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m fato que a estrutura
exerce seu efeito no vi
vente, padecendo este
uas conseqüências em
eu gozo Pl"llllário.
A pretensa relação harmônica en
tre o que vive e o que o circunda
está perturbada pela insistência do
saber inconsciente que parte de um
defeito no saber, no gozo, de um
desajuste que está no centro da exis
tência e que insiste desde fora e
perturba, não sendo a natureza a
que se nos impõe.
Como ignorar, então, que a di
ficuldade concerne à regulação do
gozo? Como fazer menos impró
prio, a respeito do laço social, ao
gozo do próprio corpo? É em rela
ção à regularização do gozo que a
tarefa educativa e a de todos os
poderes encontram sua impossibili
dade, irrompendo este na sala da
cultura como no que não marcha
dos povos, apesar de que a ordem
seja de ferro.
"O peso da vida e a cruel reali
dade" bem poderiam ser a expres
são �e um p�ta ou a frase de um
escntor trágico, mas pertence a
Freud, que a situa em seu texto "O
porvir de uma ilusão", a respeito
do que chama "a educação para a
realidade".
A "die Erziehung sür Realitat"
é definida por Freud como o que
possibilita ao homem assumir sem
consolos ilusórios nem embotamen
tos anestesiantes "à dura vida".
A,e;ora, bem, que é o que dife
rencia esta 'educação para a reali
dade" da educação que Freud de
nuncia que convém evitar na cura,
a ortopédica, que tende a adaptar o
indivíduo ao meio social?
Acredito que podemos homolo
gar "a educação para a realidade"
freudiana com "boa pedagogia" de
Lacan, aquela onde o anodamento
não falha, a que faz sujeito da tri
plicidade, sem a qual não há saber
inconsciente nem laço entre as pa
lavras.
Esta educação, lembremos, é fi
lha da modernidade, que, pelo "có
gito" cartesiano, não encontra apoio
em nenhuma realidade.
Qual seria a realidade anterior
ao sujeito, se este é sujeito do sen
tido?
A realidade dessa educação que
Freud postula e a que aspira para a
posteridade remete ao Real laca
niano, real do sexo que situa o go
zo impossível da relação sexual, co
mo também o real da morte.
Não podemos esquecer que tan
to no "Porvir de uma ilusão" co
mo no "Mal-estar na Cultura" está
reconhecida por Freud a profunda

desarmonia entre o homem e o mun
do.
Para Freud, o dever do homem
é aceitar a morte, verdade que a
guerra mostra a nu, aceitação que
tem a virtude de fazer a vida su
portável, perdendo a ilusão seu va
lor por ceder passo ao dever.
Neste contexto, encontramos a
famosa expressão: "Se queres po
der suportar a vida, deves estar dis
posto a aceitar a morte."
Defrontar-se com um real da dis
córdia, da finitude, com o real do
sexo, que faz impossível o acopla
mento de bem-estares e desejos, são
os pilares da educação para a reali
dade em que Freud aposta, em opo
sição à ilusão da religião, como tam
bém em oposição ao fim adaptati
vo da educação de sua época, subs
tituindo, assim, o ideal da ética tra
dicional por uma ética da verdade
no real, ou seja, a assunção da cas
tração, jamais gratuita ou impune
mente denegada, forcluída ou des
mentida, o que ressitua qualquer po
sição do sujeito, eticamente.
Podemos dizer que o ensino na
experiência analítica é o peso da
verdade o que não pode homologar
com a consagração, ou o culto de
la, já que a verdade facilmente con
duz à religião.
É por isto que nossa função, co
mo analistas, é a de "testemunhar"
as verdades indomáveis com que .
nos defrontamos, constatação que
leva Freud a dizer que "o respeito
pela verdade é mais compensatório
que a política do avestruz".
Se a religião, como qualquer mo
ral, opera dirigindo consciências, o
dever da psicanálise, ancorada e
orientada no advir a ser, onde isso
era, implica o juízo que condena e
resitua o princípio do prazer em
um mais além do recalque, portan
to, um mais além das normas do
Outro, sejam estas o proibido, o
ideal, ou o imperativo. Como es
quecer que, por o Outro não poder
responder pelo gozo, é o sujeito
quem suporta seu peso, o que faz
ao Outro inconsistente?
