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uando Freud aborda escrito sobre a Paranóia a par
a questão da Psicose, tir do desenvolvimento do re
tem inteiro conheci gistro Imaginário, Lacanjá não
mento de uma dife parte do fato de supor um eu.
rença que ele toma ao Então, o "moi" corporal, não
fi
igo sobre Schreber en está de entrada, o fato de con
tre: paranóia e parafrenia; há uma siderá-lo entrada e homólogo ao
pergunta em Lacan quando abor registro Imaginário, colocava a
da esta questão no Seminário III: psicose paranóica em relação
por que Freud escolhe a Para com o eu, fonte da personali
nóia e não a parafrenia, esta úl dade, de certos traços estáveis;
tima equivalente à Esquizofre a partir do desenvolvimento do
nia? O que me resulta muito in Imaginário, o "moi" e o Ima
teressante desta pergunta é que a ginário, entendo que não se re
questão na Paranóia - o que se cobrem. E mais, assim como o
põe em relevo- é a questão do sujeito é uma hipótese, neste
eu (moi). Isto se inscreve em um sentido forma parte da hipótese
trabalho - um desenvolvimen o "moi", no sentido que não é
to teórico - de Freud a respeito um dado de partida, senão algo
da libido. Esta eleição - que a construir. No Seminário XXIV,
segue Lacan - toma sentido se sobre o Inconsciente, Lacan, ci
considera-se não tanto pelo va tando Gustave Le Bon, diz que
lor diagnóstico senão em função a raiz de "Psicologia das Mul
do dispo1Sitivo analítico, já que o tidões..." tal como o toma Freud,
que nomeio como ''Paranóia'' se colocam unidades, uma por
aparece com um peso muito es uma, como pérolas, diz e agre
pecífico relativo ao "moi"; quer ga: ''mas a questão é demons
dizer: todo o material com que trar a existência do "moi".
arma o discurso paranóico é to
Assim, essas unidades não su
mado do corpo. "É normal", diz põem de entrada a existência de
Lacan, já que se organiza esse um "moi" e entendo que a elei
discurso em função do corpo.
ção, tanto de Freud quanto de
Agora, bem, quando Lacan no Lacan ao aprofundar a questão
Seminário III põe as categorias da loucura entrando pelo lado da
do Imaginário, Simbólico e Real, psicose paranóica, especificamen
diz que a relação com o próprio te considera, não uma questão
corpo caracteriza o Imaginário. da diagnóstico, senão algo rela
Isto está inscrito num desenvol tivo ao dispositivo analítico, já
vimento relativo à Etologia, em que esta questão do "moi" ali,
função desta, aparece um reco de entrada, a partir de Freud, do
brimento entre a relação com o "Projeto de uma Psicologia..."
próprio corpo e o Imaginário, e está apresentado como um siste
mais, o Imaginário mesmo é ca ma estável, quer dizer: é o único
racterizado como "a relação com que no falante haveria de está
o próprio corpo".
vel. É o que faz, por exemplo,
Alguns anos antes do Semi- · que um discurso se reitere regu
nário III, Lacan escreve "A Psi larmente de sessão a sessão, se
cose Paranóica e suas relações apresente com a mesma trama,
com a Personalidade", após vá se repita com os mesmos confli
rios anos de trabalho no Semi tos, as mesmas identificações, em
nário
'' Le
S ymthome'' bora sejam contraditórias - co
(16-12-75), Lacan diz que a Psi mo _na histeria - que se colo
cose Paranóica e a Personalida quem as mesmas identificações.
de não tem nenhuma relação
Este sistema do eu supõe um pon
entre elas já que são o mesmo, to estável, um ponto de peso na
e que, !'°r elaborar esta questão trama discursiva e pelo mesmo,
- que entendo referir-se a di um fantasma central na lingua,
mensão do registro Imaginário um fantasma em função do qual
-atrasou a publicação deste tex se organiza o imaginário.
to,
Entendo que ali está o inte
Que implica esta formulação?
A meu entender, o que está im resse analítico pelo fato de que é
plicando é que, a diferença dos em função deste traço mínimo
trabalhos no Seminário III e o que se mantém estável, que é

