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CONSCIÊNCIA

Mulher com um coração na mão, diante dos olhos, com esta inscrição em letras de oiro Οικεια
σύνεσις, ou seja, a própria consciência, estando em pé, a meio de um prado florido e de um campo de
espinhos. A consciência é a cognição que cada um tem dos actos e dos pensamentos escondidos e
ocultos aos outros homens. Porém, representa-se na acção de observar o próprio coração, no qual
cada um tem ocultos os seus segredos, os quais apenas para si próprio são, por força, evidentes.
Está com os pés nus no lugar acima referido, para demonstrar o bom e o mau caminho pelo qual
cada um caminhando, ou com a virtude, ou com o vício, é certo de sentir as ásperas picadas do
pecado como o suave odor da virtude.

Cesare Ripa, Iconologia, ed. Pádua, 1618.
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Apresentação – Evidência, afecto e inconsciente

A procura da evidência acompanha todo o esforço de veridição e constitui a forma
prínceps da inteligibilidade. A via cartesiana da modernidade reforçou o papel da evidência como critério fundamental da verdade apodíctica. No entanto, a investigação sobre
o quadro geral da evidência, os seus operadores e obscuridades é muito recente, devendo-se a Fernando Gil o contributo decisivo. O Tratado da Evidência (1993) e Modos da
Evidência (1998) inauguram um programa de investigação, cuja fecundidade se reflecte
neste número de Cultura.
Como bem mostrou Fernando Gil, a evidência é um excesso de crença, que remete para
um fundo alucinatório, onde se situa o nível mais arcaico da percepção e da “fé perceptiva”.
A alucinação é o grande operador da evidência, que trabalha por dentro o exercício de
fundamentação levado ao limite, de que são exemplo notável a instanciação do poder
soberano e o argumento ontológico.
A consonância possível entre a evidência e a alucinação originária, que passa pelo facto
de ambas terem como modelo o existente absoluto, tem igualmente consequências de
grande fecundidade para quem procura resolver o problema das formas de articulação
entre a fenomenologia e a psicanálise. A actividade fundacional da evidência implica, a
um nível arcaico, a articulação entre pulsão, afecto e figuração na posição das objectidades dadas no aparelho percepção-linguagem. Cada uma destas dimensões tem um
papel decisivo enquanto componente essencial do conhecimento, mas vai para lá da
dimensão cognitiva, revelando a génese da significação, tanto nas teses psicanalíticas
como nas descrições fenomenológicas. É o próprio par “intenção/preenchimento”, presente na teoria husserliana da evidência que se pode reconduzir à dimensão mais profunda do par “desejo/satisfação”, tal como este se revela pela análise da alucinação primitiva na teoria freudiana do sonho ou da relação de objecto. O preenchimento do visado
requer uma presença compulsiva, que é índice de realidade e de verdade, e uma adequação, sob a forma de autodoação, que dispensa o recurso à verificação. Tanto uma como a
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outra retomam uma conexão arcaica e irredutível entre o desejo e o sentimento de satisfação de uma Ur-glaube ao nível das estesias. Estas não serão pistas essenciais para resolver
a tensão aparente entre consciência e inconsciente ou entre a intencionalidade e o grupo
pulsão-afecto-representação?
Os temas abordados neste número de Cultura foram objecto de debate em dois colóquios internacionais de intenção distinta, mas cujo quadro conceptual revela grandes
afinidades: o Colóquio “Modos da evidência”, organizado por Danièle Cohn e Adelino
Cardoso, em Setembro de 2012, e o Colóquio “Pulsão, afecto e inconsciente: da filosofia
à psicanálise, da psicanálise à fenomenologia”, organizado, no mesmo mês, por Nuno
Miguel Proença.
Os trabalhos em torno do pensamento de Fernando Gil incidem sobre objectos e operações de eleição do nosso Filósofo, como sejam o tema da soberania (Diogo Pires Aurélio),
a operação da evidência (Ana Isabel Bastos) e a inteligibilidade da expressão situada num
quadro leibniziano (Sofia Araújo); retomam diálogos dos autores com Fernando Gil a propósito de aplicações de conceitos gilianos em domínios diversos como a cura psicanalítica (Françoise Coblence), a medicina e a arte médica (Manuel Silvério Marques), a produção literária de Manuel Teixeira-Gomes (Helder Macedo) e uma importante descoberta
matemática de Cantor (Françoise Balibar).
Os trabalhos que interrogam a articulação entre a fenomenologia e a psicanálise interpretam de forma inovadora o sentido dos conceitos de afecto, pulsão e inconsciente.
Uma leitura husserliana da afecção permite aproximá-la da teoria psicanalítica das
pulsões e relacionar o inconsciente fenomenológico e o inconsciente freudiano (Carlos
Morujão). O afecto é o solo da ontologia fundamental; entendido a partir das análises
heideggerianas, a sua importância revela-se tanto no cuidado como na compreensão
do existir na quotidianidade (Irene Borges Duarte). A repetição cega, característica das
pulsões, que se opõe niilisticamente à mudança, apela à instituição de um sujeito cujo
desejo, simbolicamente determinado, se situa para lá do princípio natural do prazer
(Rudolf Bernet). A doutrina psicanalítica das pulsões, dos seus objectos e da relação
entre sexualidade e lei transgride os limites ontoteológicos fixados pela filosofia, indo
para além da one-body psychology e da one-body neurology, elucidando o significado da
aprendizagem (Fernando Belo). Uma leitura fenomenológica do nó da topologia lacaniana permite entender os seus buracos como experienciáveis sob o modo afectivo e
carnal: pulsões, desejos e amor são a sua matéria e os seus movimentos recebem assim
um significado ontológico (Guy-Félix Duportail). A descrição henryana da subjectividade
como auto-afecção do vivente permite, por seu turno, redefinir as noções freudianas
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de afecto, pulsão e inconsciente, tornando possível a compreensão do recalcamento
para lá da herança de uma filosofia da representação (Nuno Miguel Proença). Jaspers
e Binswanger adoptam, de forma diversa, a fenomenologia a partir da recepção da psicanálise freudiana. O debate em torno do método estrutural em psicopatologia mostra-nos como (Elisabetta Basso).
Adelino Cardoso*
Nuno Miguel Proença**
Danièle Cohn***

* CHAM, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa, Universidade dos Açores, Portugal.
cardoso.adelino@gmail.com
** CHAM, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa, Universidade dos Açores, Portugal.
Bolseiro de Pós-Doutoramento da FCT - SFRH/BPD/110895/2015.
nunomiguelproenca@gmail.com
*** Centre de philosophie contemporaine, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France.
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A soberania como «localização do infinito
na existência individual»
Diogo Pires Aurélio*
Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias 35 (2016): 15-29. ISSN 0870-4546
URL: https://cultura.revues.org/2590

Resumo
A soberania é um conceito cuja definição remete para o absoluto e o incondicionado, pese
embora a sua génese se situar na modernidade, o que significa ter de se prescindir, na sua
formulação, de qualquer recurso de natureza transcendente, como os que serviam de lastro à
legitimação do poder nas concepções antiga e medieval. É objectivo do presente artigo analisar este paradoxo, sempre presente no Estado contemporâneo, evidenciando, a partir dos
escritos de Fernando Gil sobre o tema, o modo como a soberania alberga em simultâneo duas
dimensões conceptuais que são antagónicas e, no entanto, inalienáveis.
Palavras-chave: Império, Estado, absoluto, lei, fundamento, vontade.
Abstract
Sovereignty is a concept, whose definition refers to the absolute and unconditioned power,
although its genesis is in modernity, which means we have to manage in its formulation without any transcendent resource, as it was usual for legitimate power in the ancient and medieval conceptions. This paper aims at analysing such paradox, always present in contemporary
state, looking at the writings on the issue by Fernando Gil and trying to show how sovereignty
accommodates two conceptual dimensions that are antagonistic despite inalienable.
Keywords: empire, state, absolute, law, ground, will.

Pretende-se analisar no presente estudo o conceito de soberania no sentido que a
modernidade lhe atribui e que aparece, pela primeira vez, explicitado na obra de Jean
Bodin. Não iremos, por isso, discutir eventuais afloramentos desse conceito já na Idade
Média, muito menos a questão, recorrente entre os historiadores, da originalidade que
Bodin reivindica, ao afirmar a necessidade de saber em que consiste a soberania, ou
* IPRI e DF, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa, Portugal.
aurelio.diogo@gmail.com
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«potência absoluta e perpétua de uma república», visto não haver «jurista nem filósofo
político que a tenha definido»1, assim como as marcas que permitem identificar o soberano, «um ponto não esclarecido como merecia por aqueles que melhor escreveram
sobre o assunto, fosse por lisonja, por receio, por ódio ou por esquecimento»2, as marcas
que distinguem aquele que é verdadeiramente soberano. Na realidade, sendo inquestionável a presença do termo soberania em vários textos muito anteriores aos Seis Livros
da República, o modo como Bodin o reformula não deixa margem para dúvidas quanto à
sua novidade, nem quanto à ruptura que nele se instaura em relação a todas as formas
de equacionar a política que o antecedem. Há, decerto, marcas identitárias da soberania
que Bodin refere e que podiam encontrar-se, já antes, em alegações jurídicas ou tratados
políticos. É provável, até, que tais ocorrências, mais ou menos esparsas na linguagem dos
canonistas, tenham contribuído para o desenho que o conceito irá definitivamente apresentar, uma vez reformulado por Bodin. O levantamento desses registos, levado a cabo
por autores como Kantorowicz3, Gaines Post4, ou Joseph Strayer5, evidencia de facto a
atribuição aos monarcas de certas características – perenidade, ilimitação do poder, etc. –
que vão depois entrar na compreensão da soberania, tal como esta é teorizada por Bodin.
Porém, o que se encontra nos Seis Livros da República e que verdadeiramente singulariza
o conceito aí apresentado não se restringe à mera combinação de elementos oriundos
da realeza medieval, ou mesmo do Império. O que verdadeiramente caracteriza o conceito, para lá dessa eventual recuperação de elementos avulsos, é a consciência nítida
que o autor manifesta quanto ao seu significado e ao seu alcance político. Como escreveu
Olivier Beaud, «não há conceito de soberania sem consciência reflexiva»6. É por isso que
todos os enunciados em que se atribui, anteriormente a Bodin, um poder absoluto ao rei,
por mais extremados e por muito próximos que pareçam dos Seis Livros da República, se
revelam, ainda e sempre, meras variantes de uma concepção da política com a qual o pensamento soberanista irá definitivamente romper. É essa ruptura que tentaremos assinalar,
deixando deliberadamente de lado os diversos modos como ela se processou7.
1
2
3

4

5
6
7

BODIN, Jean, Les Six livres de la République (1593), Paris, Fayard, 1986, Livro I, chap. 8, p. 179.
Ibidem, cap. 10, p. 295.
KANTOROWICZ, Frederick the Second, London, Constable, 1957; The King’s Two Bodies. Study in Medieval
Political Theology, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1957.
POST, Gaines, Studies in Medieval Legal Thought. Public Law and the State [1964], New Jersey, The
Lawbook Exchange Ltd., 2006.
STRAYER, Joseph, On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1970.
BEAUD, Olivier, La Puissance de l’État, Paris, PUF, 1994, p. 47.
De entre a bibliografia recente sobre o tema, cf. QUAGLIONI, Diego, La sovranità, Roma-Bari,
Editore Laterza, 2004; KRITSCH, Raquel, Soberania. A construção de um conceito, Universidade de
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Tão-pouco entraremos aqui em linha de conta com o alegado declínio da soberania
na cena política internacional, que tantos autores vêm proclamando insistentemente. Ao
longo das últimas décadas, recrudesceu, de facto, a suspeita, já antiga, de que a ideia do
poder soberano se teria tornado caduca, enquanto instrumento de análise da realidade
política em tempos de globalização. As razões aduzidas para tal são de diversa natureza.
Por um lado, uma parte significativa dos fluxos tradicionalmente regulados pelos Estados
– designadamente os fluxos de capital, mas também os de tecnologia, de informação e
até de força militar, como se pode ver pela crescente banalização do chamado «direito de
ingerência» – tende, hoje em dia, a escapar progressivamente ao seu controlo. Por outro
lado, a imaterialização crescente das economias põe em causa a necessária subordinação
da esfera dos negócios ao poder político. A tudo isto acresce o modo como hoje se processa a circulação de informação e a produção do saber, dificultando, ou impossibilitando
mesmo, a formação de uma verdadeira «opinião pública», pressuposto essencial de todo
o Estado soberano, inclusive o democrático, onde sempre assentou o «contrato social»
e o assentimento dos indivíduos à ordem vigente. Num outro registo, porventura mais
radical, poderia ainda referir-se as conclusões a que chega Gerard Mairet, ao diagnosticar
«o aniquilamento de toda a soberania possível em geral e da soberania democrática em
particular», a partir do momento em que, com as bombas sobre Nagasáqui e Hiroxima,
uma democracia «conduziu voluntariamente a guerra absoluta contra populações civis
do adversário, numa guerra que opunha exércitos». Na verdade, se a guerra, como o autor
acrescenta, é «o acto de soberania por excelência», a utilização da bomba é «a marca
absoluta e última da soberania absoluta»8.
Um pouco à revelia deste certificado de óbito, recorrentemente passado ao Estado
soberano, parte-se aqui da simples verificação, se mais não for, empírica da sua continuidade. De facto, apesar das indiscutíveis mudanças que a informática, a chamada «economia do conhecimento» e a crescente globalização dos mercados introduziram nas nossas
sociedades, a soberania continua a ser o eixo em torno do qual os centros de poder se

8

São Paulo, Humanitas, 2002; PENNINGTON, Kenneth, The Prince and the Law (1200-1600), Princeton,
N.J., Princeton University Press, 1993; SPRANDEL, Rolf, Verfassung und Gesellschaft im Mittelalter,
München, UTB, 1991.
MAIRET, Gérard, Le Principe de souveraineté. Histoires et fondements du pouvoir souverain, Paris, Gallimard,
1992, pp. 301-302. Sobre a questão da pertinência do Estado soberano, cf. ZOLO, Danilo, Globalizzazione.
Una mapa dei problemi, Roma-Bari, Editora Laterza, 2004; BALIBAR, Étienne, «Prolégomènes à la souveraineté: la frontière, l’État et le peuple», Les Temps modernes, Septembre-Octobre- Novembre, 2000,
n.º 610, pp. 47-75; MACCORMICK, Neil, Questioning Sovereignty. Law, state and nation in the European
Commonwealth, Oxford-New York, Oxford University Press, 1999.
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organizam e gerem os respectivos confrontos ou compromissos9. Mesmo numa situação tão peculiar, sob esse ponto de vista, como a da União Europeia, é patente que a
convicção, ou mesmo a certeza, de que os Estados do continente deveriam alienar a sua
soberania e render-se à ideia de uma federação, aparentemente vantajosa para todos,
é insuficiente para que tal aconteça, esbarrando a cada passo em alegados «egoísmos
nacionais» a construção da nova forma política. Em simultâneo, pois, com os possíveis
sinais de declínio, a soberania dá igualmente sinais de sobrevivência, se mais não for,
enquanto operador conceptual de que o entendimento da política não prescinde facilmente. E por muito que as suas insuficiências, porventura congénitas, se tenham agravado nos últimos tempos, reduzindo-a em alguns aspectos a uma amostra do que foi,
algumas vezes, no passado, ainda não se vislumbra no horizonte, por enquanto, outro
modo de processar coerente e consistentemente a organização interna e as relações
externas dos agregados políticos.
1. Porquê esta persistência do modelo soberanista, apesar da manifesta impotência
que os Estados soberanos deixam transparecer actualmente, perante os vários poderes
efectivos que os cercam e ameaçam de captura? Há razões de diversa natureza, nomeadamente histórica. A principal, contudo, reside na forma como se consubstanciou na soberania a moldura jurídica no interior da qual continuamos a pensar a política. Falar do Estado
soberano não é apenas falar de um novo tipo de organização, que teria rendido a ideia
de Império, ainda remanescente em finais da Idade Média, sob a forma, já então residual
e mais ou menos utópica, de um Império cristão. Na verdade, a ideia de Estado, cujo pilar
essencial é a soberania, está para lá da simples questão dos regimes. Mais do que uma
mudança ou revolução política, o Estado representou uma revolução epistemológica,
através da qual se alterou substantivamente o modo como, na versão tradicional, a justiça
e o poder se articulavam entre si.
A soberania do Estado acarreta, antes de mais, a autonomização da política, subordinando-lhe quer o teológico, quer o jurídico. Os reinos medievais, pelo menos de jure,
senão de facto, estavam subordinados ao Império, um Império que tanto o mundo cristão,
como já antes o mundo romano, não entendiam noutro registo que não o do sagrado:
só uma sobredeterminação do poder temporal pelo poder espiritual poderia legitimar
uma forma de poder que reivindica a supremacia, no limite, sobre toda a terra e todos os
9

Num livro significativamente intitulado The Return of History and the End of Dreams (London, Atlantic
Books, 2009), Robert Kagan sustenta que o mundo nos últimos anos se tornou «normal, outra vez»,
ressurgindo as rivalidades entre Estados soberanos, que alguns imaginaram em vias de extinção após
o colapso da URSS.
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homens. De algum modo, o Império é sempre Sacro-Império, mesmo quando não ostenta
explicitamente esse nome, porquanto se integra numa ordem que o transcende e da qual
tanto os imperadores, como os reis ou simples governantes, se assumem como intérpretes. Em Roma, a dada altura, o imperador tornou-se o pontífice máximo; na Idade Média,
presumia-se que, legislando ou caucionando a lei, ele reiterava o gesto do criador, o acto
de vontade mediante o qual o mundo veio do nada e subsiste na obediência às regras
que ele ditou. Nem uma nem noutra destas concepções da ordem jurídica subsiste sem
a remissão para o transcendente. Por outras palavras, nenhuma delas contempla a existência de normas cuja ultima ratio pudesse residir na vontade de um simples ser humano.
Com ou sem a sujeição ao Papa, o imperador integra-se num plano superior, no qual se
fundamentam as leis que por seu intermédio são explicitadas para o universo dos subordinados. Desse ponto de vista, nem sequer há, em bom rigor, criação de leis, ou variações
na enunciação do justo, cuja origem e conteúdo se pudessem atribuir à especificidade do
Império ou à singularidade do imperador. A multiplicidade dos códigos, como a diversidade das normas e costumes em que a justiça se declina, não são senão interpretações,
transcrições para a ordem local de uma única ordem universal, onde a vontade do legislador se funde com a racionalidade do todo. Resta, no entanto, o problema de saber que
natureza poderá atribuir-se a essa fusão, pela qual se anula o hiato entre uma e outra
ordens, de modo a permitir que o registo da contingência em que se produz a lei positiva
dê lugar ao registo do incondicionado em que ela se impõe, para ser de facto soberana.
Em que medida a particularidade, inerente a qualquer ordem jurídica, é legitimada pela
sua alegada inscrição numa ordem universal, seja a vontade divina ou qualquer outra versão do absoluto? Se pusermos de parte a realidade empírica da simples força, será possível identificar racionalmente um fundamento para a necessidade com que as leis se apresentam e exigem a obediência dos súbditos? Ou, pelo contrário, a cadeia de normas que
integram um sistema jurídico, no limite, encontra unicamente a vontade incondicionada
do soberano, a qual é sem fundamento e dá para um abismo, onde a razão, literalmente,
se afunda e cede à simples crença?
A ideia de Império, como vimos, não subsiste sem esta crença na ancoragem do poder
em algum tipo de transcendência, seja ela a vontade divina ou a justiça do cosmos, que
possa emergir como fundamento para unificar o direito e legitimar o poder. Sem ela, tornar-se-ia impossível estruturar o mapa político segundo o arquétipo da monarquia universal, acima de todos os reinos, que ressurgirá vezes sem conta em utopias, como a de
Dante Alighieri, no De monarchia, e em programas políticos, militares e culturais, como os
de Carlos Magno, Frederico Barba Ruiva, ou Carlos V. Para haver paz, escreve Dante, «convém necessariamente a toda a terra, e a tudo quanto à geração humana é dado possuir,
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ser monarquia e ter um só príncipe, o qual, possuindo tudo e não podendo desejar mais,
mantenha os reis satisfeitos nos termos dos seus reinos, de modo que haja paz entre
eles»10. Mesmo quando a ideia de Império começa a ser suspeita ou tida por utópica –
como irá acontecer, por exemplo, nas obras de Erasmo e Nicolau de Cusa –, o horizonte
em que se pensa o poder político continuará a ser o de uma unicidade que subsume os
múltiplos pólos da autoridade que actuam no seu interior. Se a ideia de uma «república
cristã», como entretanto o Império passaria a designar-se, é suspensa, ou posta de parte,
é tão-só porque o humanismo renascentista acredita que a unidade, espelho da vontade
do senhor do universo, se alcançará mais fácil e pragmaticamente através de pactos de
não-agressão entre os príncipes cristãos do que através da submissão de todos a um só
de entre eles.
O imperador, contudo, à semelhança dos reis e governantes que dele dependem, não
acede jamais, nesse modelo, ao estatuto de verdadeiro autor da lei. Por mais vasto que
seja o seu poder, este não é verdadeiramente legislativo, nem se atribui a si mesmo a origem da norma, pelo menos nos termos em que a modernidade irá pensar a norma soberana. Pelo contrário, apesar da majestade que se lhe reconhece, o poder do imperador
é tão-só judicial: no topo da república cristã não existe um legislador, existe apenas um
juiz, a quem compete arbitrar as contendas à luz das leis. O imperador faz justiça, porque
tem competência para dizer o justo (jurisdictio), isto é, decidir quem, de entre dois ou mais
reis que estão desavindos, ou mesmo em guerra, tem razão. O rei, por sua vez, repete o
gesto imperial e faz justiça, arbitrando os diferendos entre os seus vassalos e dizendo de
que lado está a justiça. Mas nem o imperador nem o rei são verdadeiramente soberanos,
porquanto julgam com base numa legalidade que os antecede. Decerto, imperador e reis
tomam decisões e dão ordens nas respectivas jurisdições. Mas tal não significa que «dêem
a lei», ao sabor do seu arbítrio, porque a lei existiu desde sempre, cabendo ao governante
apenas a sua explicitação e aplicação à particularidade dos casos, mediante os princípios
que emanam da justiça e que são evidentes para todo o ser racional. É a lei que constitui o
rei – lex facit regem, como escreveu o jurista Bracton11 –, e não o inverso.

