nós, chamaríamos de inconseqüente. Por isso, para a psicanálise e o sujeito do qual ela se ocupa (enquanto ele próprio é autohipotético, ou autoteorizador) nunca se tem o propósito de cancelar
oposições nem de se chegar a resoluções definitivas, já que a pulsão
sexual não faz senão proclamar seu propósito de apoderar-se do objeto sexual
em todas suas dimensões.
As regiões do circunstancial, do instável, colorido, claro-escuro,
terras por onde andam a infância, a poesia, as artes, as ciências em seus
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começos, habitam o corpo libidinal e obrigam-nos a dizer: A humanidade
sabia que era dotada de espírito; eu devia lhe mostrar que também existiam as
pulsões. Mas os homens estão sempre insatisfeitos, não podem esperar. Eles
querem sempre alguma coisa pronta e acabada... Estamos sempre no campo
dos assuntos humanos, seja ensinando ou curando, lidando com a utopia de uma relação harmoniosa, clara, orgânica, complementar entre as
diversas partes de uma suposta totalidade de um corpo.
Porque existem as pulsões, que não conhecem teorias unitárias,
harmônicas, claras como a luz e continuam sua transgressão e irrupção,
é que qualquer pretensão de esgotá-las ou sufocá-las dura muito pouco
tempo: elas são inesgotáveis, um-a-fazer constante e intransferível.
Freud duvida muito que sejamos capazes de empreender algo que não
nos leve a um propósito. O que interessa à pulsão nem sempre interessa
ao eu ou coincide com os interesses do eu, o que torna a tarefa de fazer-nos mudar e mover-nos a aprender algo novo extremamente difícil
e exigente para aqueles que a isto se proponham. Não há nenhuma via
de salvação fora do reconhecimento, da adoção da pulsão, assimilando
em vez de expulsar o que é então visto como um corpo estranho externo. Apreender aquilo que de uma certa maneira já se sabe, o estranho
no interior de nós: a libido que se organiza sob a forma de pulsões e que
nos faz permanentemente prematuros perante sua irrupção, obrigan¬
do-nos desejantemente e sempre a encontrar objetos apaziguadores.
Percebe-se, assim, como Leonardo da Vinci pôde dizer que as janelas
do corpo são janelas da alma e, além disso, são janelas do eu. O encantamento de Narciso é, tautologicamente, o mesmo que o do suicídio
pois, partindo do olhar, Freud liga o narcisismo ao domínio do visível.
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De agora em diante o eu da razão iluminista não caminha nem
viaja como garantia do Bem platônico, da idade das luzes, da vitória das
ciências e religiões triunfantes e da história oficial dos nossos pais. Não
pode mais seguir um mapa, que repetiria um espaço já explorado. A
errância e as miragens comportam os riscos do erro e do extravio. Já não
se sabe mais o tempo todo o que se está fazendo, nem onde se vai, nem
de onde se vem.
Na introdução da segunda tópica, a questão foi consolidada nesta
perspectiva. Freud assinala, então, que o eu é originalmente corporal,
eu-corpo e, além disso, que ele é não apenas uma superfície como também a projeção de uma superfície: O eu é sobretudo um eu-corpo; não é só
um ser de superfície, senão, ele mesmo, a projeção de uma superfície. Num
primeiro tempo, não há eu, ou melhor, está em coincidência com o todo
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do indivíduo e, mais especificamente, com a periferia que o delimita.
Num segundo tempo é o início do eu como imagem do todo, metáfora do
todo biológico, mas também órgão do todo, em continuidade metonímica com ele.
Observemos que o tipo de conflito de que Freud falava em A Perturbação Psicogênica da Visão (1911), longe de designar um fator não
libidinal no eu no exercício de suas funções somáticas e de governo dos
acessos à motilidade, testemunha, pelo contrário, uma usurpação, uma
invasão da libido no eu. Os ataques histéricos revelam, através da conversão, uma semelhante invasão na esfera motora. A onipotência do
pensamento do obsessivo mostra a sexualização do pensamento. Quanto mais Freud reflete, mais radicaliza a sexualidade e finalmente anexa
o eu. Desde então, a libido está em todo lugar, mesmo nas mais profundas dobras do corpo orgânico: no buraco do dente doente, no órgão
desaparecido do hipocondríaco, nas psicoses, na vida amorosa do ser
humano, no estado de dormir. O amor é fundamentalmente amor
de si próprio e, enquanto tal, não se deseja ir para além das fronteiras
do seu próprio interior. Desprende-se do sujeito e volta-se para as coisas
exteriores, apenas quando transborda: Um forte egoísmo preserva de
adoecer, mas por fim tem que se começar a amar para não cair doente
e certamente adoecerá, se como conseqüência de uma frustração, não
pode amar. Algo parecido com a psicogênese da criação do mundo,
segundo a imaginou H. Heine:
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Doente estava; e esse foi
da criação o motivo;
criando convalesci,
e nesse esforço curei.
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O amor é um remédio forçado para este eu que, num segundo
momento, mais restrito que o indivíduo, é um externo-interno que age
do exterior para o eu, como configurou Laplanche.
Assim, o conflito mudou de protagonistas, se é que há algum, se o
protagonista se pretender unitário, fixo. A problemática agora é essencialmente distributiva, econômica, para todos os envolvidos, sem exceção. As imagens de si, tanto do eu quanto do objeto, tanto da razão iluminista quanto da paixão, tanto do corpo orgânico quanto do corpo
narcísico, estão desestabilizadas. Nada, nem ninguém, escapa à libido.