Pois bem, sabemos que ninguém
escapa à educação, dela não h� ne
nhuma forma única, nem um único
modelo. O ensino escolar não é sua
única prática, nem o professor pro
fissional seu tnico praticante. Tu
do o que é importante para a co
munidade, e existe como algum ti
po de saber, existe como algum mo
do de ensino. Seu ideal consiste
em reproduzir, e aqui encontramos
sua empresa universal, uma ordem
social ideal, e é concebido como
perfeito e necessário através da trans
missão das crenças, valores e habi-

Iidades que formam homens e mu
lheres.
Um bom exemplo disto que es
tamos vendo achei-o em uma carta
que a fez pública, nos Estados Uni
dos, Benjamim Franklin. Trata-se
de uma carta que os índios envia
ram como resposta ao convite que
tinham recebido dos americanos, de
pois do tratado de paz com as seis
nações, para que alguns jovens ín
dios fossem às escolas americanas
para ali serem educados como ho
mens cultos. Assim responderam os
velhos chefes índios: "Nós esta
mos convencidos de que os senho
res desejam o bem para nós e agra
decemos de todo o coração. Mas
aqueles que são sábios reconhecem
que diferentes nações têm concep
ções diferentes das coisas e, sendo
assim, vós não ficareis ofendidos
ao saber que a idéia vossa de edu
cação não é a mesma que a nossa.
Muitos de nossos valentes guerrei
ros, formados nas escolas do norte,
aprenderam vossa ciência, mas quan
do voltaram já não eram mais va
lentes, ignorantes da vida da flo
resta e incapazes de suportar o frio
e a fome. Não sabiam como caçar
o cervo, matar o inimigo nem cons
truir uma barraca e falavam nossa
língua muito mal. Eram, portanto,
totalmente inúteis. Não serviam�m
como guerreiros nem como caça
dores nem como conselheiros. Fi
camos extremamente agradecidos
por vossa oferta e, embora não pos
samos aceitá-la, para mostrar nossa
gratidão, oferecemos aos nobres se
nhores da Virgínia que nos enviem
alguns de seus jovens, que lhes
ensinaremos tudo o que sabemos e
faremos deles homens."
Podemos ver que, no melhor es
tilo kantiano, americanos e índios
acreditavam em que, pela educa
ção, o homem pode chegar a ser
homem.
Como incriminá-los, nessa épo
ca, de não terem tomado em conta
o que só desde o começo deste sé
culo nos possibilita o ensino freu
diano? Como poderiam saber que
as vias do que faz um homem e
uma niulher decide-se no drama que
tem sua cena no Outro, ou seja, o
que constitui o Édipo? Como po
deriam saber que homem e mulhe
res não são nada mais do que sig
nificantes, pelo que é do dizer, co
mo encarnação diversa do sexo, de
onde tomarão sua função?
Mas, podemos dizer que nosso
século tem características diferen
tes? Que ele não acredita na educa�
ção? Que não aposta, ainda, na fa
mosa educação dos pais? Que não
acredita, ainda, no saber que o pai
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deve ter, ou no saber comportar-se
da mãe? Não se sustem, ainda ho
je, que o respeito pela palavra do
pai, por parte da mãe, é o que dá
peso a ele frente aos filhos?
Agora, bem, há algo mais atroz,
como nos mostrou Schreber, que
um pai educado, que aspira a ser
igual à função, sem reconhecer a
hiância que os separa?
A função é fruto de um signifi
cante único, que pode ou não ter
lugar no. Outro, e quando está ali
não é para representar o sujeito, de
ser assim haveria subjetividade pa
terna, e sim para que o sujeito seja
representado pelo significante.