10

11

«[…] conviene di necessitade tutta la terra, e quanto a l’umana generazione a possedere è dato, essendo
Monarchia, cioè uno solo principato, e uno prencipe avere; lo quale, tutto possedendo e più desiderare non possendo, li regi tegna contenti ne li termini de li regni, sì che pace intra loro sai». DANTE, Il
Convivio, Trattato Quarto, cap. IV, a cura de Antonio Enzo Quaglio, 1998, p. 113, ed. electrónica, dante.ilt.
columbia.edu/books/convivi/index.html.
Apud BEAUD, Olivier, 1994, p. 59.
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2. A ideia de soberania, tal como é formulada por Jean Bodin, surge ao arrepio de todo
este discurso que a tradição ocidental, durante séculos, declinara em diversos registos.
Do ponto de vista estritamente político, ela diverge, como vimos dizendo, da ideia de
Império, contrapondo-lhe a de Estado. A ideia de Estado também pressupõe uma unidade de poder, superior e independente face a qualquer outra, seja esta religiosa ou
civil. Contudo, o seu horizonte não é o do universo, como no caso do Império, mas sim o
daquilo a que Schmitt chamará de «pluriverso». O espaço do Império é, potencialmente, o
mundo inteiro: o horizonte em que idealmente se projecta o seu poder é sem fronteiras,
mas no seu interior pode albergar-se uma diversidade de costumes e normas. Pelo contrário, o Estado circunscreve-se a um território delimitado por fronteiras, nas quais o seu
poder confina com o dos seus potenciais inimigos ou aliados. Em contrapartida, no interior dessas fronteiras, a diversidade das leis irá desaparecer. Por definição, o poder estatal
é absoluto e, embora possa apresentar-se mais ou menos descentralizado, a dispersão das
suas manifestações remete sempre para um único pólo. Todo o emaranhado de poderes
autónomos que se sobrepõem no interior do Império e dos reinos medievais, condicionando-se uns aos outros, desaparecerá no Estado soberano, para dar lugar a um sistema
hierarquizado e em cascata, uma pirâmide ao longo da qual o poder circula, do vértice até
à base, sem jamais encontrar obstáculo ou resistência. Conforme escreveu Fernando Gil,
em comentário a Bodin, «a soberania ocupa todo o espaço do político»12, da mesma forma
que se perpetua no tempo, numa ilimitada e incondicionada reiteração de si mesma, que
não é senão um outro nome do infinito. É verdade que, na periferia, ela esbarra e eventualmente conflitua com unidades de poder igualmente autónomas. Todas elas, porém,
são igualmente absolutas, porquanto não há nada que se sobreponha à livre decisão de
cada uma. Externamente, os seus movimentos são condicionados pelos movimentos das
restantes. Mas, dentro do seu território, não existe nada que ponha obstáculos à sua ilimitada e incondicionada afirmação. A simples hipótese de um Estado global, longe de
poder representar uma derradeira metamorfose do Império, é, neste quadro, impossível
de pensar. Com efeito, só os Estados soberanos se podem obrigar a si próprios, pelo que
só eles poderiam ser pensados como autores das obrigações ou inibições que uma ordem
internacional, a consumar-se verdadeiramente, imporia a cada um deles.
Do ponto de vista jurídico, por sua vez, a soberania, ao recusar toda e qualquer fonte de
normas exterior ao ordenamento estatal, produz aquilo a que Luhmann chamou de «positivização do direito». Na verdade, a determinação do poder pelo atributo da soberania
faz com que o direito não se possa pensar senão como direito positivado pelo Estado. No
12

GIL, Fernando, La Conviction, Paris, Flammarion, p. 180.
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Estado soberano, diz Luhmann, o direito traduz-se por «um conjunto de normas válidas
que foram promulgadas por decisões e que, por conseguinte, podem ser ab-rogadas por
decisões»13. Ou seja, o direito repousa inteiramente no plano da vontade, a qual se traduz em decisões que exprimem ordens. Tradicionalmente, a decisão, embora parecendo
assentar exclusivamente na vontade do governante, não assentava menos em imperativos da razão, uma razão plasmada na religião, na moral, no senso comum, nos costumes
e na tradição em geral. Desse ponto de vista, o verdadeiro carácter da decisão era meramente o de uma declaração ou enunciação. Prova disso é que, à luz de uma tal concepção
do direito, as normas perdiam ipso facto o seu carácter normativo, mal deixassem de se
justificar ou perdessem a sua razão de ser. Para S. Tomás, por exemplo, as normas que
beneficiem apenas o rei, ou uma parte da população em detrimento de outra, não estão
«dotadas da força de obrigar». Onde residiria, de facto, o fundamento da obrigação, se a
norma não aderisse à justiça? Em última instância, só essa correspondência entre norma e
justiça faz da norma uma norma verdadeira. Por isso, explica S. Tomás, «se surgir um caso
em que a observância de determinada lei seja danosa para o bem comum, ela não deve
ser observada»14. É o que acontece no chamado «caso de necessidade» ou caso de excepção, no qual a norma é suspensa, não por vontade do seu autor, mas simplesmente por
uma «evidente necessidade». As medidas de excepção, pode ler-se na Summa Theologica,
são justas quando «uma máxima e evidentíssima utilidade resulta de uma disposição nova,
ou, ainda, quando há uma máxima necessidade resultante do facto de a lei normal conter
uma iniquidade manifesta, ou de a sua observância ser altamente prejudicial»15. É, pois,
a evidência da incompatibilidade da norma com a justiça que confere força vinculativa
à respectiva suspensão, e não a autoridade de quem a decide e que pode até ser um
simples súbdito, se este perceber que há um risco imediato na manutenção da norma
e não tiver tempo de consultar aquele ou aqueles a quem compete, em tempo normal,
decidir da sua suspensão. No fundo, as medidas de excepção têm o mesmo fundamento
que a norma comum, porquanto a força vinculativa de uma e de outra brotam do mesmo
chão, a saber, a justiça, que se impõe como evidente e impõe ou suspende as normas,
consoante elas vão ao encontro ou ao arrepio do bem comum. Tanto a norma, como a
excepção, têm subjacente uma cadeia argumentativa, a partir de pressupostos de que
decorre necessariamente ou uma, ou outra. É por isso que ambas vinculam pelo menos a
razão, mesmo quando não vinculam a vontade, quer de quem as enuncia, quer daqueles
a quem se destinam.
13
14
15

LUHMANN, Niklas, Legitimation durch Verfahren, 1969, apud BEAUD, Olivier, 1994, p. 61.
AQUINO, Tomás de, Summa Theologiae, I, IIae, q. 60, art. 6.º.
Ibidem, I, IIae, q. 97, art. 2.º (sublinhados nossos).
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Com a norma soberana acontece algo diametralmente oposto. Aqui, a vinculação
decorre da qualidade do autor, não da qualidade da norma em si mesma. Reside aí o significado da conhecida frase de Hobbes: «é a autoridade, e não a verdade, que faz a lei»16.
Reside igualmente aí o significado da não menos conhecida frase com que Schmitt abre
a Teologia Política: «Soberano é quem decide sobre o estado de excepção»17. Em sede de
soberania, não existe nem um princípio substantivo, nem uma sequência de razões de
onde se concluísse a boa decisão. «Do ponto de vista normativo», observa expressamente
Schmitt, «a decisão emana do nada. A força jurídica da decisão é diferente do resultado dos
argumentos em que se funda»18. Na verdade, a decisão política está pendente unicamente
do soberano arbítrio. Nenhuma definição prévia do justo a determina, nenhuma ordem de
razões a prefigura. A fronteira a separar o justo do injusto encontra-se permanentemente
aberta à decisão do soberano, que em cada caso a desenha em obediência exclusiva à sua
própria vontade. É esta que dita a lei, sendo, por isso, impossível haver uma justiça que se
opusesse, ou sobrepusesse, à força da lei. Conforme escreveu Kosellek, «a razão cria um
espaço neutro para a técnica política, em que a vontade do príncipe é a única lei. Nesse
estado, racional é apenas a legalidade formal das leis, não o seu conteúdo»19. Deste modo,
no lugar onde antes a tradição, imperial ou régia, procurava uma última fonte da norma –
no princípio era o verbo –, está agora um vazio. A demanda dos princípios em que se apoia
a norma termina irremediavelmente na pessoa do soberano, o qual não está vinculado
a nada, nem reconhece fins ou princípios que lhe imponham este ou aquele conteúdo e
moldem a palavra. A palavra do soberano requer o silêncio da razão privada, ou subjectiva,
a fim de poder ser ouvida como razão de estado, única e autêntica razão das leis20. À falta
16

17

18
19

20

«Auctoritas, non veritas, facit legem». A expressão aparece na versão latina do Leviatã, feita pelo
próprio autor: HOBBES, Thomas, Leviathan, sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et
civilis [1670], in Opera philosophica quae latine scripsit omnia, ed. by W. Molesworth (1839-1845), Aalen,
Scientia Verlag, 1965, vol. III, cap. xxvi, p. 202. Onze anos depois, ela reaparecerá, em termos mais ou
menos idênticos, em A Dialogue between a Philosopher and a Student of Common Laws of England [1681],
in HOBBES, Thomas,, The English Works, ed. by W. Molesworth (1839-1845), Aalen, Scientia Verlag, 1965,
vol. VI, p. 5: «It is not wisdom, but authority that makes law» (cf. trad. port. de Maria Cristina Guimarães
Cupertino, São Paulo, Editora Landy, 2001, p. 13).
«Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet». SCHMITT, Carl, Politische Theologie [1922],
trad. ingl. de George Schwab, Chicago, The University of Chicago Press, 2005, p. 5. Sobre a questão da
excepção, cf. SÁ, Alexandre Franco de, O Poder pelo Poder, Lisboa, Centro de Filosofia da Universidade
de Lisboa, 2009, pp. 106-122.
SCHMITT, Carl, Political Theology, cit., pp. 31-32.
KOSELLECK, Reinhart, Kritik und Krise: ein Beitrag zur Pathogenese der bürgerlichen Welt [1959], trad. port.,
Rio de Janeiro, Contraponto Editora, 1999, p. 33.
«That Law can never be against Reason, our Lawyers are agreed […] but the doubt is, of whose Reason
it is, that shall be received for Law. It is not meant any private Reason; for then there would be as
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desse silêncio, não haverá, como sublinha Hobbes, senão o ruído do estado de natureza.
Mas o estado de natureza é o caos, o ápeiron, e só a política, configurada no fiat pronunciado pelo soberano, ou seja, na decisão do representante do Estado, lhe poderá dar
forma e assegurar a existência.
3. A interpretação canónica desta autonomização da política através do conceito de
soberania, já visível no texto de Bodin e, sobretudo, no texto de Hobbes, surge frequentemente contaminada pelo jogo de metáforas bíblicas em que o virtuosismo barroco deste
último é fértil. Carl Schmitt é sem dúvida o melhor exemplo dessa interpretação contaminada, na qual a soberania se dá como isenta de negatividade, sustentada num jogo de
conceitos que a configuram como transcendente ao corpo social, deixando transparecer
no plano jurídico a transcendência que no plano teológico é própria do Deus uno e omnipotente, o Pantokrator. A interpretação apresentada por Fernando Gil, em La Conviction, à
primeira vista, inscrever-se-ia também nesse registo. Diferentemente porém da «teologia
política» de Schmitt, Gil aproxima o pensamento soberano da «teologia negativa» de um
Jacob Böehme, na qual a divindade surge em simultâneo como Grund e como Abgrund,
como chão que é precipício, fundo que é sem fundo: «O não-fundo de Deus», comenta
Gil, «é o absoluto ainda não revelado que aspira à sua própria revelação. Esta aspiração
reveste a forma – não poderia revestir outra, visto que o fundamento não pode provir do
não-fundo, que é o seu contrário – de uma vontade que é ela própria sem fundamento»21.
Semelhante rotação na moldura teológica para a qual nos remete o conceito de soberania não é sem consequências. Na versão schmittiana – tal como em todas as interpretações que vêem no jogo de conceitos adoptado pelo pensamento político moderno
uma teologia secularizada – desaparece por completo a contradição inerente à vontade
soberana que se põe a si como fundamento, não obstante ela própria ser sem fundamento. Pelo contrário, na versão de Fernando Gil, é precisamente essa contradição, radical
e inultrapassável, que ocupa o primeiro plano, evidenciando assim o núcleo problemático inerente à política, quando pensada a partir do conceito de soberania, isto é, assente
numa ordem sociojurídica cuja singularidade reside na ausência de um fundamento exterior a ela mesma. Como o próprio Gil se dá conta, a diferença entre uma e outra dessas
versões é prenhe de consequências: «a vontade alucina-se na soberania. Schmitt refaz
o movimento em sentido inverso e alucina a soberania na vontade do sujeito. Ela virá a

21

much contradiction Laws, as there is in the Schools». HOBBES, T., Leviathan, cap. XXVI, ed. by. C. B.
Macpherson, London, Penguin Books, 1981, p. 316.
GIL, F., La Conviction, cit., p. 136.
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localizar-se num estado que incarna a vontade do Führer, versão monstruosa do legislador-guia de Rousseau»22.
Na verdade, a soberania remete para uma vontade em acto, mas uma vontade que se
supõe também incondicionada e, por isso mesmo, ilimitada, à qual não poderá sequer
atribuir-se a capacidade de autolimitação: a vontade soberana «não pode não querer», conforme escreveu Sieyes, e «a comunidade não se despoja do direito de querer»,
razão por que a nação, esse novo ersatz do soberano, «não só não está submetida a uma
Constituição, como também não pode estar, e não deve estar, o que equivale ainda a dizer
que não está»23. É a esta vontade absoluta que Sieyes chama poder constituinte da nação,
um poder que a todo o instante pode ab-rogar a ordem constituída e negar validade
às normas que ele próprio instituiu. Contudo, a soberania é também fundamento, arké,
princípio, razão de ser e causa suficiente de todos os actos normativos. Se ela se esgotasse no poder ilimitado de decisão, equivaleria à discricionariedade pura e simples, que
Bodin imputa a Maquiavel24, tornando impossível pensar a ordem política, a qual implica
sempre uma ordem jurídica, um direito, e configura, por isso, uma cadeia de justificações,
articulada e coerente, que o mesmo é dizer fundamentada. Como sintetiza Fernando Gil,
«uma soberania reduzida à decisão anula-se a ela própria». Daí a dimensão paradoxal que
é inerente ao conceito e que reside na impossibilidade de traduzir em termos axiomáticos,
ou sequer apreender racionalmente, um fundamento da ordem que é igualmente potência de causar a desordem. Gil refere explicitamente este paradoxo, descrevendo-o como
tensão, inerente ao pensamento soberano, entre «uma vontade absolutamente livre e um
poder de decisão que se verga à razão»25.
Numa perspectiva empirista, semelhante questão aparecerá, possivelmente, como destituída de qualquer pertinência, reduzindo-se as normas a um acumulado, mais ou menos
coerente, de determinações avulsas, em cuja origem não se vislumbra senão a crueza da
força coerciva e uma sucessão de actos de poder encarados como simples factos, sem
nenhum resíduo de ambiguidade ou paradoxo. No entanto, a afirmação isolada da vontade não é suficiente para pensar o Estado, uma vez que a soberania sem fundamento,
como acabámos de ver, é pura violência, literalmente gratuita.

22
23

24

25

Ibidem, p. 173.
SIEYES, Qu’est-ce que le Tiers État?, trad. portuguesa, Círculo de Leitores – Temas e Debates, 2009, pp. 137
e 140.
«[Maquiavel] a mis pour deux fondements des Republiques l’impieté et l’injustice». BODIN, Jean, Les Six
livres de la République [1593], Livre I, Paris, Fayard, 1986, p. 12.
GIL, F., La Conviction, cit., p. 138.
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Por sua vez, a perspectiva positivista, ao recusar os vestígios de transcendência que
assomam na doutrina clássica da soberania e, bem assim, na sua tradução schmittiana,
pretende afastar totalmente o conceito de vontade do fundamento da ordem política.
Kelsen, o mais insigne expoente do positivismo jurídico, faz coincidir a ordem estatal com
a impessoalidade do direito, por forma a garantir às normas um fundamento racional,
imune às contingências de uma vontade soberanamente imprevisível. A soberania, contudo, reduzida à condição de simples fundamento racional, seria uma acrasia, em contradição com o seu próprio significado, que implica também o agir. Não por acaso, ao
longo da sua obra, Kelsen oscilará na identificação do estatuto desse fundamento, ou
Grundnorm, como lhe chama, o qual vai conhecendo sucessivas definições, que vão do
mero princípio epistemológico à ficção de um primeiro legislador, passando pela hipótese de uma primeira constituição. Dificilmente encontraríamos melhor exemplo do que
este ziguezaguear de Kelsen às voltas com a natureza da Grundnorm, para ilustrar, dir-se-ia
que em filigrana, a ambiguidade inerente à soberania.
4. O pensamento soberano parte da afirmação de um fundamento que se auto-afirma
sem outra causa que não ele mesmo e, nessa condição, oculta as operações que de
facto o instituem como fundamento. Os registos em que Fernando Gil o analisa, além da
dedução da soberania em Bodin, são a prova da existência de Deus em S.to Anselmo e a
definição dos primeiros princípios das ciências em Aristóteles. Tanto o soberano, como
Deus ou os princípios da ciência, têm em comum o serem por si, isto é, não conhecerem
fundamento que os anteceda e autoposicionarem-se a si próprios como fundamento.
Em qualquer dos seus registos, o pensamento soberano vincula, portanto, também a
vontade, uma vontade indefinidamente por estancar, que se afirma em acto e não possui uma causa exterior. O Deus de S.to Anselmo é causa sui, da mesma forma que os
fundamentos da ciência se apresentam como evidentes por si, assentes na autoridade
que emana do seu próprio enunciar-se e ocultando, por este meio, os procedimentos
que estão na base da sua fundação. De igual modo, no registo político, «a soberania
transforma a vontade empírica em autarcia, sob o modo de um poder de decisão que
não depende de nenhum outro»26. É um poder que se autoconstitui e por isso se diz
constituinte, extravasando assim o fundamento que o seu agir, legislador por essência,
se dá a si próprio como poder constituído, na figura da Constituição. O paradoxo não
poderia ser mais flagrante: por um lado, é impossível, no âmbito do pensamento em
que se configura a soberania, recorrer a uma qualquer transcendência que colocasse o
26

Ibidem, p. 132.
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fundamento do poder no exterior da comunidade, de modo a que ele pudesse pensarse como autor incondicionado das normas que impõe a cada um dos indivíduos; por
outro lado, é impossível circunscrever à imanência do colectivo a transmutação das vontades empiricamente dadas numa vontade comum, que se apresenta como absoluta
e realiza aquilo a que Fernando Gil chama «a passagem ao limite da vontade transformada em potência abstracta»27. Em grande medida, a história do pensamento político é
a história deste mesmo problema, das sucessivas tentativas de o excluir, ou negar, e do
seu eterno retorno.
A soberania dá-se, é exercida, na existência concreta, e a política, pelo menos na configuração em que a modernidade a pensa, requere-a como princípio transcendental, a
fim de poder pensar o seu próprio ordenamento como sistema de normas articuladas
entre si e remetendo para uma fonte comum. Acontece que a dedução da soberania se
enreda em conceitos como o absoluto e a causa sui, aos quais não pode atribuir-se o estatuto de simples pressuposto lógico, sob pena de se negar qualquer operatividade ao acto
soberano. Além disso, a soberania é impossível de pensar no tradicional registo do als ob,
do como se, e o fundamento da ordem jurídico-política não consente ser reduzido a um
estatuto de mera narrativa, sob pena de se retirar consistência ao ordenamento jurídico-político. A sua realidade, porém, mais do que transportar consigo a ideia de infinito,
coloca-a na existência, sob a forma do absoluto e incondicionado. Não conhecendo, por
definição, qualquer limite, não possuindo, aliás, outra causa senão ela própria, a soberania envolve necessariamente o absoluto na sua definição conceptual. E envolve-o, seja
qual for a modalidade em que ela se concretize: monárquica ou republicana, unipessoal,
nacional ou popular. O absoluto não se confunde aqui com absolutismo. A soberania é
absoluta e ilimitada, porque a sua razão de ser não reside fora dela mesma e a sua acção
não conhece, por definição, entraves nem condições. Autodesignando-se, antecede-se e
causa-se a si própria, da mesma forma que, não havendo norma que não brote em última
instância da sua vontade, ela se perpetua infinitamente em cada um dos seus actos normativos. O rei não morre, como se dizia na Idade Média.
Qual é o sujeito desta vontade? Como é que a multidão de vontades empiricamente
dadas se metamorfoseia num monarca, numa vontade geral, numa nação ou num povo,
que o mesmo é dizer como é que a soberania se pode figurar como existência individual,
dotada de uma vontade que quer e decide? Bodin, como observa Fernando Gil, parte
da evidência da soberania para deduzir da sua condição infinita a sua unicidade: sendo
absoluto, porque não existe ninguém que o limite e condicione acima, ao mesmo nível ou
27

Ibidem, p. 158.
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abaixo dele, o soberano não poderá ser senão uma instância única, mais concretamente,
uma pessoa una, seja um ou mais do que um os indivíduos que a constituem.
Com o soberano hobbesiano acontecerá o mesmo. Atente-se no dístico, retirado do
Livro de Job, que encima a gravura de capa da primeira edição do Leviathan e no qual
ecoa com nitidez a demonstração de Bodin: Non est potestas super terram quae comparetur. Trata-se, na verdade, de um poder maior que o qual não existe nenhum outro, isto é,
da majestade superlativa, de um poder que, se por um lado se diz com origem no contrato
que cada um dos indivíduos celebra com cada um dos outros, funcionando como seu
representante ou actor, actuando em nome do todo e materializando a vontade deste,
por outro lado, longe de estar condicionado por essa sua origem, é ele próprio a condição
sine qua non para que o todo exista enquanto unidade e enquanto vontade. Sem soberania, não há Commonwealth.
Se, finalmente, atentarmos na «vontade geral» teorizada por Rousseau, encontramos, ainda aí, a mesma alquimia que transforma, pelo contrato, as vontades individuais
numa «vontade geral». Conforme sublinha o próprio Rousseau, «não há nem pode haver
nenhuma espécie de lei obrigatória para o corpo do povo, nem mesmo o contrato social»28 .
De facto, a soberania não reconhece causa ou dependência; afirma-se, e o seu afirmar-se
pressupõe sempre que ela já aí estava antes, de modo a poder afirmar-se. À semelhança
do que haviam feito os antigos monarcas, o povo soberano só pode dizer-se e pensar-se
de mãos livres, legibus solutus. Tanto em Rousseau, como depois em Sieyes, encontramse diversos registos desta continuidade da vontade ilimitada que habita a soberania do
povo ou da nação, do mesmo modo que habita qualquer outra forma de soberania: «Pelo
simples facto de ser», diz Rousseau, «o soberano é tudo quanto deve ser»29. «A nação»,
declara por seu turno o abade, em manifesto decalque do texto de Rousseau, «é tudo o
que pode ser, pelo simples facto de ser»30. A nação soberana, poderíamos acrescentar, não
é senão esse excesso da vontade que alucinatoriamente se revela e impõe como poder
incondicionado.
Se é verdade que a identidade da soberania escapa a uma cabal apreensão por parte
da razão, o contrato mediante o qual Hobbes e Rousseau, como tantos outros autores,
procuram dotá-la de uma génese, não é menos inacessível. Com efeito, o contrato social
não explica, primeiro, como pode cada uma das vontades empíricas converter-se no seu
contrário, despojando-se, enquanto súbdita, do seu querer individual para abraçar face
ao soberano uma condição que não pode ser senão de «servidão voluntária». Em segundo
28
29
30

ROUSSEAU, J.-J., Du contrat Sscial, I, VII, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, p. 53.
Ibidem.
SIEYES, Qu’est-ce que le Tiers État?, V, cit., p. 140.
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lugar, também não explica como pode a soma dessas vontades empíricas transubstanciar-se num princípio transcendental – a vontade geral –, princípio esse que, pela sua própria natureza, por um lado as antecede e por outro as excede. A vontade de uma nação,
escreve Sieyes, «é resultado das vontades individuais». Todavia, acrescenta mais adiante
o abade, «o interesse que leva um homem a relacionar-se com todos os seus associados é
evidentemente o objecto da vontade de todos e o da Assembleia comum. Aí, a influência
do interesse pessoal tem de ser nula»31.
Sieyes, é certo, detém-se a imaginar os diversos passos que levariam da multidão dos
interesses privados ao interesse da nação. Mas é um exercício de algum modo retórico,
senão ocioso, porque a passagem de um plano para o outro é refractária a qualquer
prova, não sendo apreensível senão no domínio da crença. O contrato social, deste ponto
de vista, releva da mitologia, que o mesmo é dizer, da necessidade compulsiva de colocar
algo de prévio àquilo que, não menos compulsivamente, se dá como fundamento e, por
conseguinte, como auto-instituído. Nenhuma dedução trará à luz as origens dessa figura
em que o comum se apresenta como vontade absoluta. E, todavia, é nessa mesma figura
que a política se dá a ver em toda a sua plenitude e, simultaneamente, em toda a sua
ambiguidade.