Estamos diante do modo polimorficamente atuante do pulsional. Além
de ser uma superfície, o eu é a projeção de uma superfície, com todas as
inversões imaginárias que isto implica. A metáfora do esquema corporal,
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introduzida por Freud, assinala não apenas o caráter especular do eu, mas
também sua constituição através do Outro, como delineado em 1914:
Para nos servir de uma analogia anatômica, o melhor é identificá-lo
ao homúnculo cerebral dos anatomistas, que se encontra no córtex cerebral,
a cabeça para baixo e os pés para cima, os olhos voltados para trás e sustentando a zona da linguagem à esquerda.
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Com isso, evidentemente, a questão do objeto está colocada no
interior da economia narcísica, não existindo disjunção entre presença
do objeto e narcisismo, o que possibilita pensar a existência do narcisismo mesmo com a presença do objeto.
Nessa perspectiva, em 1923, o narcisismo secundário seria especular, herdeiro de todas as características anteriormente atribuídas ao
narcisismo primário. Com isso, também a questão da constituição do
eu fica colocada em toda a sua complexidade: o narcisismo do eu é um
narcisismo secundário, retirado dos objetos.
A imagem do corpo dá ao sujeito uma transcendência, uma objetividade na qual se intencionaliza a si mesmo como unidade discreta,
separadamente dos demais objetos que o rodeiam, bem como permite
uma razão linear, uma educação no campo da saúde protagonista e sua
crença num saber auto-suficiente sobre o corpo. Mas, se o eu é investido
libidinalmente, esta autonomia é fictícia, está sustentada por uma fixação não menos fictícia. Pois esta imagem o faz aparecer não somente
sendo em si mesmo e para si mesmo, senão também escudado diante
de relações e atividades movediças e mutáveis que de fato exercem um
continuado acossamento sobre ele no terreno em que ele está realmente. A imagem do corpo faz eterno o sujeito e o amor que vincula o sujeito
a esta imagem: Ser de novo, como na infância, seu próprio ideal, também por
respeito às aspirações sexuais: eis aqui a que aspiram os homens, nos diz
Freud. Em sua essência, amor pela eternidade, pela sua própria eternidade.
Nesta perspectiva, Nietzsche nos conta que Deus morreu de rir,
quando um deus se quis único, como esse, da representação tirânica do
menino-rei. Tarefa tão imperativa quanto impossível de ter fim, pois
como todo representante inconsciente é ele indelével.
Onde o eu não é eu, mas ou outra nebulosa satélite da galáxia,
carregada de energias momentâneas em processo de fissão incessante,
porque pulsional, libidinal, não pode existir autoria na acepção de única
e estável. A razão iluminista deixa de ter um locus fixo. Como disse Pi¬
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casso, desde que inventamos o compasso e o radar, se tornou possível aos tolos
voltar ao ponto de partida... A verdade não tem mais lugar fixo, é essencialmente circulante.
Se o eu é investido libidinalmente, se é constituído de forma especular, referindo-se à relação do sujeito consigo mesmo mediante uma
imagem e organizado através do Outro, coloca-se em questão toda e
qualquer relação, incluindo a do psicanalista com sua auto-imagem,
com sua teoria e com sua prática interpretativa (como a do educador, a
do médico). Com este questionamento, a libido está em todo lugar, em
qualquer razão, em qualquer corpo que se pretenda dessexualizado,
protagonista e detentor de uma verdade.
A educação no campo da saúde, tal como a conhecemos, perde a
segurança absoluta que imagina possuir quando representa sua prática
com todas as ilusões da racionalidade soberana, ou seja, quando sua
prática interpretativa é sustentada por um suposto eu deslibidinizado,
não marcado pelas tramas narcísicas. A idéia de totalização unificante
à qual está ligado o conceito de narcisismo nos faz pensar nas pretensões dementes da razão iluminista de se transformar no sugestionador
do século XX, efetuando uma sugestão direta, onipotente, que fixa a
priori um ideal de eu a ser alcançado pelo sujeito. Sugestão essa que,
exigindo crença cega, submissão sem crítica, abusa, portanto, de todo o
passado e de tudo aquilo a que nós inconscientemente aspiramos, na
medida em que não está diretamente consciente ou não nos lembramos, que se exprime em nossos romances atuais, em nossas relações
com as teorias, as técnicas, os analistas, os professores, os médicos e
outros que despertam o lugar dos pais dos nossos começos e seu narcisismo.
É justamente porque o amor proveniente do outro soma-se ao
amor de si mesmo que... não se deve educar o enfermo para que se assemelhe
a nós, senão para que se libere e consume seu próprio ser.
O que acabamos de dizer implica que a concepção de sujeito em
psicanálise tem estatuto bem diferente da idéia de indivíduo e suas
hierarquias etárias, sociais, biológicas, pois é figurada como se constituindo em seu ser por uma rede de relações que o ultrapassa, por uma
história de desejos que o antecede, que se apresenta como enigmas
acerca da sua existência, da sua sexualidade, da sua mortalidade, enigmas a serem decifrados ao longo do percurso imprevisto de uma vida.
Já faz muito tempo que a revolução astrofísica nos ensinou a não
mais centrar o céu nem o universo. Dizem até que o ponto original do
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Big Bang não teve lugar nem tempo. Assim, o centro não é senão uma
colcha de retalhos.
Entramos na fase final da lenta ruptura que faz desmoronar a idéia
de que o corpo humano se reduz a um código orgânico, fixo e totaliza¬
dor e que a razão que assim o formula detém o domínio racional do
código interpretativo. A um novo desdobramento desse corpo narcísico
Freud será levado. Assim, vamos adiante.
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