11�,,�

4:(

possível situar no lugar do ''sem�
blant".
No mesmo tempo em que La
can produz esta formulação de
que a paranóica é a personalida
de e se centra o que fala no
"moi", começa o que se conhe
ce como o nome de "Apresenta
ções de doentes" de J. Lacan.
Proponho para simplificar isto o
caso Brigitte, já que é o mais
ilustrativo. É de 09-04-76. Aqui
se ve com clareza esta não coin
cidência do "moi" com o regis
tro Imaginário. Brigitte diz...
"produz'' um discurso sobre o
"parecer". Brigitte diz: "... é
sua pequena irmã o que eu que
ria depois a tenho preferido a
ela, parecia que nos parecíamos,
parecia que... nos parecíamos...
parecia... mas ela não se parecia
comigo, certamente não. Mas eu
tenho imaginado que ela se pa
recia comigo, o que eu buscava,
na minha opinião, é parecer al
guém para mim mesma, é a con
dição de vida, é o que busco, é
por isso que busco tomar a vida,
como não tendo vida própria..."
No desenvolvimento há um ter
mo que mostra uma ponta signi
ficante, há uma vacilação na lín
gua francesa de um termo (La
can pressiona ali, porque no dis
curso todo vale o mesmo, se
não) "tauchon", que é como se
chamava sua parteii;a, a parteira
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que assistiu a seu parto (aqui apa
rece uma pessoa amada, espe
cialmente). E ali Brigitte faz va
cilar e derivar este termo em "cau
chon" e logo em "totchon", ou
seja: trapo; e efetivamente é a
questão dos trapos a que em Bri
gitte tem peso. Brigitte diz: ''...
eu queria viver como um hábito.
.. se eu fosse anônima, eu pode
ria escolher o hábito o qual eu
penso... eu vestiria as pessoas a
minha maneira. Eu sou um pou
co um teatro de marionetes...''
E cada vez que se lhe pergunta
o que queria ser, não se sustém
nenhum traço referido ao ser. Não
se trata de um ser com uma cer
ta maICa, por exemplo: ser pre
ceptora senão que o que lhe pe
de de mais peso é ser um "ves
tido", um puro "semblant". Num
momento Brigitte diz: "... mas
o problema é em relação a ser
ou não ser..." A gen� se per
gunta ante isto: é semelhante ao
problema \hamlético? Em certo
ponto é al..sim, mas no sentido
como em Hamlet o coloca Sha.:
kespeare, tensiona o discurso, o
discutso está vetorizado e a per
gunta a Hamlet se coloca como
algo do qual está enfrentando a
possibilidade da marca: ''ser ou
não ser" ... ser o braço do pai, a
tomar a matca, a que a marca
caia sobre ele, é um passo antes
da man:a em Hamlet e dado que

está mais aquém da maICa, isto
coloca esta loucura de "ser ou
não ser", mas há um esforço ló
gico no discurso de ''ir a mar
ca". Porém em Brigitte não há
este vetor, senão que se orienta
exatamente no sentido oposto, nu
ma disgregação, onde seu dis
curso não tem peso algum, não
há nenhum ponto de referência a
respeito desta questão. Lacan che
ga a dizer: "trata-se de que não
tem a menor idéia de que tem
um corpo". Haveria que colocar
um Imaginário que não teria um
corpo, um ''moi'', um sistema
estável nesse ponto, uma maICa
mínima.
Estes dois pólos que temos
exemplificados entre a paranóia
- dado que trata-s� de um ima
ginário puro - um Imaginário
que no limite há que considerá
lo sem eu, um Imaginário sem
eu· supõe a dimensão específica
do mental, é o que entendo que
Lacan chama "doença mental".
Agora, a hipótese que eu vejo
indispensável para entender mui
tíssimos desenvolvimentos de La
can a respeito, é que é necessá
rio não fazer coincidir o "moí"
com o Imaginário, dado que o
Imaginário supõe um registro sem
marcas, é um registro dos exces
sos e defeitos, mas não há marca
de um ponto estável. Diferente
das doenças relativas ao eu. Por
isso entendo que pode-se falar
de "Doença Mental" e "Doen
ça da Personalidade". Faz-se en
tão necessário partir do fato de
que não há eu de entrada senão
que é a constituir, e mais, enten
do que o apoio pelo lado da pa
ranóia, do eu, tem permitido a
Lacan fazer os desenvolvimen
tos relativos a Topologia da Su
perfície. Assim, como não coin
cide o eu com o Imaginário, em
outro trabalho de Lacan, quando
trabalha a respeito de Joyce, o
Ego não coincide com o corpo.
Nesta via deixo aberta esta ques
tão do que implica não fazer uma
equação direta entre: o Eu, o Cor
po e o Imaginário.
(Tradução: Ricardo E. Delfino)
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