31

Ibidem, cap. VI, pp. 161-162.
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Resumo
A teoria da evidência faz-nos pensar o conhecimento a partir da sua face mais obscura,
ainda que, paradoxalmente, a estranheza surja aqui do lado da luz: arquétipo cognitivo, diznos Fernando Gil, a luz é universalmente “a matéria natural do verdadeiro”. As condições perceptivas de produção da evidência apelam inevitavelmente para a visão e suas metáforas; os
sentimentos de satisfação que o sujeito experimenta perante a descoberta da verdade são
a consequência de um desejo em direcção ao verdadeiro, que eclode como um brilho, uma
iluminação, até mesmo uma vibração. Temos na evidência uma presença misteriosa, a partir
do olhar giliano; ela exprime-se pelo conceito freudiano de unheimlich – a “inquietante estranheza”. Trata-se de um dos factores de eficácia da própria evidência, já que esta liga o sujeito
ao mundo externo, de maneira apodíctica e plena, para além de que é típica das situações em
que o real e o irreal se confundem, segundo Freud: esta “estranheza familiar”, como também
se pode dizer, abre caminho a um excesso cognitivo no vislumbre certeiro de um possível real
e verdadeiro.
Palavras-chave: conhecimento, evidência, unheimlich, sujeito, antropológico.
Abstract
The theory of evidence makes us understand knowledge from its most obscure side, even
if, on the contrary, strangeness comes here from the side of light: as a cognitive archetype,
according to Fernando Gil, light is universally “the natural substance of the true”. The perceptive conditions of evidence’s making appeal to vision, as well as its metaphors. The subject’s
feelings of satisfaction before the discovery of truth are a consequence of a desire towards the
true, which appears as a shine, a lighting, even as a vibration.
In Fernando Gil’s thought, evidence is a mysterious presence. It is expressed by the Freudian
concept of unheimlich – the Uncanny. This concept means evidence’s own efficiency, for it
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connects the subject to the external world, plainly and apodictically. Also, the uncanny is a
symbol of instances where reality and unreality are mixed together, according to Freud: this
“uncanny” opens a way to a cognitive excess, allowing us a sharp look into a possible and true
reality.
Keywords: knowledge, evidence, uncanny, subject, anthropological.

“A evidência mergulha na lógica arcaica e obscura
que profundamente nos constitui.”
Fernando Gil, Modos da Evidência

Na conferência “Que Valores para o Nosso Tempo?”, comemorativa dos 50 anos da
Fundação Calouste Gulbenkian, Jacques Bouveresse1 lançava uma ousada questão
acerca do actual estatuto da verdade, destacando a importância do conhecimento
incerto ou mesmo da falsidade como formas que mais facilmente obtêm adesão entre
nós. Aparentemente, aquilo que não é completamente verdadeiro é mais sedutor, mais
atraente e consegue mais assentimento do que a verdade, e isto genericamente, não apenas no caso da filosofia. Há, pois, razões que levam o ser humano a acreditar em algo
como sendo verdadeiro, entre as quais não estão, necessariamente, a convicção da certeza relativamente a essas verdades; a propensão para tomarmos algo como verdadeiro
é do modo de um certo como se, na base do qual, habitualmente, concluímos a verdade.
A “moldura” do mundo que a ciência se esforça por traçar e se esforça, a cada momento,
por aperfeiçoar não é provavelmente a verdadeira, no sentido em que traduz adequadamente a realidade, mas tão-só aquela que os fenómenos, na sua múltipla e inesgotável variação, permitem elaborar, com as imperfeições naturais daquela multiplicidade
que cada vez menos permite a “ciência segura do grande livro do mundo” que almejava
Descartes. Pese embora a evocação que Bouveresse faz do apelo nietzschiano em prol
da verdade, a bem de um (urgente) novo pensamento – A Gaia Ciência –, é indesmentível
hoje a inactualidade da verdade, seja como valor ético, seja como valor epistemológico.
Diluída na indefinida e popular massa da informação/comunicação – que se tornou em
novo e democrático poder –, a verdade e seus problemas parecem ter sido relegados
para um distante plano metafísico, um plano muito fora da ordem do dia e do qual uns
poucos se ocupam, pelo menos desde o triunfo das ciências quânticas. Estaremos mesmo

1

BOUVERESSE, Jacques, “Do we need truth?” in HAMILTON, Daniel S. (ed.), Which Values for Our Time?;
Center for Transatlantic Relations e FCG; Washington/Lisboa, 2007, pp. 37-56.
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em presença de uma “nova metafísica”, no dizer de João Barrento, cujo suporte substitui
a substância, feita de espectáculo, do virtual e da TV em directo2.
Em 1990, Fernando Gil colocava o problema da relação entre verdade e sentido3, numa
tentativa de determinação de um modelo para a modernidade, fazendo-o já então sem
iludir a enorme abrangência desses conceitos. Dizia ele que ‘verdade’ e ‘sentido’ deveriam
ser tomados como “metáforas hermenêuticas” que, portanto, extravasavam os âmbitos
lógico-semântico, epistémico ou mesmo o da simples interrogação filosófica, abrindo
uma reflexão acerca do contributo das ciências humanas para o desenho do que seja a
modernidade: este desenho permitia ler uma oposição tensional entre a teoria e a técnica, por um lado, e a cultura, por outro. Deveríamos entender o primeiro como expressão
da verdade: o conjunto dos conteúdos formais das ciências, na sua eficácia e explicação
rigorosa dos objectos, e o segundo, isto é, a cultura, sob a ideia de ‘sentido’, aquilo a que
Fernando Gil chamou “a intimidade das pertenças naturais” ou uma forma de vida – em
rigor, e numa adaptação da rica expressão de Wittgenstein, a maneira como os conteúdos
cognitivos são reconhecidos e apropriados pelos sujeitos.
As referências que acabei de apontar permitem-nos reconhecer a necessária especificidade de uma problematização da questão filosófica da verdade, especificidade de que
a teoria giliana da evidência é um exemplo ímpar. E desde logo, tal teoria é original na
maneira como explora a questão da verdade: o Tratado da Evidência é uma exaustiva lição
acerca do pensamento da verdade a partir de uma compreensão da subjectividade.
Irmã da verdade, a evidência é comum porque integra a própria linguagem e orienta-se
para uma experiência energética do sujeito epistémico, o qual adere necessariamente à
verdade como num gesto para ele essencial e vital: “A evidência é (…) inteligibilidade viva
e – o que é o mesmo – vida no interior da tensão para a verdade”4. Tal é esclarecido ao
longo de uma diversificada arqueologia que é também uma gramática – expressão cara ao
filósofo – das formas subjectivas de obter verdade. Vale a pena sublinhar já aqui este interesse pelo sujeito do conhecimento: o valor da evidência não está na realidade, no sentido
de uma “realidade evidente”, está antes na consideração de uma satisfação de espírito que
o sujeito alcança, enquanto obtenção de verdade acerca dessa realidade, satisfação que
acompanha uma certa apropriação da verdade. “Não é a experiência do mundo enquanto
tal que será evidente, mas a verdade dessa experiência; é a instituição do mundo como
2

3

4

BARRENTO, João, O Mundo Está Cheio de Deuses – Crise e crítica do contemporâneo, Lisboa, Assírio &
Alvim, 2011, p. 36.
GIL, Fernando, “A Inteligibilidade como Problema”; in IDEM, Balanço do Século– Ciclo de conferências
promovido pelo Presidente da República; INCM, Lisboa, 1990.
GIL, Fernando, Tratado da Evidência, Lisboa, INCM, 1996, p. 253.
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verdade que, em certas condições, é para nós evidente”5. A evidência pois, proporciona
alegria, satisfação, contentamento, sentimentos do espírito do sujeito que exprimem um
certo modo de este ser afectado pela verdade, uma verdade que atrai pelo seu brilho
próprio. O mecanismo da evidência possui uma dinâmica particular, que persegue uma
explicação antropológica do conhecer, fundadora de uma subjectividade epistémica, que
é entendida como energia viva. Tais tonalidades sentimentais da teoria da evidência de Gil
devem-se, em boa parte, a um fértil cruzamento com a psicanálise freudiana, que empresta
as categorias dinâmicas de pulsão, desejo, alucinação, para a composição inovadora de
uma teoria do conhecer humano, a partir das suas fundações primárias e arqueológicas.
Mas trata-se igualmente de uma teoria do conhecer que explora a sua face mais obscura, ainda que, paradoxalmente, a estranheza surja aqui do lado da luz: arquétipo cognitivo, diz-nos Fernando Gil, a luz é universalmente “a matéria natural do verdadeiro”6. As
condições perceptivas de produção da evidência apelam inevitavelmente para a visão e
suas metáforas; os sentimentos de satisfação que o sujeito experimenta perante a descoberta da verdade são a consequência de um desejo em direcção ao verdadeiro, que
eclode como um brilho, uma iluminação, até mesmo uma vibração. A ideia de estranheza
está afirmada logo no início do Tratado, quando o filósofo se refere à evidência como um
“estranho gesto”, questionando o modo como um tipo de discurso ou de comportamento
(um ritmo, um estigma, uma demonstração, um exemplo ou o cogito) que dispensam a
prova, se podem afirmar como imediatamente verdadeiros a um sujeito que assim conclui involuntariamente. Não estamos, no entanto, no âmbito de uma mística ou de uma
poética do espírito; ciente do risco de leituras equívocas relativamente ao carácter “luminoso” da evidência, Fernando Gil chama muitas vezes a atenção para a importância de
uma afecção, o afecto intelectual que lhe subjaz, noção fortemente apoiada numa outra,
a de uma inteligibilidade entendida, ela própria, como um sentimento. A evidência, na
sua completude cognitiva, não faz o espírito voar até ao supra-sensível, mas fá-lo experimentar, na terra, a felicidade solar do seu destino: descrever algo que é, algo de actual ou
intemporal, na quente luz do dia. A estranheza, veremos, é constitutiva do arcaísmo da
evidência e é uma porta que dá para um plano menos explorado habitualmente pela filosofia do conhecimento: o plano natural, arqueológico, primitivo do sujeito. É deste plano
proto-epistemológico que parte a teoria da evidência, para a determinação da natureza
do sujeito que conhece. A teoria da evidência é assim a ocasião para o desenvolvimento
de uma antropologia do conhecimento.

5
6

GIL, Fernando, “O amor da evidência”, in IDEM, Modos da Evidência, Lisboa, INCM, 1998, p. 81.
GIL, Fernando, Tratado da Evidência, p. 168.
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Temos na evidência uma presença misteriosa, a partir do olhar giliano; ela exprimese pelo conceito freudiano de Unheimliche – a “inquietante estranheza”, na tradução de
Fernando Gil para português. Trata-se de um dos factores de eficácia da própria evidência, já que esta liga o sujeito ao mundo externo, de maneira apodíctica e plena, para além
de que é típica das situações em que o real e o irreal se confundem, segundo Freud7: esta
“estranheza familiar”, como também se pode dizer, abre caminho a um excesso cognitivo
no vislumbre certeiro de um possível real e verdadeiro. O termo é, em si mesmo, ambivalente; Heimliche e Unheimliche8 acabam, curiosamente, por designar situações semelhantes. De facto, Heimliche exprime o familiar, o íntimo, mas também o secreto e o oculto;
Unheimliche exprime o inquietante, o sinistro, o numinoso. Este segundo termo será uma
subespécie do primeiro, diz-nos Freud: Unheimliche exprime aquilo que não é conhecido
ou familiar e causa insegurança, desconforto ou medo.
A análise de Freud é exaustiva e persegue o mesmo significado ambivalente do vocábulo em diversas línguas, verificando-se sempre a coexistência dos sentidos “familiar/não
familiar”, “secreto”, “assustador”. Depois, analisando narrativas míticas ou tradicionais da
literatura e da religião – contos de E. T. A. Hoffmann, tragédias de Shakespeare, práticas
rituais do Antigo Egipto, casos do quotidiano –, apresenta as situações paradigmáticas do
imaginário desse Unheimliche, isto é, aquelas situações que habitualmente provocam nos
indivíduos um sentimento misto de familiaridade e terror. São eles a situação do mortovivo ou do boneco que subitamente adquire vida própria, a situação do duplo, que surge
baralhando a diferença entre o mesmo e o outro, a situação da repetição que, em manifestações diversas do discurso ou da acção, produz um sentimento de inquietação e de susto.
Já todos nós tivemos experiências destas, de uma maneira ou de outra. É interessante
que, neste mesmo artigo sobre o Unheimliche, Freud faça referência ao facto de as situações que o causam não terem apenas origem em medos infantis, mas também em desejos e crenças remotos. A explicação psicanalítica vai no sentido de esclarecer a origem e a
dinâmica deste sentimento particular, inscrevendo-o no quadro das pulsões e suas modificações, por acção do recalcamento: as situações apontadas como sendo vulgarmente
causadoras de “inquietante estranheza” estão relacionadas com desejos, crenças e medos
primitivos, emoções transformadas posteriormente em angústia. Esta angústia, que foi
7

8

“Das Unheimliche” (1919). Consultada a tradução inglesa: FREUD, The Standard Edition of the Complete
Works of Sigmund Freud; (transl. and ed. by James Strachey, in collab. with Anna Freud), The Hogarth
Press and The Institute of Psycho-analysis, London, 1955, 2001, vol. XVII, pp. 217-256.
Respeitar-se-á aqui o par conceptual Heimliche/Unheimliche na sua designação em alemão, por rigor
para com as suas virtualidades semânticas, amplamente exploradas por Freud. A tradução inglesa para
canny/uncanny empobrece já suficientemente a ideia e, em português, a diferença entre os dois termos
está praticamente esbatida (íntimo oculto/estranho).
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outrora reprimida, é “acordada” na presença de estímulos que fazem reviver a situação
original recalcada, instalando o regresso do elemento perturbador. Trata-se, portanto, do
processo conhecido em psicanálise como o “retorno do recalcado”9, mediante o qual os
aspectos reprimidos no inconsciente tendem a reaparecer, fazendo reincidir no sujeito o
efeito angustiante. A conclusão de Freud acerca deste fenómeno psíquico configura uma
antropologia do conhecimento e vale a pena citá-la:
“a nossa análise de instâncias da ‘inquietante estranheza’ (Unheimliche) levou-nos muito
atrás, à antiga e animista concepção do universo. Esta era caracterizada pela ideia de que o
mundo era habitado pelos espíritos dos seres humanos; pela sobrevalorização narcísica do
sujeito dos seus próprios processos mentais; pela crença na omnipotência dos pensamentos
e na técnica de magia na qual ela se baseia; pela atribuição de meticulosos graus de poder a
diferentes entidades e coisas externas, ou mana; e também por todas as outras criações com
a ajuda das quais o homem, no ilimitado narcisismo daquele estádio de desenvolvimento,
se esforçou por repelir as manifestas proibições da realidade. É como se cada um de nós
tivesse atravessado uma fase de desenvolvimento individual, correspondente a este estádio
animista nos homens primitivos, e como se todos o tivéssemos atravessado preservando certos resíduos e traços dele, os quais são ainda capazes de se manifestar, e então, tudo o que
hoje nos atinge como ‘inquietante estranheza’ concretiza a condição de tocar esses resíduos
de actividade mental animista em nós próprios, trazendo-os à expressão”10.

Mais, é esta natureza do Unheimliche que permite compreender como, em alemão, o
vocábulo que designa o que é conhecido, familiar, da casa (Heimliche), deu origem ao
seu contrário (Unheimliche), que na verdade nada tem de novo ou estranho, mas, afirma
Freud, “algo que é familiar e está há muito instalado na mente, mas que foi dela afastado
apenas devido ao processo de recalcamento”11.
Mas o que há, afinal, de estranho na evidência? Quais as razões da sua proximidade
dessa “inquietante estranheza”, que aspectos tem ela em comum com esse tom não racional próprio da lógica pagã? Alinhemos algumas dessas razões. Em primeiro lugar, a evidência dá a verdade de um modo imediato, sendo independente da vontade subjectiva;
ela é uma intuição de um existente – “presente e viva para o locutor, a evidência da experiência não precisa de ser notificada, mas impõe-se por si própria”12. A evidência “salta
9
10
11
12

LAPLANCHE e PONTALIS, Vocabulário da Psicanálise; Lisboa, Editorial Presença, 1967.
FREUD, The Standard Edition of the Complete Works of Sigmund Freud; vol. XVII, pp. 240-1.
Ibidem.
GIL, F., Tratado da Evidência, p. 10.
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aos olhos”, como se diz em bom português. Em segundo lugar, a evidência é condensada
na determinação da verdade, dispensando dispositivos de avaliação exterior ou decisões
acerca dos graus de verdade – “ser evidente” não resulta de ter ficado provado ou de ser
mais ou menos plausível, mas constitui-se como uma apresentação do verdadeiro em si
mesmo, a partir da percepção e por via do signo ou do símbolo. A evidência é constitutiva
da própria linguagem. Em terceiro lugar, a evidência é excessiva, ela é índice de si (index
sui) e índice de verdade (index veri), no dizer de Gil; ela é posse plena do preenchimento de
uma expectativa de verdade. Em quarto lugar, a evidência é satisfação do espírito, decorre
de um afecto intelectual, apelando para o lado sentimental da intuição – a evidência põe
em acção um amor do espírito. Finalmente, e em quinto lugar, a evidência liga o visível
ao invisível; isto é, ela dá a ver o invisível, sendo este, provavelmente, o seu aspecto mais
estranho e fascinante. Estudos sobre a percepção (da filosofia da mente, da psicologia)
explicam como a descodificação de uma forma não exige a detecção de todos os seus
elementos; não obstante as justificações neurofisiológicas da percepção visual, subsistem
as dificuldades da filosofia moderna acerca da rigorosa possibilidade de se adequar, no
conhecimento, realidade exterior e realidade percebida. A teoria da evidência anula tais
dificuldades pela alteração que opera nos pressupostos de apropriação do verdadeiro,
envolvendo numa totalidade sentidos e intelecto, totalidade que só enriquece o problema da representação: “a consciência acredita nas coisas, ao passo que (…) a percepção
apenas apreende formas”13.
Estas razões da estranheza de evidência não são senão os factores de inovação desta
interessante teoria do conhecimento, que abre um espaço de reflexão pluridisciplinar em
torno da história do sujeito. Ela pretende averiguar a origem e o carácter mais radical deste
gesto particular da cognição, que desde logo se enquadra numa arqueologia conceptual,
também devedora das noções husserlianas de Urglaube e de Urdoxa. Se, recorrentemente,
Fernando Gil invoca a estranheza e o enigma que envolvem os processos da evidência, é
porque o objectivo da sua teoria não se esgota em descrevê-los, mas consiste mais em
compreendê-los no âmbito de uma história do agir e do sentir do sujeito, na sua relação
primitiva e natural com o mundo conhecido. Segundo o autor, tal relação está, ao seu nível
mais arcaico, eivada de “estranheza”, conceito que aqui adquire uma surpreendente carga
positiva: aquilo que é evidente, neste aqui e agora, está num campo ambivalente entre o
real e o imaginário, que prende o sujeito numa relação compulsiva com a verdade que
toma totalmente conta da consciência. Trata-se do efeito mágico da evidência, que opera
uma espécie de metamorfose epistemológica, e por via de um processo alucinatório – o
13

Ibidem, p. 69.
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que se verifica ser evidente é o regresso de uma verdade familiar, já conhecida, verdade
desejada e recuperada de um passado psíquico onde estivera recalcada. É por isso que,
na teoria da evidência, o brilho da verdade não é só feito de luz – ele contém a “familiar
estranheza”, uma estranheza inquietante, trazida pelos elementos que asseguram a certeza, sempre que se está perante algo evidente. É como se fosse um efeito de claro/escuro
no conhecimento, através do qual uma clara realidade se faz acompanhar de um lado
sombrio – o rasto dum antigo animismo na consciência.
Quem quer ver abre os olhos. O “mapa da evidência” – no qual se apresenta a experiência total da evidência decomposta nos seus elementos constituintes, no Tratado14 – não
deixa dúvidas sobre o poder que na trama da evidência tem a visão: a experiência sensível
cumpre-se, após um movimento de orientação, após o contacto com a coisa por meio do
tacto, mas é a vista que permite o fenómeno, em tempo presente, aqui e agora. É a visão
que transporta a corrente do objecto evidente, desde a “coisa externa” à “coisa intuída”,
sob a forma de fenómeno e luz; o olhar capta a luz radiante, ostensivamente ilumina o
dado, a coisa evidente. A luz, “meio natal da evidência”, como diz Gil15, está na base do
ponto de vista e da intuição, é porventura o factor que mais enfatiza o carácter misterioso
da evidência, abrindo caminho ao seu holismo luminoso. O seu absoluto cognitivo, sempre demarcado de um “numinoso”, tem nesta poética da luz um alcance físico, foto-radiante: assume-se aqui a dinâmica energética da evidência. Esta relação entre a evidência
e uma teoria da luz coloca a evidência num plano espacial, o qual favorece a compreensão
do processo dinâmico que liga o sujeito sensível – dotado de visão, receptivo à luz – à
coisa irradiada, direccionada em feixe à consciência, a coisa evidente. A radiância da evidência é concentrada, propagada, ela é pura energia. Esta energia explica dois factores
fundamentais da evidência, a cuja coexistência não escapa também a ideia de estranheza:
são eles a eficácia na apresentação definitiva de uma verdade e a intensidade sentida
pelo sujeito na sua experiência epistémica. A evidência é uma das instâncias em que a
relação do sujeito com o seu próprio conhecimento – aquilo que Fernando Gil considerava o aspecto “epistémico” do conhecimento, distinguindo-o do epistemológico – é mais
pertinente e mesmo vivida.
Gostaria, neste ponto, de apresentar um breve case study da teoria da evidência, no qual
Fernando Gil mostrou de maneira particularmente feliz o seu carácter instrumental, bem
como, até, a sua dimensão criadora. É também um momento crítico da concretização da

14
15

Ibidem, p. 70.
Ibidem, p. 145.
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ligação entre o visível e o invisível, que atrás referi, e que potencia o carácter mágico da
filosofia da evidência. Trata-se da aplicação da filosofia da evidência às cartas de marear
portuguesas do século XVI, no âmbito do conjunto de ensaios que dedicou aos principais
autores do Renascimento16, aplicação que transforma as cartas (portulanos) em narrativas
vivas, por meio de uma análise que as abre aos nossos olhos como um drama. Conferindolhes um valor vivencial e dinâmico, estes mapas revelam esse não menos ancestral gesto
humano em busca de conhecimento, a exploração ultramarina. Eles aparecem-nos como
acontecimentos históricos complexos e como testemunhos simbólicos de um modo de
viver a descoberta. Enquanto representações narrativas, os mapas exibem, sob o olhar da
evidência giliana, o carácter de uma inteligibilidade visual e espacial que é factor de cultura e de um conjunto de experiências marcadas pelo seu tempo e respectivo imaginário.
Tais experiências são do foro da viagem, da descoberta do novo e da invenção do visível, próprias dos Descobrimentos. A lógica da evidência e o seu regime intensificado de
verdade, no dizer de Fernando Gil, abrem caminho para uma compreensão inovadora da
experiência da viagem (enquanto descoberta da natureza e descoberta do outro) e da
experiência do conhecimento (enquanto expansão do espaço visível e do mundo). A partir das categorias da evidência – ostensão, atenção, orientação, ponto de vista, luz, olhar,
apontar –, acompanhamos um processo de visualização que atesta a própria evidência da
viagem e seu respectivo projecto de expansão do Império. A “viagem possível”, a partir
dos mapas e sua detalhada análise por Gil, mostra a carta como narrativa, como fundamento da viagem virtual e como gramática do olhar, como ele diz – a vocação do mapa
não é meramente geográfica. A “estranha cosmografia” e a explicação dos rumos e direcções que as cartas marcam são aspectos de uma fértil teoria visual da evidência que, por
assim dizer, transforma a teoria filosófica num instrumento de análise histórica e simbólica, mas também plástica. Estamos então perante algo a que se pode chamar a evidência
do invisível, no âmbito da qual a “descoberta do novo”, a “invenção do futuro”, o “mar possível”, parecem concretizações da alucinação que condiciona a percepção da evidência.
“‘Dirigir-se para’, ‘volver o olhar’, nem sempre é estar atento e olhar, é fazer um movimento em direcção a algo, segundo direcções que se reportam aos planos do corpo. Estes
planos dispõem os sons e os odores que me atingem, os objectos que vejo”17. Poderíamos
partir desta afirmação do Tratado da Evidência para anunciar a proposta de Fernando Gil
ao analisar os mapas portugueses do século XVI que ilustram as viagens d’Os Lusíadas18:
16

17
18

GIL, F. e MACEDO, H., Viagens do Olhar, Campo das Letras, Porto, 1998. Tomaremos aqui como referência
o estudo “Viagens do olhar: os mares dos Lusíadas”.
GIL, Tratado da Evidência, p. 89.
Ver referências destes mapas em GIL e MACEDO, Viagens do olhar, pp. 115-7.
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firmado o olhar sobre cada uma dessas estampas, o filósofo descreve-as com base nos
aspectos que ganham significado através da explicação da evidência e sua acção; melhor
será dizer, tradu-las na linguagem da evidência, já de si tão apelativa de experiências para
o sujeito. Todos os elementos das cartas, mesmo (e sobretudo) os não geográficos, servem um propósito, naquilo a que Gil chama uma “gramática do olhar” ou uma “estranha
cosmografia”19 – os elementos ornamentais são signos que ajudam a “fazer falar” as cartas. Tal propósito é o de apresentar uma narrativa de viagem que envolve uma linguagem
simbólica não enunciada enquanto tal e uma intenção mostrativa, recheada de significado: “a carta não é só geográfica, mas também um testemunho histórico e um apelo”20.
A análise de Fernando Gil ensaia uma fábula, uma história, a história que as cartas narram, através das suas personagens: a rosa-dos-ventos, as caravelas, os ventos, agentes
aventurosos de uma viagem que é conquista (tomada de posse da coisa), que, no entanto,
se apresenta no seu ir-se fazendo; ou seja, a conquista é o projecto da própria viagem,
processo sempre inacabado e em aberto. É por isso que a noção central desta análise,
apesar de se apoiar nas manifestações de evidentes (visíveis), é a possibilidade, quer dizer,
a virtualidade, o “para lá”, a invenção do espaço: “mas a viagem não está terminada, as
caravelas descobrem novas terras, estendem o horizonte da representação e acenam para
lá dele, ou seja, para fora da carta (…)”21. Os mapas apontam para o futuro, exibindo o
mundo de agora: os rumos, as direcções, as terras que as caravelas alcançaram. Mas o
olhar filosófico lê nelas o projecto que lhes subjaz como o imaginário de base: a busca
aventurosa e aventureira de novas terras, animada por esse ancestral desejo do novo e
pelo cantar épico d’Os Lusíadas. Citaremos um parágrafo inteiro, bem exemplificativo:
“ao Índico juntam-se as ondas do Mar Vermelho e do Golfo Pérsico – grandes manchas que
destoam da uniformidade do oceano – e o Nilo imenso, que se estende como uma fissura ou
uma cobra. O mar desta carta é o mar enquanto possível, celebrado pelo aparelho náutico
que efectuará a Viagem: as caravelas e os ventos que as fazem avançar, as rosas-dos-ventos,
as escalas – e, atravessando a carta de Norte a Sul, o meridiano graduado que conserva a
determinação astronómica das latitudes. O Mar Vermelho abre-se para o deixar passar, como
outrora se abriu para Moisés e o seu povo. Como para Moisés – senão prolongando a viagem e o feito de Moisés – a Viagem portuguesa prossegue uma Refundação. A Jerusalém
cristã domina do alto toda a carta, e Portugal representa-a. Para dissipar qualquer dúvida,
uma pequena bandeira da caravela ao sul do Cabo, na vertical de Jerusalém, reproduz a cruz
19
20
21

Ver ibidem, p. 84.
Ibidem, p. 80.
Ibidem.
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dos Templários. Dois outros navios, no Atlântico e no Índico, arvoram o estandarte das quinas, que comemora a ocupação da terra e do mar. Esta carta esboça as coordenadas dos
Lusíadas”22.