Podemos ver que a educação se
caracteriza por acreditar em que se
pode mandar sobre a sublimação,
sendo que este processo escapa tan
to ao domínio do educador como
ao próprio sujeito, já que não se
trata da vontade. Esta é a crença
que operava no pedagogo e pastor
Pfister, contra a qual se alça a voz
de Freud no ''Porvir de uma ilusão''.
Que outra realidade pode operar
para as crianças, além das exigên
cias, demandas e desejos, encarna
dos nos que as rodeiam, tecidos pe
la linguagem e a palavra, realidade
construída segundo o modelo de fi
lhos que foram seus pais?
Como deixar de ver e reconhe. cer o peso do inconsciente dos edu
cadores na ação que realizam? Exem
plo disto nós o encontramos na res
jposta mais admirável que Rousseau,
no "EID11io", encontrou para a per
gunta "de onde vêm as crianças?"
Foi, para ele, a que deu uma mãe,
que disse a seu filho: "as mulheres
os mijam como pedras em meio de
dores terríveis.'' E nós sabemos que
quem urinava pedras, com dores ter
ríveis, era o próprio Rousseau. So- ·
frimento da bexiga pelo qual reali
zava um fantasma de mulher parindo.
A criança pode e abrir a outras
influências pela "� ducidade" pa
terna, ou seja, po i sua destituição
do lugar de IdeaL: Assim o situa
Freud no texto "Sabre a psicologia
do Colegial'', reconhecendo que o
adulto é o que se tem desprendido
dos substitutos paternos. A propor
cionalidade posta em jogo entre a
caducidade paternal e a caducidade
da função do ideal situa claramente
a ética da psicanálise em relação
ao real, por fora do ideal inacessí
vel e irrealizável, por fora do enga
no ilusório que só expulsa a morte
da subjetividade, mas jamais do real.
Se, por constatar a existência au
tônoma do simbólico, Freud viu-se
exigido a postular a pulsão de mor
te, foi porque reconheceu o parasi
tismo que no ser vivente se intro-
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duz mais além da vida, o que faz
monstruosa a realidade humana so
bre a qual recai a "maldição uni
versal".
Educar, governar e psicanalisar
são oficios que têm em comum o
. poder da palavra, o poder que al
guém pode, por seu intermédio, exer
cer sobre outro, gozo, então, que
do semelhante se extrai. Mas estes
oficios têm, todos eles, o mesmo
limite, a impossibilidade de domi
nar o que não se domina: o incons
ciente.
Podemos dizer que a educação
para a realidade freudiana é a lú
cida apreensão que desmistifica o
Ideal e lesa o narcisismo. É tam
bém a que reconhece o buraco que
o simbólico lavra no Real, buraco
que desgarra a sexualidade huma
na, obstruindo a complementarie
dade entre os sexos, real que não
cessa de não se escrever e que a
castração impõe.
Se Freud situa, nos "Estudos so
bre a Histeria", que a análise de
veria conduzir da miséria neurótica
ao infortúnio banal, é Lacan quem
situa a necessidade da virada da
impotência imaginária ao impossí
vel que resulta ser o real, o que não
implica nem progresso à espera da
verdade, nem bem-estar.
Não se trata de carregar a misé
ria nas costas, nos amarraríamos no
discurso que a condiciona. Tam
pouco reinvidicá-la, já que denun
ciá-la a reforçaria.
Não se trata ile entrar o que não
anda no discurso normal, e sim de
termos em conta que o que não
anda é o discurso que só procede
pelo dizer verdadeiro. E como fa
zer para que o dizer verdadeiro che
gue a fazer-se ouvir, suprindo a re
lação sexual, a que estamos reduzi
dos a realizar? Retorno por retomá-
lo ao título de meu trabalho "O
peso da vida e a cruel realidade",
ao que aposta a educação para a
realidade freudiana, e entendo que
só será possível nesta época que
nos toca viver, onde o progresso
das pesquisas científicas nos amea
ça, onde o obscurantismo pulula,
onde a política nos exige cotidia
nos sacrificios em prol das futuras
gerações e a educação faz do saber
um instrumento do poder se ao bem
dizer o governa o pudor.
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