As caravelas são, no olhar do filósofo, os pontos energéticos que rasgam o horizonte,
por assim dizer, os agentes dinâmicos da descoberta em mapas que são também janelas
para uma outra realidade: a realidade mal conhecida ou mesmo desconhecida, em cuja
representação coexistem o sonho, o temor, o mito e a alegria do novo. É deste modo que
o mapa surge como “viagem virtual” e como realidade “dupla”, mais rica e mais bela – mais
valorosa –, uma sobre-realidade, como lhe chama Fernando Gil23, que é performativa e
concentra mais verosimilhança: ela realiza plenamente uma expectativa, realiza-a quase
em excesso, na tradução idealizada/alucinada dos factos da viagem marítima que revela
novos mundos ao mundo. Estamos perante aquele mesmo entrançado de real e irreal
do Unheimliche, dessa estranheza que caracteriza igualmente o processo de feitura do
sonho, que põe o objecto desejado diante da consciência. Aquilo que o sujeito vê como
evidente, no estado de vigília, é de facto similar ao que sonha, quando dorme. Trata-se,
em ambos os casos, da concretização de um desejo psíquico – quando dormimos, realizase o desejo de que a vida seja “de uma determinada maneira”; quando estamos despertos,
realiza-se o desejo de verdade na evidência, tornando presente à consciência que a vida é
também “de uma determinada maneira”. No Tratado da Evidência lemos: “(…) a evidência
participa, segundo os termos de Wittgenstein, do modelo de pensar, de dizer a verdade e
de enganar-se, que é ‘próprio da espécie humana’”24. O facto de a vida “ser assim” referese aqui a uma comunidade que o torna universal; é aliás a própria linguagem, enquanto
descrição geral do mundo para os sujeitos, que o assegura.
As modalidades da evidência aqui mais fortemente implicadas são, por um lado, a atenção e a orientação e, por outro, a ostensão e a captura; o mapa da evidência apresenta-as como experiências sensíveis e como sentimentos, a partir dos quais o sujeito vive a
realidade, ou projecta o seu modo de viver ao conhecer. São também estas modalidades
as responsáveis pela percepção do morto-vivo ou do boneco-autómato, do duplo ou
do repetitivo, que a psicanálise refere como personagens de narrativas insólitas, estranhas. Fernando Gil ensaia uma efabulação na sua análise epistemológica das cartas e
do que nelas se passa: refaz uma narrativa, sobre a narrativa verbal, poética de Camões
22

23
24

Ibidem, p. 87; a carta referida é o mapa-múndi circular do Atlas Miller (1579), de Lopo Homem
(Bibliothèque Nationale de Paris).
Ver Ibidem, p. 101.
GIL, Tratado da Evidência, p. 22.

CULTURA 35.indb 41

18/12/2017 16:58:32

42 | Cultura 35 (2016)

e uma outra, uma narrativa visual, na apresentação dos intervenientes, personagens e
seus movimentos da viagem virtual que está nos mapas. O mapa regista, marca, orienta,
aponta, descreve, mostra as intenções e os limites da viagem: “a atenção é também mostração e ostensão. (…) A ostensão é como a alucinação do tacto, o objecto a que me dirijo
aparece no acto significante (…). A ostensão é esse aí”25. O aí é, neste caso, a história narrável a partir dos mapas; o mapa é a materialização de um conhecer pelo qual o sujeito faz
o mundo: ele confirma a posse da coisa, bem como os processos de adequação e apodicticidade que permitem a personificação da verdade. O mapa exibe, de maneira evidente,
a realidade como realidade conhecida e verdadeira, mas também estranha e maravilhosa.
E, diferentemente da mostração do símbolo, que apela para uma cultura e para uma hermenêutica próprias, o mapa é todo ele revelação, ostensão e brilho de uma verdade que
se impõe por si.
Nesta análise das cartas de marear, vemos então como a estranheza da evidência dá
lugar ao maravilhamento que ela proporciona ao sujeito, neste caso ao autor: o seu olhar
exaustivo e repetidamente focado nos mapas é um olhar de fascinação, mais do que de
interpretação ou de hermenêutica. Está aqui presente também um amor (também este
um gesto da evidência, proporcionando o acordo e a fusão com a coisa), manifesto num
modo de atenção criterioso na observação do detalhe, na repetição da observação, na
insistência em procurar, apontar significado, sentido. O filósofo da evidência, o amador,
parece transformar-se na coisa amada: “o movimento da viagem transmite-se às coisas,
as cartas vibram”26, numa transposição de realidades que permite ao leitor acompanhar
de maneira vívida – sentida – as animações e o tom feérico das histórias da História que
as cartas narram e enaltecem. É este amor da evidência, nesta atracção humana pela verdade, esta vontade de verdadeiro, que Fernando Gil tanto e tão bem estudou, que funcionará como o contrapeso de uns poucos relativamente à tendência geral dessa pobre
metafísica chamada “globalização”. A evidência proporciona satisfação e contentamento
porque presentifica o objecto desejado; a origem deste desejo é, porventura, aquilo que
se conheceu já e se teve como familiar, mas se tornou esquecido, se “recalcou”, ao longo
da filogénese. Poder-se-á dizer que a constatação “isto é evidente!” resulta duma reminiscência, dum traço mnésico, de um objecto originário (proto-objecto) perdido na memória
primordial de todos os seres humanos.

25
26

Ibidem, p.119.
GIL e MACEDO, Viagens do Olhar, p. 98.
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Resumo
O presente artigo incide sobre o conceito de expressão no âmbito do pensamento leibniziano, pretendendo, a partir da sua análise, expor a crítica que Fernando Gil lhe tece, nomeadamente no que diz respeito à ideia de “causalidade expressiva”. Passando por vários conceitos leibnizianos como “substância simples”, “força”, “apetição” ou “entre-expressão”, o que
se pretende analisar é a reflexão de Fernando Gil relativamente àquilo que o autor considera
“a aporia da expressão leibniziana”, e, ainda, a sua reabilitação da inteligibilidade expressiva como pensamento do contínuo, onde inteligibilidade, beleza e simplicidade se implicam
mutuamente.
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Abstract
The present paper aims to present Fernando Gil’s criticism on Leibniz’ concept of expression,
particularly with regard to the idea of an “expressive causality”. Reviewing several Leibnizian
concepts as “simple substance”, “force”, “appetition” or “inter-expression”, this paper intends
not only to analyze Fernando Gil’s reflection on what the author considers “the aporia of
Leibnizian philosophy on expression”, but also to further the author’s rehabilitation of “expressive intelligibility” as the thought of the continuum, where intelligibility, beauty and simplicity
mutually imply each other.
Keywords: expression; force; inter-expression; causality; expressive intelligibility.
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O objectivo do presente artigo será analisar o pensamento leibniziano em torno do
conceito de expressão, para, a partir deste, expormos a crítica que Fernando Gil lhe tece,
particularmente no que concerne a ideia de “causalidade expressiva”. Adiantando desde
já o fim que nos propomos, o que pretendemos sugerir será que, apesar desta crítica
à “causalidade expressiva”, Fernando Gil, não pretendendo solucionar as aporias que
encontra na filosofia leibniziana – escrevendo o que Leibniz não escreveu –, procura, no
entanto, reabilitar a ideia de uma inteligibilidade expressiva.

A expressão no pensamento leibniziano
Comecemos por observar o pensamento leibniziano em torno do conceito de expressão. Antes mesmo de o fazermos, convém notar que a filosofia leibniziana é uma filosofia
progressiva, uma filosofia que se distingue pelo seu desenvolvimento contínuo. As palavras de Adelino Cardoso expressam-no bem: «[a] coerência do corpus leibniziano dá-se
no curso múltiplo e desordenado de um pensar cuja unidade deve ser procurada e não
pressuposta»1. Apesar da sua diversidade e progressividade, a filosofia leibniziana apresenta uma continuidade sustentada por algumas concepções ou ideias que mantêm o
seu cerne e o seu sentido ao longo do tempo, ainda que venham a ser alvo de sucessivas
reformulações e aperfeiçoamentos. Trata-se de uma filosofia de refinamento e afinação.
Uma dessas ideias é justamente a ideia de expressão. Apesar de se encontrar diversamente exposta ao longo dos vários escritos que compõem a obra leibniziana, a ideia de
expressão em Leibniz pouco ou nada se afasta da sua formulação canónica: «[u]ma coisa
exprime uma outra (na minha linguagem) quando há uma relação constante e regrada
entre o que se pode dizer de uma e da outra»2. Um dos mais conhecidos corolários da
doutrina leibniziana em torno da ideia de expressão – onde, de resto, se encontra uma
importante determinação do seu âmbito – é o da sua universalidade: «[a] expressão é
comum a todas as formas e é um género de que a percepção natural, o sentimento animal
e o conhecimento natural são as espécies»3.
Detenhamo-nos por um momento neste pequeno enunciado. A sua importância é
dupla. Se, por um lado, ele exibe desde logo a universalidade do conceito, por outro, apresenta já o alcance cognitivo da expressão. Analisemo-lo.
1
2

3

CARDOSO, A., O Trabalho da mediação no pensamento leibniziano. Lisboa: Colibri, 2005, p. 24.
LEIBNIZ, G. W., Carta a Arnauld, 9.10.1687. In IDEM, Die philosophischen Schriften. Ed. de C. I. Gerhardt,
Hildesheim: Olms, 1962, Vol. II, p. 112. Doravante, esta edição será referida pela sigla GP, seguida do
volume e páginas respectivas.
Ibidem.
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Em primeiro lugar: “[a] expressão é comum a todas as formas”. Ela é universal. Em
segundo lugar: “é um género de que a percepção natural, o sentimento animal e o conhecimento intelectual são as espécies”. A expressão encontra-se “modalizada” de três maneiras diferentes. A percepção, o sentimento (como memória4) e o conhecimento intelectual
constituem, todos eles, modalidades da expressão que se diferenciam pelo seu grau de
perfeição – uma perfeição que apenas poderá ser explicada através da sua procedência,
isto é, pela determinação daquilo que Leibniz designa por “formas” às quais a expressão
deverá ser “comum”.
Não obstante, fica por explicar a que se refere o termo “formas”. Note-se que nesta
mesma carta, Leibniz refere ainda, por diversas vezes, o termo “forma substancial”, deixando-o igualmente por definir. Na verdade, somente uma incursão pelo corpus leibniziano nos
poderá ajudar a clarificar aquilo que Leibniz pretende designar através destes dois termos.
Pela proximidade deste texto de 1687 com outros textos da mesma época, podemos
concluir que ambos os termos – “formas” e “forma substancial” – se referem àquilo que o
autor mais tarde irá chamar “substâncias simples”. Os exemplos são vários. No Discurso de
Metafísica, de 1686, Leibniz não só explica porque recupera esta noção dos escolásticos,
como também nos dá uma definição mais clara do termo: «toda a natureza do corpo não
consiste só na extensão, ou seja no tamanho, figura e movimento, mas há que reconhecer
ali algo que tem relação com as almas, e que chamamos comumente forma substancial»5.
Também no Novo Sistema da Natureza da Comunicação das Substâncias, assim como da
união que existe entre a alma e o corpo, de 1695, Leibniz associa a forma substancial às “verdadeiras unidades”, às “unidades reais”, unidades indivisíveis que, como tais, não provêm
da matéria, nem por ela são constituídas. São «átomos de substância, ou seja, unidades
reais e absolutamente destituídas de partes, que são as fontes das acções, e os primeiros
princípios absolutos da composição das coisas»6.
No entanto, as referências mais claras ao significado de “forma substancial” – e à mediação entre “forma substancial” e “substância simples” – aparecem ainda na correspondência com Arnauld, em duas cartas dirigidas ao último a 28 de Novembro/8 de Dezembro
de 1686 e a 30 de Abril de 1687. Na primeira, Leibniz diz-nos que, a seu ver, «o nosso
corpo em si mesmo, pondo de parte a alma, […] só pode ser chamado substância por um

4

5
6

O «sentimento, ou seja, (…) uma percepção acompanhada de memória». LEIBNIZ, G. W., Princípios da
Natureza e da Graça Fundados no Razão, § 4, GP VI, p. 599. Cf., igualmente, Monadologia, §19 e ss, GP VI,
p. 610 e ss.
Discurso de Metafísica §12, GP IV, p. 436. Referência aos escolásticos, cf. §§10 e 11, GP IV, pp. 434-436.
Novo Sistema da Natureza e da Comunicação das Substâncias, assim como da união que existe entre a alma
e o corpo, GP IV, p. 482.
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abuso, como uma máquina ou um monte de pedras que apenas são seres por agregação;
dado que a disposição regular ou irregular não importa à unidade substancial»7. Só «a
alma é verdadeiramente a forma substancial do nosso corpo»8. Na segunda, e ampliando
a clarificação do termo, Leibniz refere que «a substância exige uma verdadeira unidade»;
«onde só há seres por agregação, nem sequer existirão seres reais»9. Na verdade, todo o
ser por agregação pressupõe seres dotados de uma “verdadeira unidade”, uma vez que o
agregado apenas obtém a sua própria realidade a partir daquela que pertence aos seres
reais (almas ou formas substanciais) pelos quais ele é composto10. Isto explica porque é
que Leibniz, na carta de 9 de Outubro de 1687, afirma que «é a forma que dá o ser determinado à matéria»11, concluindo que «toda a substância corporal deve ter uma alma ou
pelo menos uma forma que tenha analogia com a alma, pois, caso contrário, os corpos
seriam apenas fenómenos»12. Na verdade, «é preciso que existam substâncias simples por
toda a parte, porque sem as simples não haveria compostas»13. Neste sentido, só as almas
ou formas substanciais é que podem constituir as “verdadeiras unidades” ou “unidades
reais”, dado que é sobre elas que se funda a realidade14.
Segundo este raciocínio, torna-se evidente a proximidade entre a noção de “forma
substancial” e a noção de “substância criada” ou “substância simples” – noções não muito
distantes do conceito de mónada (que aparecerá já em 169515 e encontrará o seu maior
7
8
9
10
11
12
13

14

15

GP II, p. 75.
Ibidem.
GP II, p. 96.
GP II, pp. 96-97.
GP II, p. 119.
GP II, p. 121.
Princípios da Natureza e da Graça Fundados na Razão, §1, GP VI, p. 598. Não obstante, as substâncias
simples não devem ser entendidas como partes do composto, mas antes, como o seu fundamento: «[a]
inda que, efectivamente, toda a substância simples tenha um corpo orgânico que lhe responde – caso
contrário não entraria em nenhum tipo de ordem relativa às restantes coisas do universo, nem poderia
agir nem padecer segundo uma ordem –, ela mesma, porém, não tem partes. E dado que um corpo
orgânico ou qualquer outro corpo pode resolver-se de novo em substâncias dotadas de corpos orgânicos, é óbvio que apenas nos podemos deter nas substâncias simples, e que nelas residem as fontes
de todas as coisas e das modificações que lhes advêm». LEIBNIZ, G. W., Consequências Metafísicas do
Princípio da Razão, §7. In Opuscules et fragments inédits de Leibniz, Ed. de L. Couturat, Paris, Félix Alcan,
1903, p. 14. Aliás, «o ser último na análise das substâncias são as substâncias simples, isto é, claro está,
as almas, ou, se se preferir um vocábulo mais geral, as mónadas» (Ibidem). Doravante, esta edição será
referida pela sigla C, seguida da indicação da paginação correspondente.
Justificando-se assim o famoso axioma leibniziano: «[…] o que não é verdadeiramente um ser, também
não é verdadeiramente um ser» (Carta a Arnauld, 30.7.1687, GP II, p. 97).
Numa carta enviada ao Marquis de l’Hospital, a 22 de Julho de 1695. Cf. Leibnizens mathematische
Schriften, Ed. de C. I. Gerhardt, Hildesheim: Olms, 196, Vol. II, p. 295.
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desenvolvimento na Monadologia de 1714) –, uma vez que ambas são “unidades verdadeiras”. Aliás, como nos diz Adelino Cardoso, «[o] sintagma veritable unité […] é o nome da
substância como unidade de uma multiplicidade, princípio de variedade, excluindo toda
a uniformidade»16.
Ora, a proximidade entre a noção de “forma substancial” e a noção de “substância”
reveste-se de uma importância crucial para a compreensão do nosso enunciado inicial,
dado que será justamente através da própria noção de substância que poderemos compreender não só a universalidade da expressão, como também a sua “modalização” em
três diferentes “espécies”.
Segundo Leibniz, a natureza de cada substância reside na força que Deus lhe atribuiu
no acto da sua criação17. É esta força interna que lhe permite agir espontaneamente, ou
seja, sem precisar de um impulso externo para o fazer. Para Leibniz a força é mais do que
uma “potência activa”, é o próprio “poder de agir”18. Ela permite à substância representar com ordem tudo o que lhe irá acontecer19. Por outras palavras, a substância tem uma
«natureza representativa (capaz de expressar os seres que lhe são externos por relação aos
seus órgãos) que lhe foi concedida desde a sua criação, e que constitui o seu carácter individual»20. Esta capacidade de representar espontaneamente deve-se à sua força interna,
sem a qual a substância não poderia sequer estar sujeita à mudança21.
Tendo em conta que a realidade se funda nas substâncias, constituindo estas as únicas
“unidades reais”, «fontes das acções e os primeiros princípios absolutos da composição
das coisas»22, e dado que subjacente à sua natureza está a força que em verdade lhes
permite exprimirem-se sem necessidade de um impulso externo para o fazerem, não será
difícil justificar a universalidade da expressão. A expressão é comum a todas as formas –
leia-se substâncias – porque, dotadas de força, a sua natureza é ela mesma expressiva. No
entanto, na medida em que existe uma diferença entre o grau de perfeição de cada substância e consequentemente entre o grau de perfeição das suas percepções23, a expressão
poderá ser passível de maior ou menor perfeição, encontrando-se, deste modo, “modalizada” em três diferentes espécies – percepção, sentimento e intelecção –, consoante o

16
17
18
19
20
21
22
23

CARDOSO, A., Leibniz Segundo a Expressão. Lisboa: Colibri, 1992, p. 63.
Cf., por exemplo, Novo Sistema da Natureza…, GP IV, pp. 478-479.
Cf. Reforma da Filosofia Primeira, e a Noção de Substância, GP IV, pp. 469-470.
Cf. Novo Sistema da Natureza…, GP IV, p. 485.
Ibidem, p. 484.
Cf. Monadologia, §10 e §11 GP VI, p. 608.
Novo Sistema da Natureza…, GP IV, p. 482.
Cf. Monadologia, GP VI, §§ 49-50, p. 615.
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seu grau de perfeição24. O grau de perfeição de cada expressão – assim como o grau de
perfeição de cada substância – justifica, por fim, a modalização da expressão em diferentes “espécies”.
Porém, para efeitos do nosso argumento, o que importa reter aqui é que, em última
análise, é através do conceito de força que Leibniz explica a ontogénese da percepção,
do sentimento e da razão. Numa palavra, é através deste conceito que Leibniz explica a
causalidade da expressão, colocando-nos no cerne da nossa investigação: a causalidade
expressiva.

A causalidade expressiva
É um facto que passamos contínua e ininterruptamente de uma percepção para a percepção seguinte25. Mas como se dá essa passagem? Segundo Leibniz, as mudanças naturais que se dão nas substâncias provêm de um seu princípio interno cuja acção se pode
chamar apetição26. A apetição é justamente essa tendência de uma percepção à percepção seguinte, da qual provém toda a actividade interna das substâncias simples e toda
a sua auto-suficiência (ou autarquia), permitindo-lhes serem a fonte das suas próprias
acções e modificações, gerando em si mesmas uma certa série de variações internas27.
Contudo, a apetição não é explicável por razões mecânicas. Isto é, ainda que soubéssemos como se dão os processos mecânicos, ou neurofisiológicos, pelos quais se dão
as percepções, sentimentos e pensamentos, não veríamos mais do que «peças que se
empurram umas às outras e jamais algo que explique uma percepção»28. O único aspecto
da apetição que nos é possível conhecer é o de que existem percepções e que as percepções mudam.
Ora, como sabemos, a razão última da mudança, e de todo o movimento em geral, é a
força, que, como dissemos, Deus imprimiu às substâncias no acto de criação. A força preexiste ao movimento. É a sua causa. Ela é “mais real” que o movimento29. É precisamente
24

25

26
27
28
29

Cf. Princípios da Natureza e da Graça Fundados na Razão, §§ 4 e 5, GP VI, pp. 599-601, e ainda Monadologia,
§§ 19-30, GP VI, pp. 610-612.
Cf. por exemplo, Monadologia, §23: «uma percepção só pode proceder naturalmente de outra percepção, como um movimento só pode proceder naturalmente de um movimento». GP VI, p. 610.
Cf. Monadologia, §15, GP VI, p. 609.
Cf. Consequências Metafísicas do Princípio da Razão, §8, C, p. 14.
Monadologia, §17, GP VI, p. 609.
Cf. Discurso de Metafísica, §18, GP IV, p. 444; Reforma da Filosofia Primeira, e a Noção de Substância, GP IV,
pp. 469-470; mas sobretudo: Exame da Física de Descartes, GP IV, p. 400: «uma vez suprimidas as forças
não resta nada de real no próprio movimento, pois só pela variação do sítio não se pode determinar
onde está o movimento verdadeiro ou a causa da variação».
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neste sentido que podemos dizer que o substrato dinâmico que preside à expressão é
a apetição ou, mais rigorosamente, a força. Isto porque a força é mais arcaica do que a
apetição30. A apetição é apenas a tendência de uma percepção a outra, como, de resto,
nos é dito explicitamente nos Princípios da Natureza e da Graça31. O princípio da mudança
reside na força. Ela é mais do que uma simples tendência para a mudança32. Em rigor – e
repetindo o que acima deixamos exposto – é por causa da força que somos dotados da
capacidade de exprimir.
Contudo, se considerarmos que é esta força interna que permite a cada substância agir
espontaneamente sem precisar de um impulso externo para o fazer, torna-se incontornável depararmo-nos com duas séries de questões:
(i)

Tomando em consideração o artigo 7 da Monadologia, se «[a]s mónadas não têm
janelas, pelas quais algo possa entrar ou sair»33 – o que implica que nada que lhes
seja externo as possa alterar, modificar ou influenciar –, como explicar a intersubjectividade ou a entre-expressão monádica? Existe ou não causalidade intermonádica?

(ii) Se, como nos é dito nos artigos 27 e 28 do Discurso de Metafísica34: «é sempre falso
dizer que todas as nossas noções procedem dos sentidos que chamamos exteriores», e «no rigor da verdade metafísica, não existe causa externa que aja sobre nós»,
«[d]e onde se segue que não existe […] objecto externo, que toque a nossa alma e
que excite imediatamente a nossa percepção», como explicar então a relação das
nossas percepções – ou, mais amplamente, expressões – com a realidade? Qual a
relação de causalidade entre a expressão e a coisa expressa?

30

31

32

33
34

«[S]e a lei dada por Deus deixou expresso algum vestígio seu nas coisas, se as coisas foram formadas
deste modo mediante um mandato de forma a tornarem-se aptas para cumprir a vontade do mandatário, então deve conceder-se que as coisas encerram uma eficácia (…) ou força (…) da qual se segue a
série dos fenómenos dispostos pelo primeiro mandato». Sobre a própria natureza, ou sobre a força ínsita
e as acções das criaturas, §6, GP IV, p. 507.
«[U]ma mónada em si mesma, e num determinado momento, não poderia distinguir-se de outra senão
pelas suas qualidades e acções internas, as quais não podem ser outra coisa senão as suas percepções
(isto é, as representações do composto, ou do que está fora, no simples) e as suas apetições (isto é, as
suas tendências de uma a percepção a outra)». Princípios da Natureza e da Graça… §2, GP VI, p. 598.
Sublinhe-se, por um lado, que «não pode haver acção sem força de agir» [sublinhados nossos] (Sobre
a natureza… §9, GP IV, p. 509). Por outro, «[a] acção do princípio interno, que realiza a mudança ou
passagem de uma percepção a outra, pode chamar-se apetição». Monadologia §15, GP VI, p. 609. Ora,
se considerarmos a apetição como acção, ou, numa outra acepção, tendência para agir, fica claro que a
força é uma condição necessária para a sua existência.
Monadologia §15, GP VI, p. 607.
Discurso de Metafísica, §27 e §28, GP IV, pp. 452-453.
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Relativamente à primeira série de questões, Leibniz nega manifestamente uma causalidade intermonádica, ou pelo menos uma causalidade intermonádica directa. Como nos
é dito no Novo Sistema da Natureza: «não existe influência real de uma substância criada
sobre outra, falando de acordo com o rigor metafísico»35.
A posição é ambígua. Se olharmos para o artigo 15 do Discurso de Metafísica, Leibniz
também diz que «as substâncias se impedem ou se limitam entre si, e consequentemente
pode-se afirmar neste sentido que elas agem uma sobre a outra, e que são obrigadas
por assim dizer a acomodarem-se entre si. Pois pode acontecer que uma mudança que
aumenta a expressão de uma diminua a de outra»36. Na carta a Arnauld que referimos inicialmente, vemos também que as substâncias simpatizam umas com as outras e que recebem alguma mudança proporcional correspondente à menor mudança que acontece em
todo o universo. A mudança é mais ou menos distinta consoante a “vizinhança” entre as
substâncias, isto é, na medida em que os outros corpos ou as suas acções tenham maior ou
menor relação com o nosso. Por este motivo é que a nossa alma expressa “mais distintamente” o que lhe está próximo (como o que acontece com o corpo) e mais confusamente
todo o universo. Igualmente por este motivo é que nos é dito que em cada percepção está
contida a expressão de Deus, do universo, de todas as essências e de todas as existências37.
É este «vínculo ou acomodamento de todas as coisas criadas a cada uma e de cada uma a
todas as outras, [que] faz [com] que cada substância simples tenha relações que expressam
todas as outras, e que seja por conseguinte um perpétuo espelho vivo do universo»38.
Não obstante, esta influência de cada substância sobre as demais é unicamente uma
influência ideal39. Deus é a causa da intersubjectividade. Deus criou as substâncias de
tal forma que a sua própria natureza – submetida a uma regra, a um “princípio interno”,
estabelecido por Deus – implica que as percepções ou expressões de cada uma se correspondam e todas se acomodem entre si. Em última análise, a única causa externa que
age sobre nós é Deus40. Deus é a garantia da intersubjectividade e a intersubjectividade é
“uma das mais fortes provas” da sua existência, como diz Leibniz de um modo excelente
na referida carta a Arnauld: «esta correspondência mútua das diferentes substâncias (que
não poderiam agir umas sobre as outras […], e no entanto se acordam entre si como se
umas agissem sobre as outras) é uma das mais fortes provas da existência de Deus ou
35
36
37
38
39
40

Novo Sistema da Natureza…, GP IV, p. 483.
Discurso de Metafísica §15, GP IV, p. 440.
Cf. Discurso de Metafísica §26, GP IV, p. 451.
Monadologia, §56, GP VI, p. 616.
Cf. Monadologia, §51, GP VI, p. 615.
«Pode-se portanto dizer, que só Deus é o nosso objecto imediato fora de nós, e que nós vemos todas as
coisas através dele». Discurso de Metafísica §28, GP IV, p. 453.
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de uma causa comum […]. Caso contrário, os fenómenos dos diferentes espíritos não se
entre-acordariam, e haveria tantos sistemas como substâncias ou bem que seria um puro
acaso que elas se acordassem alguma vez. Toda a noção que nós temos do tempo e do
espaço é fundada sobre este acordo»41. Este “como se” é bem representativo de uma causalidade intermonádica ou entre-expressiva que, segundo esta perspectiva, é bem mais
ideal do que real.
Porém, um novo problema surge, reportando-nos à nossa segunda série de questões.
Qual é, então, a relação da expressão com a realidade? Se existir de facto uma acção entre
substâncias – mesmo que indirecta ou mesmo que garantida por uma regra universal instituída por Deus – de tal forma que umas são ditas agir enquanto outras são ditas padecer,
todas elas espelhando o universo inteiro em cada percepção, torna-se então viável dizer
com Fernando Gil que «a expressão deixa de ser um ponto de vista unilateral para se
converter na classe de equivalência de todos os pontos de vista […] interiores ao sistema».
A filosofia da expressão, «[n]a medida em que o seu objecto mais próprio reside na determinação das relações expressivas que objectos locais entre si tecem, […] situa-se desde
logo – constitutivamente – ao nível transversal das correspondências, das analogias e das
homologias»42. Fica então por definir o que é “a coisa expressa”. Note-se que a sua determinação é fundamental para que possamos definir qual a relação de causalidade que liga
a “coisa expressa” à expressão propriamente dita.
De tudo quanto foi exposto, parece ser possível concluir que “a coisa expressa” se
reporta à expressão das outras substâncias. Dizer que “a coisa expressa” se reporta aos
fenómenos, não acrescenta muito à questão, pois como sabemos os fenómenos são
“meras aparências”, o mundo real é mundo das substâncias. Mas, se «a natureza de toda a
alma é exprimir o universo»43, e se este é constituído pela expressão de cada substância,
parece ser possível inferir uma verdadeira des-substancialização da substância. Como diz
Fernando Gil, «[a] mónada não representa um dado inexpressivo e passivo, mas representa
as representações das outras mónadas (ou estas mónadas, na medida em que se revelam
constituir uma representação […]) e representa portanto também a representação que as
outras mónadas têm dela – representação que as outras mónadas representarão de novo,
e assim sucessivamente»44. É a realidade que se «reduplica até ao infinito». Precisamente
por isto é que se torna tão adequada a expressão de Fernando Gil quando diz que «[a]

41
42
43
44

Carta a Arnauld, 9.10.1687, GP II, p. 115.
GIL, F., “Expressão e Pré-Compreensão”. In Modos da Evidência. Lisboa: INCM, 1998, pp. 160-162.
Carta a Arnauld, 9.10.1687, GP II, p. 114.
GIL, F. (1998), “Expressão e Pré-Compreensão”, p. 165.
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expressão define com muita exactidão uma teoria da tradução»45. Em última análise, a
expressão envolve a tradução e interpretação das representações das outras mónadas.
Não obstante, a visão da expressão como uma teoria da tradução comporta alguns riscos. Por um lado, ela parece implicar a inexistência de uma vida interior à mónada. Como
Fernando Gil demonstra, «a apercepção de si limitar-se-á por consequência à “consciência
reflexiva” […] de ter percepções»46. Por outro, corre-se o risco de que o referente fique
indefinidamente diferido. Voltando de novo a Fernando Gil, corre-se o risco de ficarmos
com «sujeitos finalmente despossuídos de si mesmos»47. Numa palavra, perde-se a individualidade do sujeito, o que constitui um paradoxo se tivermos em conta o carácter singular e individual que Leibniz atribui às substâncias criadas.
Aparentemente, a única forma de resolver este paradoxo passará por associar à ideia
de causalidade entre-expressiva a noção de “regra universal”, de “força”, e sobretudo os
conceitos que se prendem directamente com a singularidade e individualidade das substâncias. É o caso de conceitos como “noção completa” – isto é, que o sujeito encerre em si
todos os seus predicados, «de modo que aquele que entenda perfeitamente a noção do
sujeito julgue também que o predicado lhe pertence»48 – e “ponto de vista” – isto é, a singularidade e individualidade das expressões de cada substância. Cada substância «[representa] exactamente à sua maneira todo o universo e [segue] um certo ponto de vista ‘o
seu’»49; «[m]ais ainda, todas as substâncias singulares criadas são expressões diversas do
mesmo universo e da mesma causa universal, a saber, Deus; mas as expressões diferem
em perfeição, como as diferentes representações ou desenhos em perspectiva de uma
mesma cidade a partir de diferentes pontos de vista»50. Só assim se pode encontrar uma
solução que evite uma tradução infinita, resgatando a singularidade do sujeito.
Contudo, ainda que se possa definir a expressão como uma teoria da tradução, pressupondo na “coisa expressa” uma relação indirecta, ou, se se preferir, ideal, entre substâncias, fica por explicar qual o substrato dinâmico que une a “coisa expressa” à expressão, ou
seja, qual o estatuto da causalidade expressiva.
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Ibidem, p. 160.
Ibidem, p. 165.
Ibidem.
Discurso de Metafísica §8, GP IV, p. 433. Note-se igualmente que «a natureza de uma substância individual ou de um ser completo, é ter uma noção tão acabada que seja suficiente para compreender e para
fazer deduzir todos os predicados do sujeito ao qual esta noção é atribuída». Ibidem.
Novo Sistema da Natureza…, GP IV, p. 484.
Verdades Primeiras, C, p. 521.
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Fernando Gil e a aporia da expressão leibniziana
É precisamente neste ponto que Fernando Gil identifica o “problema da expressão”, ou,
por outras palavras, a aporia – ou limite, como mais tarde o autor virá a afirmar51 – da filosofia da expressão leibniziana. O foco da problematização reside precisamente na relação
entre a expressão e a “coisa expressa”, conduzindo-nos, novamente, à noção de força – e
de apetição – que acima mencionámos.
Nos textos dos cursos leccionados por Fernando Gil entre 2002 e 2004 na universidade
Johns Hopkins52, o autor por diversas vezes aborda a questão do substrato dinâmico da
expressão referindo que «a expressão anula retrospectivamente […] o movimento que
a ela conduziu»53; a expressão «oculta a sua dinâmica aparente»54, dinâmica esta «que é
pressuposta em vez de determinada»55.
Neste sentido, sendo que aquilo que subjaz à expressão não é manifesto – só a expressão o é –, restam duas hipóteses de análise: ou não podemos conhecer de todo esse substrato, ou só o podemos conhecer a partir da própria expressão. A última hipótese, da qual
Fernando Gil se demarca, é aquilo que ele nomeia a estratégia da expressão: uma vez que
os efeitos expressam as suas causas, não é necessário procurar o substrato dinâmico que
conduz à expressão, é possível pressupô-lo a partir do conhecimento das propriedades
daquilo que exprime.
Note-se que é possível encontrar esta ideia de uma “estratégia da expressão” em diversos escritos de Leibniz56. Um óptimo exemplo, ao qual Fernando Gil também recorre,
encontra-se num dos textos mais importantes no que toca a filosofia da expressão leibniziana, o Quid sit idea?, de 1678. Neste texto Leibniz diz que «exprime alguma coisa aquilo
em que se encontram disposições (habitudines) que respondem às disposições da coisa
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Cf. GIL, F. (1998), p. XI.
GIL, F., Cursos lecionados por Fernando Gil na Johns Hopkins University (2002-2004), in S. Araújo (trad. portuguesa), apêndice à dissertação de mestrado: ARAÚJO, S., Uma teoria da expressão em Fernando Gil,
Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2013.
GIL, F. (2013), p. 6.
Ibidem, p. 8.
Ibidem, pp. 8-9.
Para além do Quid sit idea?, escrito ao qual nos iremos referir, outros exemplos poderiam ser utilizados.
Destacamos alguns: «um efeito expressa sempre a sua causa», Discurso de Metafísica §16, GP IV, p. 441;
«o efeito, desde logo, é o vestígio da causa», Consequências Metafísicas do Princípio da Razão §13, C, p. 16;
«a acção é sempre igual à reacção, e o efeito completo equivale sempre à sua causa plena», Princípios
da Natureza e da Graça Fundados na Razão, §11, GP VI, p. 603; ou mesmo o próprio Quid sit idea?, num
fragmento posterior ao que iremos analisar: «[t]odo o efeito completo equivale à causa plena», Quid sit
idea?, GP VII, p. 264.
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expressa»57, de onde conclui que o que as expressões têm em comum «é que só pela contemplação das disposições daquilo que exprime podemos chegar ao conhecimento das
propriedades que correspondem à coisa expressa»58. Note-se aqui a presença de todos
os elementos que compõem a “estratégia da expressão”: se «pela contemplação das disposições daquilo que exprime podemos chegar ao conhecimento de propriedades que
correspondem à coisa expressa», então, é possível pressupor as propriedades da coisa
expressa a partir do conhecimento das propriedades daquilo que exprime. Este é claramente um dos melhores exemplos da “estratégia da expressão” que se podem encontrar
nos escritos de Leibniz.
Porém, o que Fernando Gil observa é que, se «a definição de expressão estabelece, justamente, ser lícito inferir daquilo que exprime as propriedades daquilo que é expresso
[…] deveria ser viável, em princípio, conhecer as dinâmicas corporais e as apetições ‘ou,
mais arcaicamente, a força’ […] a partir da sua expressão na e pela alma, sem que fosse
necessário estudá-las em si mesmas». Contudo, «se ignoramos a regra da tradução do
expresso naquilo que exprime (a “relação constante e exacta”, a “lei determinada”, etc.)
[…], arriscamo-nos a cometer uma vasta petição de princípio e a fazer simplesmente uma
projecção […] daquilo que exprime sobre aquilo que é expresso»59. Por outras palavras:
«[s]e a expressão reabsorve em si mesma aquilo que é expresso (ou aquilo a que chamamos “movimento em direcção à expressão”) ficaremos incertos sobre a relação da expressão àquilo que é expresso»60.
Explica-se assim porque é que Fernando Gil conclui que a expressão em Leibniz nomeia
uma dificuldade mais do que a soluciona, uma vez que ela disfarça «a incapacidade de
determinar as dinâmicas subjacentes aos comportamentos. O nome dessas dinâmicas é
[…] apetição»61. E como nos diz nos cursos leccionados na Johns Hopkins: «[n]ada se sabe
sobre a natureza das apetições ‘ou, como referido, da força’: são uma caixa negra, uma
“coisa em si”»62, e, nesse caso, através do conceito de força a teoria leibniziana da expressão «somente baptizaria de outra forma, ao invés de solucionar, as dificuldades da causalidade que pretende deslocar e evitar»63. Note-se que é justamente por este motivo que, na
“Introdução” a Modos da Evidência, Fernando Gil refere que a inteligibilidade expressiva
é de segundo grau, uma vez que «[o] qualitativo (a “expressão”) supre o conhecimento
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Quid sit idea?, GP VII, p. 263.
Ibidem, pp. 263-264.
GIL, F. (1998), “Expressão e Pré-Compreensão”, p. 168.
GIL, F. (2013), pp. 23-24.
GIL, F. (1998), pp. 167-169.
GIL, F. (2013), p. 19.
Ibidem, p. 12.
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substantivo, de que se carece, das dinâmicas dos substratos»64. Enquanto conceito central
da teoria leibniziana da expressão, o conceito de força carece de poder explicativo para
determinar a relação entre a “coisa expressa” e a expressão.
À partida, a nossa investigação poderia terminar aqui. Uma vez identificado o problema
que, para Fernando Gil, constitui a aporia da expressão leibniziana, pouco restaria dizer,
tendo em conta que o próprio autor, deliberadamente, não nos deixou uma solução para
as aporias que encontra no pensamento leibniziano em torno da expressão. Fernando Gil
não procurou escrever o que Leibniz não escreveu, nem é esse o objectivo deste trabalho.
Não obstante, o que nos parece realmente importante relevar perante este problema
é o motivo pelo qual Fernando Gil, consciente daquilo que para si representa o limite
último da filosofia da expressão leibniziana, nos diz que devemos preferir uma “expressividade metonímica” a uma “expressividade metafórica”65. A questão prende-se com o
sentimento de inteligibilidade e a própria evidência – sobre a qual Fernando Gil tanto
escreveu –, centrando-se sobretudo na oposição entre o formalismo leibniziano e o finalismo kantiano.
Vejamos. Assim como «[o] que […] se qualifica como evidente é uma relação»66, também a expressão pode ser considerada como uma relação. E, tal como na evidência, «uma
relação de antecedente a consequente, uma relação de ordem, de causa a efeito»67. Mas,
se a expressão prefigura uma relação, e uma relação causal, de que tipo de causalidade
se tratará? Tendo presente a distinção aristotélica das quatro causas – material, formal,
eficiente e final –, de qual delas se tratará?
À luz da filosofia leibniziana, o que se torna à partida manifesto é que a relação causal
patente na expressão não se pode referir nem à causa material, nem à causa eficiente. A
razão pela qual estes dois tipos de causa não podem ser atribuídos à expressão torna-se
clara se tivermos em conta a doutrina aristotélica. Por um lado, a causalidade expressiva
não pode ser material, uma vez que não existe nenhum material imanente à expressão.
Por outro lado, a causalidade expressiva também não pode ser eficiente, pois, como já
referimos, ainda que soubéssemos como se dão os processos mecânicos, ou neurofisiológicos, pelos quais se dão as percepções, sentimentos e pensamentos, apenas veríamos,
como diz Leibniz, «peças que se empurram umas às outras, e jamais algo que explique
uma percepção»68. Leibniz diz explicitamente: «[e]mbora seja daqueles que trabalharam
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GIL, F. (1998), p. XI.
Cf. Ibidem, p. XII.
GIL, F., Tratado da Evidência. Lisboa: INCM, 1996, p. 12.
Ibidem.
Monadologia, §17, GP VI, p. 609.
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muito sobre as matemáticas, […] ao tratar de aprofundar os próprios princípios da mecânica, para explicar as leis da natureza que a experiência faz conhecer, apercebi-me de
que a consideração exclusiva de uma massa extensa não era suficiente, e que era preciso empregar além disso a noção de força, que é muito inteligível, embora pertença ao
domínio da metafísica»69. Num outro texto, também se pode ler que «a origem do próprio
mecanicismo não flui de um mero princípio material e de razões matemáticas, mas de
uma fonte mais profunda e, por assim dizer, metafísica. […] [I]sto servirá para que não se
ofereçam explicações mecânicas das coisas reais de forma abusiva […], como se a matéria
pudesse subsistir por si e o mecanicismo não necessitasse de nenhuma inteligência ou
substância espiritual»70.
Excluídas as causas material e eficiente, restam-nos apenas a formal e a final. Relativamente a este último par, a posição de Leibniz é ambígua. Pode-se mesmo considerar que a
sua posição nesta matéria constitui um dos aspectos mais originais da sua obra.
Na verdade, no que à expressão diz respeito, Leibniz não irá optar por nenhuma destas
causas em particular. Ao invés, o autor irá elaborar todo um pensamento em que ambas
se entrecruzam e se co-implicam mutuamente. Como nos é dito em Verdades Primeiras:
«[e]m rigor pode dizer-se que nenhuma substância criada exerce sobre outra uma acção
metafísica ou influência ‘o que exclui à partida uma causa eficiente’. […] O que chamamos
causas, em rigor metafísico são só requisitos concomitantes»71. Isto é, a relação da alma
com o mundo ou, mais particularmente, com o corpo que lhe pertence, é uma relação
concomitante. Um não influencia o outro, e no entanto cada estado de um corresponde
ao estado do outro. É precisamente isto que a hipótese da concomitância postula: «Deus,
no começo, criou a alma e o corpo com tanta sabedoria e tanto artifício que, segundo a
própria noção primitiva de cada um, tudo o que tem lugar por si mesmo num, corresponde a tudo quanto tem lugar no outro, tal como se passassem de um ao outro, o que eu
designo por hipótese de concomitância»72.
A mesma ideia encontra-se também no Novo Sistema da Natureza, quando Leibniz
refere que «esta natureza da alma, sendo representativa do universo de uma maneira
muito exacta (ainda que mais ou menos distinta), a série de representações que a alma
produz por si mesma, responderá naturalmente à série das mudanças do próprio universo: como, por sua vez, o corpo também deve estar acomodado à alma»73. A este acordo
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Novo Sistema da Natureza…, GP IV, p. 478.
Sobre a natureza…, §3, GP IV, p. 505.
Verdades Primeiras, C, p. 521.
Ibidem.
Novo Sistema da Natureza…, GP IV, p. 485.
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mútuo entre o corpo, a alma e o universo, Leibniz irá designar hipótese dos acordos, que,
segundo o autor, «é a mais razoável, e […] dá uma ideia maravilhosa da harmonia do universo e da perfeição das obras de Deus»74. Aliás, esta hipótese proporciona também «uma
nova prova da existência de Deus, […] [p]ois este perfeito acordo de tantas substâncias
que carecem de toda a comunicação entre si apenas poderia resultar da causa comum»75.
Note-se que é esta a hipótese que Leibniz dirá ser «algo mais que uma hipótese», uma vez
que «não parece ser possível explicar as coisas de uma outra maneira inteligível»76.
O que ressalta tanto da hipótese da concomitância como, e de forma mais abrangente,
da hipótese dos acordos, é que o mundo (nele incluindo o corpo e, evidentemente, os respectivos estados fisiológicos77) e a expressão que dele temos se correspondem reciprocamente. A esta reciprocidade nós poderíamos nomear de causa formal, uma vez que aqui
se trata de analisar a relação entre o todo e as partes (e, de um certo modo, das partes
entre si). Como diria Aristóteles, referindo-se à causa formal, o que aqui está em causa
é que, «se algumas coisas são, é necessário que esta seja»78, isto é, a cada mudança no
mundo corresponde uma mudança proporcional na alma (e sua respectiva expressão) e
vice-versa, de tal forma que tudo se corresponde harmoniosamente. É a partir desta correspondência recíproca – que exclui qualquer tipo de influência ou interferência (como se
se tratasse de duas linhas paralelas que evoluem reciprocamente sem nunca se tocarem)
– que Leibniz não só prova a verdade da expressão, como também encontra uma solução
para o problema mente-corpo.
Contudo, apesar de encontrar na causa formal uma fonte de explicação da harmonia
universal, Leibniz vai mais longe e entrecruza a causa formal com a causa final. Na verdade, a causa formal é consequente da causa final. Por outras palavras, no mundo tudo se
entre-acorda harmoniosamente em virtude da acção divina no seu acto de criação. A alma
expressa o corpo, as substâncias entre-exprimem-se, mas no fundo tudo isso acontece, e
só é possível em virtude de Deus. Exactamente por isso é que, para Leibniz, a causa formal
é uma das mais fortes provas da existência de Deus. E Deus, como causa, e como causa
final, irá sempre sobrepor-se a qualquer outro tipo de causalidade ou de explicação. Deus
será sempre a explicação última das coisas.
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Ibidem.
Ibidem, p. 486.
Ibidem.
Lembremo-nos da questão da picada e da dor que Leibniz aborda na carta a Arnauld de 9 de Outubro
de 1687, GP II, pp. 111-128.
ARISTÓTELES, The Complete Works of Aristotle. The Revised Oxford Translation. Ed. de Jonathan Barnes. New
Jersey: Princeton University Press, 1984. Vol. 1, Analítica posteriora, Livro II, §11, 94a20-95a9, pp. 155-157.
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Ora, apesar das objecções que aponta à “causalidade expressiva”, Fernando Gil procurará num sentido inverso reabilitar a ideia de uma “inteligibilidade expressiva”79 fundada na causa formal. Sublinhe-se porém que não há aqui qualquer tipo de paradoxo.
Em primeiro lugar, a noção de inteligibilidade é mais ampla do que a de causalidade. Em
segundo, e igualmente importante, mais do que conhecer a causa, o objectivo aqui será
o de saber qual o modelo explicativo que fornece maior inteligibilidade. Não se trata,
portanto, de uma reformulação da “causalidade expressiva” e consequente interpretação no seio do pensamento leibniziano – até porque esta supõe uma causa final da qual
Fernando Gil se irá afastar –, mas antes de uma reabilitação do conceito de “inteligibilidade expressiva” no interior de um pensamento que, apesar de inspirado por diversos
autores da história da filosofia – nomeadamente Leibniz –, se demarca pela sua singularidade e originalidade – o pensamento de Fernando Gil.
Segundo o autor, é preferível uma “inteligibilidade expressiva”, ao modo leibniziano, do que uma “inteligibilidade finalista”, como a kantiana80. Fundamentalmente,
Fernando Gil pretende expor as vantagens (e o poder explicativo) de uma “inteligibilidade expressiva” por oposição a uma “inteligibilidade finalista” – e, até mesmo, a uma
lógica da eficiência.
Relativamente à finalidade em Kant, Fernando Gil diz-nos que «a unidade sistemática
da natureza não é requerida a partir desta última […], mas em nome de uma exigência de
unidade inerente ao entendimento. É para a satisfazer que somos obrigados […] a postular essa mesma unidade nas coisas». «Transparece assim aqui o como se […]. Não é lícito
atribuir à natureza finalidade e intencionalidade mas é como se ela as possuísse». E acrescenta: «é difícil não reconhecer que nenhum conceito explicativo se afigura menos satisfatório, nenhuma explicação menos susceptível de proporcionar satisfação ao espírito do
que esta»; «não se afigura a mesma coisa incorporar em si a afinidade das leis e das formas
naturais e pretender que a faculdade de julgar reflexionante […] requer um princípio ‘da
unidade do diverso’ que ela não pode pedir emprestado […] à natureza»81.
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Apesar de Fernando Gil escolher o termo “inteligibilidade expressiva” por oposição a “inteligibilidade
finalista”, parece-nos que seria talvez mais adequado o termo “inteligibilidade formalista”, uma vez
que o que aqui está em causa é a discussão de dois modelos explicativos diferentes, nomeadamente,
a explicação através da causa formal e a explicação através da causa final. No entanto, dado que
Fernando Gil funda a inteligibilidade expressiva no poder explicativo da causalidade formal, decidimos
manter os termos segundo a designação sugerida pelo autor.
Cf. GIL, F., “Inteligibilidade Finalista, Inteligibilidade Expressiva”. In Acentos. Lisboa: INCM, 2005, pp. 157164 (ou pp. 1-13 na adenda a Acentos).
Ibidem.
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A hipótese de Fernando Gil é a de que «a via “afinitária” inspirada em Leibniz […] difere
da via “apriorística” ‘kantiana’ – um apriorismo que não se limita à admissão da unidade
legal da natureza mas que vale também para o acordo entre natureza e conhecimento»82.
Em alternativa a uma «causalidade eficiente do mecanismo» e a uma «causalidade final
assente numa materialidade dada à partida»83, Fernando Gil apela a uma «inteligibilidade
em que a finalidade é preterida em benefício da estrutura, ou seja, da “causa formal”».
Isto porque «[a]causalidade entre as partes não pode assentar numa lógica da eficiência»84. A “hipótese dos acordos” ou a “hipótese da afinidade” leibnizianas fornecem um
melhor modelo de inteligibilidade, uma vez que fará mais sentido dizer que as partes se
entre-exprimem e conjuntamente exprimem a lei da estrutura do que pressupor um fim
impossível de explicar – que desemboca na admissão kantiana do supra-sensível –, ao
qual todas as partes se reportam e que é justamente a causa da interdependência e da
afinidade das partes.
Por este motivo, Fernando Gil considera que o modelo de inteligibilidade expressiva
é “menos ambicioso” e “mais satisfatório”. «Menos ambicioso porque numa perspectiva
expressiva o substrato dinâmico das interacções fica por compreender»85. «Mais satisfatório […] porque é possível dar conteúdos à expressão, que não é um modo de compreensão como se, nem um outro nome da nossa ignorância. Esses conteúdos são aqueles
indicados por Leibniz: correspondências em princípio determináveis e idealmente perfeitamente determinadas, como no sistema das cónicas»86.
Tal como a filosofia leibniziana em torno da expressão, o conceito de inteligibilidade
expressiva desemboca numa maneira de pensar a continuidade. Uma continuidade que,
de resto, constitui um dos motivos recorrentes – dir-se-ia, mesmo, centrais – da obra de
Fernando Gil.
Tomando por empréstimo as palavras de Paulo Tunhas, trata-se de «[u]ma maneira de
pensar que recusa a exterioridade do conhecimento ao conhecido»87. O inteligível adere
ao sensível numa maneira de pensar onde «o contínuo que liga o invisível ao visível exclui
liminarmente uma posição de tipo externalista, que se funda exactamente na pressuposição da descontinuidade». Um pensamento da continuidade em que «não há efectiva
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Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
TUNHAS, P., “Hipócrates e o pensamento da passagem”. In O Pensamento e os Seus Objectos. Maneiras de
Pensar e Sistemas Filosóficos. Porto: Universidade do Porto, 2012, p. 39.
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distinção entre o pensamento e representação»; onde «o pensamento prolonga a sensação [e] reprodu-la a partir do princípio de uma continuidade originária», prolongamento
este que se dá «num sujeito que, muito exactamente, se apropria da verdade»88.
No fundo, para Fernando Gil, trata-se de preferir um pensamento caracterizado «por um
aumento extraordinário de probabilidade, […] um aumento de simplicidade, de beleza e
de inteligibilidade»89. Trata-se de preferir um pensamento que assume a continuidade em
todo o seu esplendor – continuidade que, como bem diz Leibniz, é a pedra-de-toque da
boa filosofia.
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Ibidem, p. 80.
TUNHAS, P., “Still climbing after knowledge infinite. Três modelos de inteligibilidade hipotética”. In
JORGE, Maria Manuel Araújo (Coord.), Porque Nos Interessa a Filosofia?, Lisboa: Esfera do Caos Editores e
Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, 2010, p. 35.
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Résumé
Partant de l’appui de Fernando Gil sur le rêve pour traiter de l’évidence, cet article se
demande quel sens peut avoir l’évidence dans la cure psychanalytique. L’acte et l’hallucination
présentent cette évidence dont on se propose de préciser le statut à travers l’analyse de la
notion freudienne d’überdeutlich (ultra-clair). Cette notion permet de comprendre le passage
du régime hallucinatoire du visuel à la compréhension verbale et consciente. L’agir (Agieren), à
condition d’être interprété comme répétition, permet un autre passage analogue.
Mots clés : évidence, ultra-clair (überdeutlich), agir (Agieren), hallucination, rêve.
Abstract
Based on Fernando Gil’s idea of dreams as a support for considering evidence, this article wonders what evidence might mean in a psychoanalytic cure. Acts and hallucinations present this
evidence that we wish to specify by way of the Freudian notion of überdeutlich (ultra-clear). This
notion allows for understanding the pathway from visual hallucination to verbal and conscious
comprehension. Acting (Agieren), if it is considered a repetition, allows for an analogous pathway.
Keywords: self-evidence, ultra-clear (überdeutlich), acting out (Agieren), hallucination, dream.

Dans le Traité de l’évidence, Fernando Gil trace les contours philosophiques de l’évidence. J’en retiendrai qu’elle porte sur l’actuel ou l’intemporel, qu’elle est ce qui se passe
de preuve, qu’elle produit une compréhension qui s’accompagne d’un contentement de
l’esprit et qu’elle procède, selon Husserl, en zigzag, « se dirigeant tout d’abord directement vers la donation des choses elles-mêmes mais ensuite revenant, de façon critique,
aux résultats provisoires déjà acquis »1.
* Université de Picardie – Jules Verne, France.
francoise.coblence@wanadoo.fr
1
GIL, F., Traité de l’évidence, Grenoble, Editions Jérôme Millon, 1993, p. 9 (désormais abrégé TE, suivi du
numéro de page dans le texte).
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Dans ce livre, l’appui de Fernando Gil sur Freud est massif : il trouve dans le rêve tel que
Freud (mais Valéry également) le pense, un paradigme de l’évidence. L’évidence est liée à
la nature de présentation du rêve – présentation et non représentation –, à sa figurabilité2.
Le rêve est évidence dans sa syntaxe et dans sa texture. Il est à la fois actuel et atemporel,
deux dimensions de la temporalité qui sont pour Freud celles de l’inconscient. Dans le
rêve, tout est au présent. Le rêve, comme l’inconscient, ignore les modalités, la négation,
le doute, la contradiction, le possible. L’élimination de la censure, son sommeil fait que
disparaît la « profondeur » d’un appareil psychique, souvent décrit avec ses différentes
instances ; tout se passe à la surface : surface du psychisme, surface du rêve, surface de
l’actuel dont les mots peineront toujours à rendre compte, dont ils trahiront d’emblée
l’évanescence, l’immédiateté, l’urgence qui est la vérité du rêve. Comme l’écrit Valéry, la
pensée dans le rêve est restreinte à ce qu’elle est : un seul plan3. D’où la brutalité du rêve
qui tient à cette absence de distance et d’intermédiaire dans ses configurations visuelles.
Il en serait des évidences visuelles comme des découvertes archéologiques : elles sont
vouées à disparaître. Ainsi à l’homme aux rats, et pour le rassurer sur la disparition des
idées torturantes une fois celles-ci exhumées, Freud faisait remarquer que les découvertes
faites à Pompéi se volatilisent dès qu’elles sont exposées à l’air libre et qu’il faut faire bien
des efforts pour les conserver4.
Or, pour le psychanalyste qui œuvre avec les mots, quel statut donner à l’évidence,
quelle rencontre avec elle, quel « usage » de ce qu’elle recouvre et de ce à quoi elle donne
accès ? Peut-on conserver, et partager, cet accès à une vérité aussi éphémère que volatile ? Faut-il en envisager des transformations et quelle place accorder à la primauté que
Fernando Gil accorde à l’hallucination et à l’acte si la cure est, certes, processus et modifications difficiles à expliciter de façon discursive, mais aussi expérience de signification qui
passe par la parole et proscrit l’agir?

L’évidence des débuts
On connaît la phrase célèbre qui clôt Totem et tabou, phrase empruntée au Faust de
Goethe : « Au commencement était l’acte ». Et, dans « La question de l’analyse profane »,
Freud reprend cette phrase en ajoutant « le mot vint plus tard »5. La pensée est seconde ;
2

3
4
5

Dans sa traduction des Œuvres complètes. Psychanalyse (OCP) de Freud aux Puf, Jean Laplanche traduit Darstellbarkeit par «présentabilité», mais je pense que Fernando Gil aurait préféré garder figurabilité à cause du rapport avec le visuel et l’hallucination.
VALERY, P., Carnets, Paris, Gallimard, 1974, t. II, p. 69.
FREUD, S., Remarques sur un cas de névrose de contrainte (1909), OCP, t. IX, Paris, Puf, 1998, pp. 153-154.
FREUD, S., La Question de l’analyse profane (1926), OCP, t. XVIII, p. 10.
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chez l’enfant, elle se dégage à partir des expériences vécues de douleur ou de satisfaction et grâce à l’action de l’adulte secourable ou de l’homme proche (le Nebenmensch)
et du complexe perceptif qu’il contribue à créer. La pensée est absente chez les primitifs,
envahissante chez les névrosés inhibés dans l’action. Faut-il donner à l’acte la vérité de la
réalisation ? C’est en tout cas une dimension que nous retrouverons dans l’acting, dans ce
qui échappe à la parole, du coté du patient comme du coté de l’analyste et qui, indubitablement et non sans violence, traduit une vérité. Je dis ce qui échappe à la parole mais
il faudrait préciser : ce qui échappe à une parole associative, ou réflexive et secondarisée
car on peut soutenir, avec Jean-Luc Donnet, l’existence de véritables « agirs de parole »,
paroles qui échappent aux contraintes de la méthode de la cure6.
Cette primauté de l’acte et de l’hallucination, Freud la rencontre d’emblée dans les cures
des hystériques. Du reste, il y a dans les structures hystériques une « transparence » qui
peut conduire à une sorte de compréhension « évidente », comme si le déploiement des
symptômes donnait accès à une vérité qui « crevait les yeux », une clarté aveuglante d’être
peut-être trop claire. Une évidence de départ (pour l’analyste) qu’il faudra des années à
reconquérir dans le travail de la cure… Cette transparence est présente dans certains cas
des Études sur l’hystérie, Katharina ou Miss Lucy. Du traitement de cette dernière, qui dura
neuf semaines, Lacan dira qu’il témoigne « d’une heureuse conjonction des dieux », et
qu’il fut « entièrement résolu avec une aisance qui témoigne de la beauté des œuvres des
primitifs »7.
Sur quoi repose cette «évidence» de la résolution? Le sentiment du lecteur des Études
sur l’hystérie est celui d’une action quasi magique de l’effet cathartique du récit et du processus d’abréaction de l’affect. Avec Katharina, la servante de l’auberge de montagne
dans laquelle Freud a déjeuné et qu’il semble avoir guérie le temps de boire son café,
c’est la remontée le long de la chaîne traumatique jusqu’au trauma initial de la séduction par le père qui opère la levée du refoulement. Avec Miss Lucy, jeune anglaise inconsciemment amoureuse du père des enfants dont elle était la gouvernante et souffrant
d’analgésie générale, Freud suit la piste des sensations olfactives (de l’odeur de l’entremet brûlé à celle du cigare qui jouera aussi un rôle – moins contrôlé – dans le cas Dora).
Dans ces deux cas, on peut penser que l’intuition de Freud, jointe à ce qu’il a expérimenté
de l’hystérie, lui permet d’avoir, face aux symptômes, une vision de ce qui est en jeu et
qui ne manque pas de se dévoiler rapidement. Il faut ajouter que dans les deux cas, les
symptômes des jeunes femmes sont associés à des sensations qui se présentent comme
6

7

DONNET, J.-L., « Retour sur l’échange agi-parlé », Revue française de psychanalyse, nº 5, 2002, pp. 15751580 et « Entre l’agir et la parole », Revue française de psychanalyse, nº 5, 2007, p. 1567.
LACAN, J., Les Écrits techniques de Freud, Paris, Seuil, 1998, p. 36.
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des hallucinations : visuelles pour Katharina (un visage horrible associé à des sensations
d’étouffement), olfactives pour Miss Lucy. Ces visions, ou sensations, ont le même statut
que l’image terrifiante de « visages verts avec des yeux rouges » du rêve du jeune garçon
évoqué par Freud dans l’Interprétation du rêve et que commente Fernando Gil (TE, 220).
Ces images sont des présentations, des figurations, vécues avec angoisse ou terreur. Mais
l’interprétation (celle du rêve, celle du symptôme) les transforme en expériences dotées
de signification, l’image devient représentation et cesse d’être hallucination. L’évidence a
joué son rôle à la fois dans la méthode et dans la levée du refoulement ; elle s’éteint dans
sa résolution ou dans la transformation des images en contenus de pensée.
Pourtant, toujours dans les Études sur l’hystérie, pour une autre de ces premières
patientes, Frau Emmy von N…, le déroulement des séances témoigne d’un traitement
différent de l’évidence du symptôme comme de celle de la méthode. Au départ, les hallucinations ne sont pas moins fortes, au contraire. Il s’agit essentiellement de visions d’animaux qui terrifient Frau Emmy et qu’elle évoque sous hypnose8. Mais dans ce cas, le parti
pris de Freud consiste à chasser ces hallucinations visuelles (formes, images et ce qu’il
nomme leur « souvenir plastique ») pour faire appel à la clairvoyance (Aufklärung) et à la
raison de sa patiente, parti pris qui le conduira d’ailleurs à renoncer ensuite à l’hypnose.
Comme si la méthode exigeait que le souvenir d’une scène visuelle – trop visuelle, ou
trop exclusivement visuelle – fût chassé pour laisser place à la mise en mots, au lent cheminement de la «talking cure». Dans le rêve comme dans l’hallucination visuelle, le mot
et la discursivité du langage chassent l’image et son évidence. Un exemple encore plus
frappant de cette incompatibilité est donné par Freud dans le fameux oubli par lui du
nom de Signorelli, oubli qu’il évoque à deux reprises (« Sur le mécanisme psychique de
l’oubli », 1898 et Psychopathologie de la vie quotidienne, 1901). Dans les deux textes, Freud
remarque que le nom du peintre lui est resté inaccessible tant que le souvenir visuel des
fresques d’Orvietto, et particulièrement le visage du peintre dans l’autoportrait qui figure
dans un angle de la fresque, étaient clairs et nets. Et, concernant le souvenir visuel, il précise : d’une extrême netteté, ou d’une trop grande clarté (überdeutlich).
Dans ces deux textes, Freud interroge le mécanisme de l’oubli du nom propre de
Signorelli et l’explique par le refoulement d’une histoire associée au nom du peintre
et concernant la mort et la sexualité qui règnent dans la fresque, la mort et la sexualité
dans ses associations9. La vision quasi hallucinatoire des traits du visage du peintre (son
8
9

FREUD, S., Études sur l’hystérie (1895), OCP, t. II, p. 68sq.
FREUD, S., Sur le mécanisme psychique de l’oubli (ou de l’oubliance dans la traduction des OCP), Résultats,
idées, problèmes, Paris, Puf, 1984, t. 1, p. 102 ; OCP, III, p. 245 ; La Psychopathologie de la vie quotidienne,
Paris, Gallimard, 1997, pp. 38-39.
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autoportrait dans la fresque) est, comme l’image d’un rêve, la transformation des pensées refoulées ou de leur expression langagière discursive (Signorelli et toute la chaîne
verbale associative). Je me suis souvent demandé pourquoi l’évidence de l’image ne
pourrait coexister avec le régime secondarisé des mots, pourquoi il faudrait choisir entre
eux, comme entre figural et discours selon le couple d’opposés de Jean-François Lyotard.
Sans doute l’un et l’autre font-ils pour Freud appel à des processus différents : processus
primaires pour l’image, secondaires pour les mots. Mais l’œuvre d’art, le symptôme ou
le rêve ne pourraient-ils mêler les deux ? En donnant à l’image et au visuel le statut de
l’évidence et de l’hallucination, en insistant sur leur nature de présentation, Fernando Gil
permet de reprendre et de reformuler ces questions. Il y a dans la présentation une immédiateté que la représentation perd nécessairement, comme pâlissent irrémédiablement
et disparaissent les images des fresques exposées à l’air libre, ou comme le récit du rêve
fait disparaître la force productive de celui-ci. Les mots portent le deuil du visuel pur, de
sa charge terrifiante, de sa violence, comme de son énergie. En ce sens on comprend que
l’hallucination soit première et sa pureté non négociable. Mais l’évidence relève aussi du
champ de la compréhension, de la vérité et de la signification. Elle constitue donc un opérateur de liaison entre processus primaires et processus secondaires, une sorte d’interface
entre les deux, de l’ordre de ce que André Green nomme « processus tertiaires »10.

Überdeutlich11
Je voudrais revenir à cet überdeutlich qui caractérise pour Freud certains souvenirs
visuels. Leur trop grande clarté, leur netteté excessive est-elle du registre de l’évidence ou
relève-t-elle du registre plus secondarisé de la Deutung? Dans la Standard Edition, James
Strachey traduit überdeutlich par « ultra-clear » lorsqu’il s’agit de la sphère visuelle ; dans
les OCP des PUF, Laplanche traduit par « sur-net », traduction peu élégante, mais où le sur
peut faire écho au « sur » du surmoi. Or le über de l’überdeutlich est-il du côté d’un excès ou
d’un surplomb, du côté du sens ou d’une pure quantité ?
A côté des textes sur l’oubli des noms, le terme überdeutlich est également employé par
Freud dans le texte de 1899 sur les souvenirs-écrans (ou « souvenirs-couverture » dans
la traduction des OCP), donc dans une période et un contexte proches des textes que
10

11

GREEN, A., «Note sur les processus tertiaires», Propédeutique. La métapsychologie revisitée, Seyssel, Ed.
Champ Vallon, 1995, pp. 151-159.
Cette notion a été dégagée et analysée par GRANOFF, Wladmir, La Pensée et le féminin, Paris, Éd. de
Minuit, 1976, pp. 366-370 et par GANTHERET, François, « Du coin de l’œil », Nouvelle revue de psychanalyse, n.º 35, 1987, pp. 115-117. Je dois à ces deux auteurs l’attention portée à cette notion, ainsi que
l’analyse qu’ils en proposent à laquelle mon propre texte emprunte beaucoup.
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je viens de citer. Le souvenir-écran est en effet un souvenir infantile qui se caractérise,
Laplanche et Pontalis y insistent, à la fois par sa netteté particulière et son contenu insignifiant12. C’est la coexistence de ces deux éléments, montrant que le déplacement est un
mécanisme prévalent comme dans le travail du rêve, qui le caractérise. Au sein de la scène
visuelle, un élément d’une clarté et d’une vivacité excessive, porteur de ce déplacement,
opère comme une « découpe» dans le champ visuel : dans l’exemple du souvenir-écran
donné par Freud et qui concerne, comme l’on sait, un de ses propres souvenirs, la couleur jaune des fleurs et le bon goût du pain qui, tous deux, lui apparaissent comme « se
détachant beaucoup trop fort sur l’ensemble », « outré, comme dans une hallucination »13.
Voilà la scène du souvenir: «Sur la prairie, jouent trois enfants ; je suis l’un d’eux (âgé de
deux à trois ans), les deux autres sont mon cousin, qui a un an de plus que moi et sa sœur,
ma cousine, qui a presque exactement mon âge. Nous cueillons les fleurs jaunes […] C’est
la petite fille qui a le plus joli bouquet ; mais nous les garçons nous lui tombons dessus
comme d’un commun accord et lui arrachons ses fleurs. Tout en pleurs, elle remonte la
prairie en courant et pour la consoler la paysanne lui donne un gros morceau de pain
noir. A peine avons nous vu cela que nous jetons nos fleurs et, nous précipitant nous aussi
vers la maison, réclamons du pain à notre tour. Nous en obtenons également ; la paysanne coupe la miche avec un grand couteau. Le goût de ce pain, dans mon souvenir, est
absolument délicieux et là dessus la scène prend fin »14. Et Freud rapproche ces souvenirs
visuels de tableaux vus lors d’une exposition burlesque dans lesquels « les éléments les
plus inconvenants, les faux culs des dames étaient représentés en relief (plastiquement)
au lieu d’être peints ». Le souvenir de l’épisode de la prairie et des fleurs jaunes est réactivé
lorsque, à 17 ans, Freud revoit la petite fille du souvenir et en tombe éperdument amoureux, alors que la faillite récente de son père lui interdit de penser à elle. Le jaune des fleurs
est celui de la robe de la jeune fille à 17 ans, la découpe jaune de sa jupe, et la scène ravivée de l’enfance elle-même est suffisamment éloquente pour se passer de commentaire.
Tout y est : les garçons tombent sur la fille, lui arrachent ses fleurs, se délectent de l’odeur
et du goût délicieux du pain, tranché avec le grand couteau. Überdeutlich. Le trop-clair
condense et déplace le refoulé et ce qui le désigne comme tel (l’inconvenant, la violence,
le sexuel). L’Überdeutliche est à la fois le résultat de l’opération psychique de déplacement
(et donc une formation de compromis), mais aussi un indice pouvant conduire à la levée
12

13

14

LAPLANCHE, J. et PONTALIS, J.-B. Vocabulaire de la psychanalyse, Paris, Puf, 1968, article «Souvenirécran», p. 451.
FREUD, S., «Sur les souvenirs-écrans» (1899), Névrose, psychose et perversion, Paris, Puf, 1973, p. 121; «Des
souvenirs-couverture», OCP, III, p. 265.
Ibid, p. 121 et p. 264.
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du refoulement, et donc un opérateur précieux pour la méthode de la cure. Comme toute
bizarrerie ou incongruité d’un récit, comme tout mot ambigu ou à double sens, ce qui est
überdeutlich doit attirer l’attention de l’analyste, et bien sûr celle de l’auto-analyste. Le souvenir revêt une importance considérable par le matériel infantile refoulé qu’il contient et
par la figuration qu’il en propose. Freud en parle comme d’une présentation (Darstellung)
et non représentation. Le souvenir-écran tire le « trop-clair » du côté de la fonction de
vérité de l’hallucination, en tout cas du côté de la scène visuelle qui en a la force ; mais
le trop-clair propose à l’interprétation (Deutung) une voie du côté d’une compréhension
et d’une secondarisation qui gardent quelque chose de la force de son évidence. Dans la
note qu’il consacre à la notion et à sa traduction anglaise, James Strachey fait d’ailleurs de
cet ultra-clear, l’élément, le détail (conscient) qui appartient aussi à la scène inconsciente
et qui constitue donc le levier du devenir conscient du souvenir refoulé15.
Bien des années après ces textes du début, dans Constructions dans l’analyse (1937)
soit l’un de ses derniers écrits, Freud revient à ces configurations ultra-claires. Il souligne
que lorsqu’on communique une construction pertinente à un patient, ce dernier peut
y associer un souvenir qu’il qualifie d’ « excessivement net » (überdeutlich) : ce souvenir
ne concerne pas le contenu de la construction proposée par l’analyste mais des « détails
voisins de ce contenu, par ex., les visages des personnes mentionnées, ou les pièces dans
lesquelles quelque chose de semblable aurait pu se passer, ou encore le mobilier contenu
dans ces pièces et dont la construction n’avait évidemment rien pu savoir »16. On a donc,
toujours associés à ce qui est überdeutlich, une scène ou une forme visuelle (une découpe
particulièrement nette17) et le détail d’une configuration voisine, un pas de côté. Ces deux
éléments permettent la reconnaissance ou le devenir conscient de la scène. Wladimir
Granoff, qui insiste sur la découpe, marque le rôle moteur et la fonction d’aimant pour
l’interprétation de cette image « pro-éminente »18. Il s’agit d’un pur visuel, d’une présentation mais qui permet la Deutung, d’un élément conscient mais qui renvoie à du matériel
inconscient : par sa structure duelle et par ce que cette dualité permet en termes de compréhension, et même si Freud ne lui accorde pas le même statut, l’Überdeutliche n’est pas
sans évoquer, toujours dans le domaine visuel, l’Unheimliche, le relief de ce qui se découpe
trop nettement étant analogue à ce familier inquiétant qui aurait dû rester caché.
15
16
17

18

STRACHEY, J. in FREUD, S., “Screen Memories”, Standard Edition, vol. 3, 1962, p. 291.
FREUD, S., «Constructions dans l’analyse», OCP, t. XX, p. 70.
On peut également penser à la forme en V liée au souvenir de Grouscha et à la poire rayée de jaune
dans « L’homme aux loups » (A partir de l’histoire d’une névrose infantile, OCP, XIII, 88-89).
GRANOFF, W., La Pensée et le féminin, op. cit., p. 366.
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Dans l’utilisation que Freud fait du terme überdeutlich, cet « excessivement net » caractérise toujours un élément resté conscient, ou plus explicite que d’autres, et qui renvoie (par
association, déplacement, etc.) à une configuration inconsciente. Mais il ne se rapporte
pas toujours à un élément visuel. Pour les obsessionnels par exemple, les impulsions qui
contrarient leur souhait et en retardent l’exécution restent en général inconscientes. Mais
que la perturbation venant contrarier sa prière devienne consciente, comme dans le cas
de l’homme aux rats, alors l’impulsion agressive refoulée devient überdeutlich, et le « ne…
pas » hostile concernant son amie vient envahir la prière « Que Dieu la protège », conduisant le patient à tout abandonner19. Îlot de certitude dans l’incertitude et le doute de la
névrose obsessionnelle ou marque de la contrainte, l’Überdeutliche indique l’émergence
d’un élément qui passe de l’inconscient à la conscience et surprend par son irruption,
voire son insistance20. Mais l’irruption est tout à la fois dérangeante et utile par ce qu’elle
signifie ou vient valider. Dans l’Interprétation du rêve, Überdeutung désigne une « surinterprétation » (ainsi traduisent aussi bien Laplanche que, plus récemment, J.-P. Lefebvre), au
sens d’une interprétation qui serait vraiment complète, à mon sens sans la nuance péjorative que le terme de surinterprétation peut prendre en français21. Du même coup, il y
aurait comme une limite introduite, un indépassable de l’interprétation.
Reprenons : Le souvenir écran, et singulièrement ce qui en lui est überdeutlich, correspond à « une trace mnésique de l’enfance retraduite à une époque ultérieure sous forme
plastique et visuelle »22, soit à la traduction – ou retraduction – d’une excitation (d’une
quantité) qui est aussi impression visuelle ou sensorielle (odeur, couleur, sensation tactile) : une énergie dotée de forme, et donc aussi de qualité et de sens. L’excès du « über »
indique l’intrusion de l’inconscient dans le conscient ; il a la force visuelle hallucinatoire de
l’évidence mais permet la Deutung. Il n’est pas sans évoquer, du côté du visuel, tout ce qui
est pour Freud plastiquement figuré ou présenté, le relief de ce qui est plastique traduisant
une insistance analogue. Ainsi, parlant du transfert, Freud dira que le patient nous donne
à voir « en net relief » (mit plastischer Deutlichkeit) un fragment de sa vie dont il nous aurait,
sans cela, vraisemblablement informé de manière insuffisante23. Dans ce que le transfert
agit, rien n’est, à proprement parler, überdeutlich, pourtant le « visuel plastique » en serait
peut-être l’équivalent par les évidences visuelles qu’il montre.

19
20
21
22

23

FREUD, S., « Remarques sur un cas de névrose de contrainte » (1909), OCP, t. IX, p. 209.
FREUD, S., « D’un type particulier de choix d’objet chez l’homme », OCP, t. X, p. 194.
FREUD, S., « L’interprétation du rêve » (1900), OCP, t. IV, pp. 444 et 576.
FREUD, S., « Sur les souvenirs-écrans » (1899), Névrose, psychose et perversion, op. cit., p. 131 ; Des souvenirs-couverture, OCP, III, p. 275.
FREUD, S., Abrégé de psychanalyse (1940), OCP, t. XX, p. 268.
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Dans le rêve non plus, rien n’est überdeutlich. Mais c’est que le rêve est tout entier évidence dans sa présentation. En tant que figuration d’une trace, il reste un moment fugace
qui ne se stabilise que par un récit qui fixe et fige le mouvement en le déformant. Fernando
Gil écrit que « la figuration consiste dans la transformation de la pensée [en image visuelle]
– comme si la pensée s’y trouvait encore » (TE, 220). Mais si l’on reprend le rêve du garçon
empêché de s’endormir par « des visages verts aux yeux rouges »24, il s’agit d’une image
visuelle hallucinatoire, renvoyant à un souvenir visuel davantage qu’à une « pensée ». La
question est, en effet, de savoir ce qu’entend Freud par « pensées du rêve », ou encore ce
que Bion veut dire quand il affirme que les pensées précèdent l’appareil à penser. Dire,
comme Bion, que « l’activité de pensée est ici un développement imposé à la psyché sous
la pression des pensées »25 prend toute sa signification si par « pensées » on entend ce qui
émane du corps et des pulsions. De même, les « pensées » qui, dans le rêve, subissent l’attraction sélective de scènes visuellement remémorées, peuvent être considérées comme
étant au plus proche de restes sensoriels, avant l’intervention du jugement. La pensée ici,
à l’instar de ce que Freud décrit dans L’Interprétation du rêve « n’est au fond rien d’autre
que la satisfaction d’un désir hallucinatoire […] et rien d’autre qu’un désir n’est en mesure
de donner à l’appareil psychique l’impulsion au travail »26. L’hallucination, antérieure à la
perception, aura toujours plus de force que cette dernière. Mais l’antériorité et la primauté
de l’hallucination ne nous exonèrent pas de devoir en sortir, c’est même la marque de
notre détresse et de notre finitude. Le jugement, qui procède de la saisie d’une différence
entre un investissement de désir et la perception qui lui ressemble, doit trouver un indice
de réalité qui permette de distinguer l’objet satisfaisant de sa réplique hallucinatoire. Pour
accéder aux représentations, il s’agira aussi d’inhiber le « trop d’actualité » de l’hallucination ou de la perception27. Avec les « pensées » du rêve, on serait, par régression, en deçà
de cette dimension, dans un matériel homogène à l’attraction de la figuration.

L’Agieren
Dans la cure et sous la pression du transfert, il faudrait aller chercher du côté de l’agir
ce qui correspond aux modalités de l’évidence et de la présentation. Selon Freud, ce qui,
n’étant pas de l’ordre de la représentation, ne parvient pas à la conscience par la remémoration, se trouvera « agi », au sens donné à l’Agieren en 1914 dans « Remémoration,
24
25
26
27

FREUD, S., « L’interprétation du rêve » (1900), OCP, t. IV, p. 598.
BION, W. R., Réflexion faite, Paris, Puf, 1983, p. 126.
FREUD, S., « L’interprétation du rêve », OCP, t. IV, p. 621.
LECLAIRE, M. et SCARFONE, D., « Vers une conception unitaire de l’épreuve de réalité », Revue française
de psychanalyse, Paris, Puf, 2000, n.º 3, p. 904.

CULTURA 35.indb 71

18/12/2017 16:58:34

72 | Cultura 35 (2016)

répétition, perlaboration » : le patient ne se remémore pas ce qu’il a oublié ; il ne le reproduit pas sous forme de souvenir mais sous forme d’acte. « Il le répète, naturellement
sans savoir qu’il répète »28. Dans la mesure où cette répétition a lieu dans la cure, sur la
scène du transfert qui est lui-même « un fragment de répétition », ce qui est agi peut
être compris et interprété comme répétition. L’Agieren freudien, répétition agie de transfert, ne désigne d’ailleurs pas seulement l’acte, mais aussi certains usages de la parole en
séance. Il faut prendre en compte la nature d’acte de l’Agieren pour saisir qu’il correspond
à « un fragment d’action au sens pulsionnel »29. L’Agieren n’est donc pas un signifiant, mais
une réalisation hallucinatoire, passant par la répétition et non par le retour du refoulé.
Pourtant, dans le cadre de la cure et plus précisément dans celui de la séance, la répétition y demeure une déliaison relativement « contenue », elle ne conduit pas à une totale
désorganisation, car elle a une représentation à l’horizon. La dimension pulsionnelle de
l’Agieren le met dans la proximité de l’acte, de l’action, voire de l’acting out, mais la nature
de ce qui est répété – son évidence – ne peut être accessible que par la relation transférentielle, la compréhension, l’interprétation de celle-ci. L’agir réactive les images motrices
fondant les premiers jugements (ceux que Freud, dans l’Esquisse, nomme primaires) ; il
déploie souvent une dimension régressive et l’origine corporelle (manger, cracher) du
jugement et des investissements intellectuels. D’ailleurs, l’agir peut avoir la même netteté,
la même découpe « trop claire » que les autres images visuelles que j’ai évoquées. Sans
doute cette netteté n’est-elle apparente que pour l’analyste ; l’interprétation du transfert
la rend partageable, à condition bien sûr que l’analyste ne soit pas lui-même englué dans
une réaction contre-transférentielle, et donc inconsciente : il réagirait par un contre-agir
inconscient, entraîné alors, lui aussi, « sur la voie de sa propre satisfaction hallucinatoire,
déroutant le travail de sa pensée »30.
Le statut de l’ultra-clair, en ce qu’il articule un détail détaché et déplacé avec un matériel
différent, demande à l’analyste ou bien un travail de levée du refoulement analogue à
celui que Freud décrit pour son oubli du nom de Signorelli, ou bien une compréhension
de l’agir. Dans les deux cas, il s’agit de maintenir cette « capacité de surplomber les choses »
que Freud évoque dans Au-delà du principe de plaisir, capacité « en vertu de laquelle ce qui
apparaît comme réalité est malgré tout reconnu comme étant encore et toujours un reflet
du passé oublié »31. Le surplomb, le relief du trop clair, à condition d’être retravaillé par la
28
29
30

31

FREUD, S., «Remémoration, répétition, perlaboration», OCP, t. XII, p. 190.
DONNET, J.-L., « Entre l’agir et la parole », Revue française de psychanalyse, n.º 5, 2007, p. 1567.
KAHN, L., « Qualifier et reconnaître. A propos de l’agir transférentiel », Comprendre en psychanalyse (sous
la dir. de J. André et d’A. Schniewind), Paris, Puf, 2012, p. 106.
FREUD, S., Au-delà du principe de plaisir (1920), OCP, t. XV, p. 289.
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perlaboration, peut aider l’analyste à garder ce cap. S’il y a un privilège de l’agi, s’il peut
être, non moins que le rêve, « voie royale » menant à la connaissance de l’inconscient, c’est
à la condition d’être compris comme répétition, de revenir dans l’escarcelle du remémoré
et dans la sphère psychique.
Du clair au trop clair, il faudrait alors distinguer entre deux types d’évidence :
– L’évidence « des débuts », celle que Freud rencontre avec les hystériques, celle d’une
première rencontre avec un patient : cette évidence sera à reconquérir par un long travail
de perlaboration pour lequel, dans les Études sur l’hystérie32, Freud a recours à la même
image du déplacement en zigzag du cavalier sur un jeu d’échecs que celle de Husserl citée
par Fernando Gil, démarche allant, dit-il, de la périphérie vers le noyau central. Que ce
noyau ait été entrevu dès le début pose en outre la question – trop vaste pour être abordée ici – de l’appréhension du typique dans le particulier, du rapport entre le général et le
cas. De toute façon ce « trop clair » est à reconquérir sur la complexité et l’énigmatique de
ce qui se déploie dans le processus lui-même.
– Mais si ce qui est « trop clair » ne donne accès qu’après coup à la figuration principale,
comme le visage du peintre à son nom, il faut supposer chez l’analyste une élaboration
équivalente qui se fait nécessairement en deux temps, le « typique » de la scène trop
claire, son « évidence » n’apparaissant que dans un second temps. Dans le premier temps,
le typique (référence à l’Œpide, à la scène primitive, à la bisexualité psychique, etc.) peut,
en effet, avoir été refoulé par peur de son caractère trop normatif.

Je comprends donc ainsi l’importance de Freud et de la psychanalyse dans la pensée de
Fernando Gil : avec la revalorisation de l’évidence, avec le déploiement du cheminement
de celle-ci entre fulgurance et secondarisation, hallucination et représentation, Fernando
Gil suit un chemin parallèle à celui que cherche tout psychanalyste dans l’alliance de la
force et du sens, de la quantité et de la qualité, dans l’articulation des processus primaires
et secondaires, et dans l’importance que l’on peut accorder à l’affect, ou à la parole en tant
qu’elle est à la fois voix et mots, rythme et logos, souffle et signification.

32

FREUD, S., Études sur l’hystérie (1895), OCP, t. II, p. 316.
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Resumo
Neste trabalho abordo a hipótese apresentada por Fernando Gil no Tratado da Evidência,
da hegemonia de mecanismos alucinatórios nos processos evidenciários. Para avançar no seu
estudo, mobilizo condutas elementares e fenómenos complexos, da sucção à vinculação e
ao membro-fantasma. Estes fenómenos justificam uma leitura da alucinação a partir de um
momentum ou “fase” que designo por evidência perimórfica; com maior brevidade, a propósito do processo de crença e do sistema percepção-linguagem, abordo a alucinação colectiva
e o estado perifrástico da evidência. Tentativa e incipientemente, submeto estas ideias ao crivo
de realia e rebus da história da medicina e da ciência e de modelos da imaginação. Faço minha
uma interrogação do grande filósofo português acerca da mutação da evidência em lei, para
terminar evocando o campo moral e a repugnância natural pelo sentimento do falso.
Palavras-chave: evidência, operador, alucinação, rebus, mentalização.
Abstract
In this work I intend to make an introduction to the study of Fernando Gil’s theory of self-evidence. I’ll stress the hallucinatory nature of this operation, focusing on some evocative basic
data, from suckling to the phantom pain. An evidentiary phase or momentum, here baptised
as “peri-morphic”, is further projected on to the perception-language system. Some historical
exemplary situations are treated and tentatively applied both to the medical and ethical fields.
Keywords: self-evidence, operator, hallucination, rebus, mentalisation.
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Introdução: definições
“A nossa hipótese é que o brilho da evidência, o seu efeito de verdade, resulta, no âmbito
da genealogia sugerida por Husserl, da aplicação do desejo à referência sensorial e linguística. O desejo é uma função de intensificação, de ligação e de transformação; ele assegura
uma dupla operação, num só tempo: uma certa experiência do mundo na intersecção dos
suportes sensoriais da evidência com a sua interpretação linguística, transforma-se numa
inteligibilidade patente e em acto (a luz e a voz do Mestre interior). Esta converte-se ao
mesmo tempo numa submissão feliz – a evidência reúne a inteligibilidade num afecto intelectual […].”1

Os dispositivos e a estrutura da evidência, da notitia intuitiva, do assentimento, do
insight, pouco investigados pela ciência, são quase tão opacos como os da consciência2. A
evidência é largamente terra incognita, por mapear: é traiçoeira desde logo na pragmática
e na semântica – o venenoso equívoco com prova que ilude tantos aspirantes a médicos-políticos como a “políticos-médicos”3. Que quis dizer Fernando Gil (FG) com o seu
luminoso, zetético e exaustivo Tratado da Evidência (TE)? Sendo impossível uma pessoa
comum, mesmo velho estudante do pensamento de FG, fazer justiça a um tal texto absolutamente original, de inultrapassável pregnância, aceitar-se-á uma leitura enviesada, de
inspiração na problemática da vida, da morfologia, da auto-regulação. FG diagnostica,
1
2

3

GIL, Fernando, Tratado da Evidência, Lisboa, IN-CM, 1995, 21. Doravante esta obra será referida como TE.
O principal operador da evidência é a alucinação, ensina FG. Trata-se aqui do operador alucinatório
“nu” e não de uma alucinação vivida, não do estreitamento do espaço-vivido (cp. Henry EY, 1963,
90) e menos ainda da ilusão, delírio ou mito: “Como a evidência, a alucinação é uma questão dos
sentidos. O operador alucinação não é um deus ex machina. De modo geral, os operadores devem ser
‘comensuráveis’ com os seus objectos para sobre eles terem poder. Os operadores não são objectos,
o seu sentido é minimal, eles são também dotados de força. […] A experiência da alucinação não é
uma experiência da significação. As análises de Wilfred Bion ajudam a mostrá-lo, fazendo recuar até
esse registo originário postulado por Freud, onde não há motivo para distinguir entre representação
de palavra e representação de coisa, sentido e percepção, do mesmo modo que entre figura e desejo,
representação e força […]” (TE, 222). A alucinação, como operador e sub-rotina, antecipa, projecta-se
do espaço interior; é bem mais do que uma aparição ou presentificação (em estados de “possessão”,
oniróides ou crepusculares da consciência) e difere da percepção sem objecto; ao invés, é o percepto
que preenche o oco, o aberto, o molde, o lugar vazio, a solicitação (affordance), a protoposição da
hipótese, do acto imaginativo ou perceptivo. A alucinação relaciona-se com outras instâncias
complexas como ilusão, forclusão (aproximadamente, falsa negação, denegação), evidência negativa,
categoria vazia, sentimento de ausência, intuição do nada (Cp. TE, 175 ss).
Recorde-se F. GIL, Modos da Evidência, Lisboa, IN-CM, 1998, 252: “Toda a prova supõe a definição do
seu objecto […] as definições conceptuais e formais remetem […] para as definições ostensivas […]
espera-se do testemunho um efeito de ostensão […].”
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certeiro: “a crítica de Heidegger (a Husserl, Kant, etc.) mostra bem como um programa
ontológico endurece o transcendental” 4, o que por si só faz recuar e qualificar, no tempo
histórico, uma sugestão de José Gil (em comunicação, aliás, brilhante), a de que o seu
irmão-em-filosofia (e de sangue), no fim da sua vida, se encaminhava para uma ontologia.
“É evidente o que não requer nenhum contributo exterior de convicção […]. / Uma vez
analisada, a evidência do sensível revela-se não certificada; a evidência intelectual está contaminada pelo dogmatismo. [São] Conhecidas [as], aporias – elas atravessam todo o pensamento da representação […].”5

Identificados e aceites os excessos da evidência, teremos de a distinguir de intuição,
percepção, imaginação, imputação, compreensão, etc., e, por outro lado, de a separar de
verdade, prova, certeza, convicção, crença (doxa, pistis). O fogo, a hora, a tentação da evidência associam-se ao desejo possessivo e compulsivo de verdade per se nota, intrusiva e
elucidativa. Como explicar a evidência, se o próprio FG mostrou que o sentimento, o pólo
afectivo-intelectual da evidência, é infra-explicativo6? É correcto inferir, com Luísa Couto
Soares7, que FG se interessou principalmente pela evidência nos campos perceptual e
referencial, minimizando a evidência conceptual e emocional, tal como deixou apenas
indicada a necessidade de dispositivos de tratamento da informação, ao nível computacional da descrição8? Quais então as boas categorias para pensar a evidência (na nossa
língua sinónimo de auto-evidência)?
Na minha leitura do TE, começarei por valorizar, nas prestações de auto-evidência,
o fundo energético ou dinâmico9 (geralmente implícito), aberto mas originariamente

4
5
6
7

8
9

TE, 92.
TE, 54 ss; ver MARTIN, 2008, 113 – a representação é o uso da representação.
TE, 239.
SOARES, Maria Luísa Couto, “A paisagem dos nomes”, 2009, 86 ss. A evidência supõe inteligibilidade,
vigilidade, atenção; delas deriva e delas se diferencia, bem como de (tomada de) consciência, de
experiência, de apresentação, de presença. Tem uma afinidade dialéctica com a ilusão e pseudoalucinação, o em-si e o para-si e com os pólos sensorial e cognitivo da imaginação (designações estas
da “tópica” do imaginário de McGINN, 2004, 159). Se dizer consciência, por oposição a pura vigilidade,
“é” afirmar Eu, ser, simplicidade, passagem, ad extra, discursividade, duração, corrente (fluxo ou
campo), globalidade, intenção, protensão, retenção, logos, noema, etc., avocar evidência “é” sentir,
insight, paragem, incorporação, “oralidade”, relação interna, ad intra – sem se reduzir a autodoação
nem a auto-afecção – é ocasião, situação, assimilação (não-tética): instâncias dos foros do internalismo
e do mentalismo que interessaram FG.
TE, 239; MARQUES, “Modularity, mind and brain function. An essay on Fodor”, 1990.
TE, 23.
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modular10 e subdoxástico11. Este paralelo arrefecimento ou congelação da evidência em
protodoxa significa que “o enraizamento na experiência do sujeito é o que a evidência
apresenta de mais próprio e que a distingue imediatamente da conjectura, da indução
ou da prova experimental […] a evidência é uma inteligibilidade dos fundamentos do
conhecimento […].”12
A evidência nasce em estratos profundos do Eu, aquém da consciência de si e da
experiência reflexiva, tematizada, do presente; todavia, “A evidência revela-se […] o
modo espontâneo do discurso das sociedades que, na imanência, identificam eficácia e
significação”13.
Complementarmente, veremos adiante que a crença alucinatória segundo a análise
giliana, desde a sua Logique du nom, inibe a espontânea reificação ou “ontologização dos
correlatos extralinguísticos” e reforça “a autonomia do discurso como base da presença
compulsiva” da evidência [sic]14. Eis o plano deste trabalho: no cap. 2 navego ao largo da
(e)vidência e da crença, avisto (no cap. 3) necessidades, realiae e rebus, aparelho os operadores da evidência e a seguir cruzo o estreito da representação científica (cap. 4), para
aportar, enfim (cap. 5), numa posição sobre evidência moral.
10

11

12
13

14

As emoções básicas (como a cólera, o medo, o prazer, etc.) não parecem a alguns (JOHNSON-LAIRD
e OATLEY) constituir as peças elementares dos constructos emocionais; ao contrário, estes obtêm-se
perguntando: “Que podemos sentir sem saber porquê?” (What can one feel without knowing why?).
Significativamente para RUSSELL e LEMAY (2000, 498, 500f), as categorias emocionais devem ser vistas
como sub-rotinas (scripts, uma sequência prototípica de subeventos ordenados temporalmente e
ligados causalmente) que possuem limites mal definidos e obedecem (por hipótese) a constrangimentos
universais – as dimensões bipolares de prazer/desprazer e de activação (arousal) ou inactivação;
PANKSEPP e BIVEN (2012) identificaram no campo afectivo, como o neurocientista português
DAMÁSIO (2000), uma orquestra de “módulos” horizontais e verticais a partir dos afectos homeostáticos
e sensoriais, designadamente dos sistemas da fome e da sede, do gosto (doce e amargo) e da dor. É
oportuno mencionar a confirmação da existência nos vertebrados de módulos (células) cerebrais de
“detecção” da posição espacial, orientação (cefálica), exploração e aceleração do movimento, através
da formação de mapas cognitivos dinâmicos e de sistemas mnésicos tipo loci que os capacitam para
“governar” a navegação nos respectivos mundos próprios (MOSER & MOSER, 2016).
Crença subdoxástica, na definição de Jerry FODOR (1983, 84), é, tipicamente, a relação epistémica
que um falante tem com a gramática da sua língua natal; as crenças subdoxásticas estão largamente
fechadas a, e não integradas com, sistemas de crença a que o sujeito normalmente tem acesso
(consciente). Cp. McGINN, 1982, 36, 65 ff – leal e quase-demolidora crítica do funcionalismo e, portanto,
da teoria de Fodor; MARQUES, 2000; uma alternativa bem estruturada e escorada é a de MARTIN, 2008.
TE, 69.
TE, 25 (discutir, com originalidade, os dispositivos de geração de prova no julgamento por ordálio e na
profecia não é defender qualquer espécie de mentalidade atávica, nomeadamente pré-lógica).
FG diz, peremptoriamente: “A evidência enxerta-se na crença, os seus sinais distintivos como o seu
conteúdo (signo, apoditicidade e adequação, preenchimento, contentamento…) têm que ver com a
fé” (TE, 19) – das teocracias, sobretudo políticas, só a Ciência, a Literatura e as Artes nos poderão salvar.
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Vidência, crença
Julgo que esta tematização de FG sai reforçada do confronto com a metafísica analítica de Colin McGinn, em obra de índole e escopo mui diversos, mas concordante em
muitos aspectos15. Este filósofo fixa os usos representacionais do imaginário cognitivo (e
suas estruturas simbólicas e predicativas) através de uma analogia robusta: o “imaginar
pode ser comparado com o dizer [uttering] uma frase, em oposição ao enunciado ou afirmação [asserting] dela”16. O sujeito é neutro, qua locutor, face ao conteúdo proposicional,
no primeiro caso: tal facto mostra que o acto de imaginar não pode ser analisado apenas
em termos de crença, ou melhor, na terminologia de FG, de processo de crença17. Certas
diferenças entre ambos devem ser relevadas:
(i) “imaginar que p, é uma acção, enquanto acreditar que p não o é! Ou seja, imaginar está
submetido ao querer, mas não se crê no que se quer”; “nós não podemos decidir acreditar, tal
como não podemos decidir ver; a crença é passiva, cai fora do domínio da vontade. A crença
é um compromisso com a verdade, e esta não pode ser forçada [volicionalmente] a existir
[and the truth cannot be willed into being]”; (ii) “o imaginar é indiferente à demonstração
[evidence], a crença não”; (iii) “as imagens não impedem a ocorrência de perceptos simultâneos, ambos podem coexistir na consciência do sujeito.”18

Correlativamente, o acto de imaginar não inibe a crença, uma vez que eu “posso facilmente imaginar que p, enquanto creio ou acredito não-p”; a crença é o acto de adesão

15

16
17

18

McGINN, 2004, 134, 136: “A crença não é o paradigma da atitude proposicional, constituindo a
imaginação pálida cópia; pelo contrário, ambas formam os pilares da vida cognitiva. […] A diferenciação
entre imaginação e crença não significa que as duas nunca se combinem. Ocorre aqui uma analogia
com o sentimento imaginativo, em que se combinam percepto e imagem? A imaginação pode afectar
o modo como as coisas nos parecem (look)? Poderá (uma tonalidade, um produto de) a própria
imaginação inserir-se no conteúdo da crença? Eu penso que sim – no fenómeno da crença metafórica
[…] A imaginação é a faculdade que traz os possíveis à mente; a crença simplesmente marca-os como
actuais. Nós representamos a possibilidade por intermédio da faculdade da imaginação, e, depois, a
crença consiste em aceitarmos o que foi assim representado […].”
McGINN, 2004, 131.
Compare-se com a aproximação de FG em 2004: o processo da crença inclui as seguintes instâncias e/
ou propriedades: “(i) um desejo e uma tenção [sic]; (ii) uma relação ligando um sujeito ao conteúdo da
crença – variando o grau de adesão suscitada; (iii) uma acção que realiza a tenção. As crenças contêm
uma pretensão ao conhecimento e lançam uma ponte entre desejo e acção […]” (GIL, F., Acentos, 2004,
429 ss) e (iv) variam quanto ao grau de investimento do sujeito, à sua fungibilidade e revisibilidade
(Ibidem, 432 ss).
McGINN, 2004, 132.
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(“entertaining”) a um pensamento p, e, ainda, o gesto de lhe dar o assentimento ou convicção; a imaginação é que lhe apresenta a possibilidade de p. O imaginar está “mais associado” à prestação de atenção do que o acreditar: imaginar requer um acto de atenção,
crer é mais disposicional (dispositional), crenças são possuídas (ou possuem-nos) e, de
muitas, não temos sequer consciência19. Resumindo, Colin McGinn adverte que a atitude
proposicional de imaginar (por exemplo, sentir medo ou experienciar luto antecipatório
ou luto patológico) é mais básica que a atitude proposicional de acreditar, pois esta pressupõe a primeira e não o contrário20.
No seu TE, FG demonstra, creio, que a auto-evidência é performativa, ostensiva, in-transmissível (intransitiva), irrecusável, algo opaca, cognitivamente quente, “epifania” situada
(minha designação), que “com-vence” e, por definição, dispensa a prova21. Dir-se-ia pura
(re)animação, bergsoniana atenção à vida, animalidade em competição e cooperação
pela sobrevivência. Ali e em obras ulteriores, FG reabilita a perspectiva da primeira pessoa
como lugar de expressão de fides epistémica, autoconfiança (mais ou menos narcísica22) e
vontade de compreensão, mostrando que a “consciência acredita nas coisas”23. Revendo a
teoria da representação estabelecida em 1984, FG irá, notavelmente, acentuar a oposição
entre inteligibilidade representativa e inteligibilidade expressiva, preferindo
“uma expressividade ‘metonímica’, ou seja, respeitosa da identidade de cada coisa, que
se sabe não poder restituir-se na sua integralidade, à expressividade metafórica: a metáfora
exalta e amplifica as identidades que por isso mesmo acaba por deformar […]; deve-se em
qualquer caso duvidar das virtudes de uma inteligibilidade expressiva ‘ingénua’, tal a exposta
em Mimesis e Negação.”24

O seu labor reflexivo, se o entendo correctamente, abre as portas à viragem para o naturalismo em filosofia da ciência, antropologia filosófica e epistemologia (não para a hermenêutica, menos do seu agrado por frequente irresolução e “esterilidade” na controvérsia).
19
20
21

22
23
24

Ibidem, 131-138.
Ibidem, 137.
Estudei esta última (partindo da elaborada e certeira teoria da prova de FG) no contexto e nas terríveis
condições da descoberta da antissépsia pelo jovem médico Ignaz SEMMELWEIS (nos anos 1844 a 1848,
quando ‘interno’ do Hospital Geral de Viena): MARQUES, 2003; GIL, 1998a, 249 ss.
Narcisismos de vida ou de morte, investigados pelo psicanalista André Green.
TE, 69.
GIL, 1998a, xxii; e TE, 232. Podemos encontrar uma aplicação histórica da noção da inversão
metonímica em FOUCAULT, 1963/1990, 192 ss; cp. CLAIR (2012, 150) para uma aproximação à mutação
metonímica na arte de retratar; sobre uma alucinação colectiva e notável erro da “evidência” (do visível)
e interpretação na arte europeia, a saber, a forma (geométrica, foliar, “cardióide”) do coração, os belos
estudos de VINKEN, 2014, caps. 15-18.
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Interroga, problematiza, mais geralmente, o sujeito epistémico25, voltando-se para o
mundo da vida e para processos e estruturas epistémicas basilares, incluindo relativas
ao sentido, ao sentir, ao sentimento, à incerteza, à verificação, à verosimilhança. Sílvio
Sousa, no capítulo “Afinidade, construção e estrutura” da sua excelente dissertação sobre
Mimesis e Negação (orientada por Maria Filomena Molder), lembra que poderá descreverse a síntese (a nível da sensibilidade e do entendimento, segundo FG) como simples efeito
da imaginação. Esta seria suportada/gerada/projectada por afinidades originárias e mecanismos rítmicos que regularizam o caos dos acontecimentos, das qualidades, dos estímulos. Os poderes da afinidade favorecem uma relação inquestionável com a verdade, por
entre a proliferação de figuras (Gestalten) salientes e pregnantes, desde logo a um nível
biológico (pré-linguístico, pré-cognitivo, pré-intencional), permitindo a coesão do mundo
com as forças de expressão – estabelecendo a afinidade como matriz da coesão do sistema cognitivo – e do mundo próprio (Umwelt)26. Que a “boa” alucinação (a adjectivação é
minha), tal como a boa evidência, remete para o campo do simbólico e da computação e
não para o campo da patologia, terá sido uma das “intuições” matriciais de FG27.
Há século e meio Ernst Mach e há mais de meio século McCulloch, Pitts e colegas refutaram experimentalmente o pré-conceito da natureza caótica dos estímulos sensoriais
periféricos – e re-descreveram formalmente aspectos da transformação e codificação
dos sinais para os sucessivos analisadores visuais. Descobriu-se a extraordinária capacidade computacional da retina e de outros “receptores”28, a modulação e calibração por
determinantes centrais (da percepção) da generalidade dos órgãos sensoriais periféricos,
25
26
27

28

DASTON & GALISON, 2008/2010.
SOUSA, 2008, 29, 41 (remetendo para GIL, 1984, 91, 222 ff; 2005, 42).
FG (TE, 175 n. 103; 226) volta várias vezes às dificuldades da determinação deste operador: o
fundamento último da evidência é, de facto, uma alucinação primitiva, “víscero-motora”, mais do que
projecção lacaniana: “[…] reúne, pois, as condições negativas de um operador, é um pôr em forma sem
significação própria, capaz de ordenar o sentido e de o transformar em realidade. A representação da
palavra é nela representação de coisa, a qual não é representação, mas muito simplesmente coisa, pura
estesia. O desbaste do sentido faz-se na direcção da exterioridade. Não é no modo do recalcamento –
para o interior – que o homem dos lobos ‘nada quer saber’ da castração, ele desrecalca-a, a alucinação
representa uma objectivação: na negação, na forclusão, tratava-se sempre de ‘uma questão de fora
e de dentro’ […]”. O principal operador da evidência, A, é alucinatório: “[…] como age o operador A?
A aplicação apenas poderia residir numa malha mais apertada da descrição, é proibido recuar para
trás da evidência já constituída, até atingir o arcaico./ Os operadores da evidência encaixam-se na
consciência sem que delas se possam isolar, as suas operações são inextricáveis dos conteúdos de
sentido e de conhecimento a que se ‘aplicam’ […]” (TE, 226); ver McGINN (2004, 55, 104, passim) diverso,
e compatível, parece-me, tratamento da alucinação.
Sobre a variedade, “formatação”, forma e descodificação das “pequenas percepções” inconscientes
retinianas, v WERBLIN, ROSKA, 2007.
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Quadro 1

A crença alucinatória é marcada (index sui), põe-se, dispensa a prova
(index veri) e mobiliza a sensibilidade (F. Gil, TE, modif.)
Evidência

Operação E

Mostração
Apodicticidade
Satisfação do espírito
Adequação

Operação A

Alucinação
Presença compulsiva

Operação X

Estesia
Experiência de satisfação

Crença alucinatória
index sui
index veri

Objectos – 2:
metáforas e metonímias
(ex.: luz, claridade);
conceitos
(ex.: intuição)

Objectos – 1:
sentires (perspectiva),
experiências,
linguagem (presente)

Operação da evidência
Actividades de fundação da evidência segundo F. Gil, TE, 68, 231 (excertos):
a experiência sensorial não é rapsódica e encontra-se já sempre interiorizada; os operadores
da evidência encaixam-se na consciência sem que dela se possam isolar – as suas operações
são inextricáveis dos conteúdos de sentido e de conhecimento a que se ‘aplicam’.

e a realidade dos sentidos amodal, plurimodal e interno (sensório comum dos Antigos)29.
Produzindo conhecimento de trato (acquaintance) perceptivo das “coisas”, pré-predicativo, sugerem fortemente a validade da operação triúnica que constitui o núcleo duro do
TE e é o meu principal objecto de estudo (vd. Quadro 1)30.
A tese do TE é cristalina:
29
30

PRIBRAM, 1971; MARQUES, 1986; HELLER-ROASEN, 2009.
O Quadro 1 é uma ‘leitura’ e re-interpretação de TE, 70, 221 (original 1993), FODOR, 1983, 95 (categorias
básicas e ostensão), 99 (“a organização neural é o concomitante natural do encapsulamento
informacional”), passim.

CULTURA 35.indb 82

18/12/2017 16:58:35

O fogo frio e as morfologias da evidência: leituras de Fernando Gil | 83

“Segundo o objecto, o operador e as suas vertentes designam-se diferentemente em cada
operação. Na alucinação originária, […] ele não tem nome, é X; desdobra-se nela em estética
pura, desejo e experiência de satisfação. O seu objecto é a tensão que ele reduzirá. A alucinação intelectual produtora de evidência – a operação-A – tem por base o dado linguístico
e sensorial (o ‘sentir’), ela manifesta-se como presença compulsiva. A presencialidade reformula a estesia, a compulsão continua o desejo e a experiência de satisfação de X. A operação
produtora da evidência dá isto mesmo no modo da monstração e da satisfação do espírito
ou, por outras palavras, no modo de uma verdade posta como ‘existente’ (a apodicticidade) e
de uma existência enunciando-se como verdadeira (a adequação). Estas operações reduzem-se a uma só, elas fazem-se ao mesmo tempo – fora do tempo –, a sua diferenciação visa
delimitar os elementos de uma única e mesma estrutura.”31

Procurando apreender, examinar e interpretar esta proposta, parto de um simples e
tosco modelo da crença alucinatória (Quadro 1). Certeiramente, o corpus inicial de FG
amarra-se à monstração ou mostração e não à representação, o que, na filosofia da maturidade, o aparta de um Bas van Frassen, entre outros32. Mas ambos valorizam, singularmente, a alucinação como “fenómeno profundo mesmo a nível sensorial”33 e, nas palavras
de FG, “modo de apresentação de uma existência indeterminada enquanto tal”34. Não
se trata, pois, de miragem meridiana ou alucinação crepuscular, de vidência empírica ou
específica da mente ferida e em desvario, possessa, anónima, impessoal, mas de um devir
possível do acto de imaginação, afim da imagem onírica e do trabalho do sonho35. FG, em
TE, descobre e elabora genialmente três trouvailles pessoais decisivas, três teses “sistémicas” que reflectem as propriedades fundamentais da evidência:
(i)

a evidência coopta a linguagem da alucinação;

(ii) as descrições (metafísicas, não psicológicas) da evidência e a da alucinação são
congruentes, homólogas;
(iii) outros discursos primordiais – sagrados, míticos, metalinguísticos, proto-legais,
(como o juramento) – revelam-se também trabalhados pela alucinação36.

31
32

33
34
35
36

TE, 232.
TE, 237; VAN FRASSEN, 2008/2010 (impossível fazer aqui o “aproveitamento” desejável desta obra
notável e estimulante – iniciei o seu estudo em MARQUES, 2011).
TE, 237.
TE, 223.
O capítulo 7 da Interpretação dos Sonhos de FREUD é um pilar da teoria de FG.
TE, 220-222. Poder-se-ia, conjecturo, acrescentar o discurso médico “originário” hipocrático-galénico (o
humoralismo).
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Sublinho que FG não situa o fantasma, a Imago, na origem do Si, do Eu, do cogito, nem
da crença e não lhe confere o estatuto de essência nem da crença, nem do mito: bem
ao contrário (como aliás insiste em A Convicção)37. Tese que suscita o problema da animalidade, articulado, advirto, à da proximalidade da experiência-em-si: a não-projecção
absoluta e coerciva da vidência animal impede qualquer operação evidenciária e a constituição/função de germe ou princípio de desenvolvimento de actividades cognitivas
diferenciadas, por exemplo, a diferenciação “fina” mesmo/outro, as abstracções virtual/
actual e ocasião/duração, enfim, a faculdade de linguagem38. Ou seja, só pode operar num
regime fusional, em si, de inevidência para si. (Cumpriria, porventura, agora, conjugar as
gramáticas de inevidência, vidência, evidência, previdência humanas, o que fica muito
para lá das minhas capacidades.)

Necessidade, realia e rebus
Uma consequência inesperada, nos foros da psicologia humana e da neuropsiquiatria,
será, disse-o, a reinserção da alucinação na estrutura habitual e regular da consciência39.
O que acumula ilusões, decepções, enganos, erros, mentiras, ficções e, à uma, possibilita
e assegura a existência e sustenta o conhecimento da verdade nas suas diversas feições e
máscaras (vd. cap. 5). Correlativamente, suscita uma interrogação seminal giliana40 acerca
do modo de transformação – a partir da alucinação – do possível em necessidade, do virtual em actual, quiçá, a extracção da lei (natural) a partir das regularidades.
Esta transformação é um desafio ao qual (dei-me conta do facto, recentemente, quando
estudei aspectos da medicina dos séculos XVII e XVIII) a historiografia recente das ciências
pré-modernas e modernas respondeu cabalmente, ou seja, desde a bifurcação cartesiana
e a passagem da ciência preternatural à ciência baconiana: nos planos interno, local e
textual41. Assim, para documentar e alargar desde já o escopo dos efeitos dos dispositivos
37
38

39

40

41

Cp. FLAHAULT, 2002, 352 ss.
Foi em Mind, an Essay on Human Feeling, de S. LANGER, que me dei conta, há muitos anos, desta
condição.
TE, 220 ss. Note-se que excluo inúmeros aspectos do problema árduo da consciência, como o da
temporalidade, da duração à qual não temos acesso directo – o trânsito como tal é não-vivido, o
sentimento constitutivo da passagem deverá ser postulado (GIL, 2000, 334): X e A ocorrem em processo,
em fase de encapsulamento informacional ou computacional (à la FODOR)?
TE, 248: “Em que condições a alucinação parece transformar-se em necessidade, a questão fica em
aberto.” Com uma orientação mais cognitivista e mentalista, C. McGINN, 2004 ocupa-se de modo
genérico, “simples” e interessante de temas semelhantes.
Período, após os Descobrimentos, o Renascimento e a Reforma (e a Imprensa), em que proliferaram
os portentos e os prodígios, mas também entes rationis sólidos desde a fibrila de Glisson, o arconte ou
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Quadro 2
Exemplos

Imediaticidade =
(não abstracto)

Natural (N) vs
Artefactual (A)

Alucinação

Privada (P) vs
Colectiva (K)

pheuma

sim

N

NB: não (!)

PeK

calor vital

sim

N

sim (coração:
fogo frio)

K

kaulus = falo
feminino

sim

N

sim

PeK

arqueu (van
Helmont)

não
(+ abstracto)

A

sim

PeK

fibra

sim

N

não/sim

K

homúnculo

não

N

sim

K

A (= limite de N)

sim

K

A

sim?

K

átomo/

não

molécula

(+ abstracto)

gene

não
(+ abstracto)

Um teste historiográfico à pertinência da hipótese do papel da alucinação privada e pública
na formação e difusão da representação científica.
NB: a ‘base’ do pneuma psychikon (sopro, bofe, espírito) do galenismo
é oposta à do espírito vital (arqueu) helmontiano dos órgãos.

evidenciários “peripatéticos”, e mostrar os efeitos da alucinose pública e/ou do fascínio
colectivo (recordo os gabinetes de curiosidades, os museus privados e seus espécimenes
maravilhosos naturais, artefactuais, etc.). Destarte caracterizo, nominal e pouco mais que
alusivamente, uma pequena amostra de rebus, monogramas ou objectos emblemáticos
major da historiografia e do imaginário das ciências médicas pré-modernas e modernas.
Todas inscrevem as forças em formas e figuras perimórficas, sob a modalidade predominante de representações analógicas e/ou afins, no fácies e no valor semiótico (como
exercício de contraditório, incluo o átomo e o gene no final)42.

42

arqueu de Van Helmont, o flogisto de Stahl, a inércia e a gravitação de Newton, etc., e se enraizaram
no imaginário dos eruditos e da sociedade (quais figuras de alucinação colectiva), como dispositivos de
mediação e, nalguns casos, materiais fundadores da construção (social) da ciência normal (MARQUES
2010; THAGARD, 1992).
Estamos, é claro, no território da imaginação científica (THAGARD, 1992; MARQUES, 2016b).
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Um efeito maior e bem conhecido foi a vitória da razão instrumental, dos autómatos
mecânicos e de um necessitarismo dogmático, como esteios da autoridade dos discursos
da Natureza – na filosofia natural, nas ciências modernas e nas contemporâneas, incluindo
na biomedicina (perdoe-se o anacronismo). Parece-me razoável aceitar o princípio da
continuidade entre alucinação privada (e a imaginação) e alucinação colectiva (grosso
modo o imaginário – arquétipo, estereótipo, fetiche, imagem pública, ícone social, mito,
etc.), designadamente a partir das três linhas programáticas gilianas acima mencionadas
(no fim do cap. 2, p. 7)43. Não basta, por conseguinte, replicar as arqueologias e genealogias deslumbrantes de Foucault44, nem afirmar, com Claire Salomon-Bayet (na sua pioneira história social e local da “biologia barroca” na Académie Royale des Sciences), que
“existe ciência quando esta se especifica não num objecto mas num determinado tipo de
operação, reprodutível, que se chama experiência”45.
O núcleo duro – ponto forte ou locus minor resistentiae? – da teoria de FG está, por
conseguinte, surpreendentemente, na hipótese, mundana e empiricamente testável, do
âmago alucinatório da crença:
“A crença alucinatória recorre permanentemente ao testemunho indubitável dos sentidos.
[…] é marcada (index sui), ela impõe-se e dispensa a prova (index veri), ela remete intrinsecamente para o sensível, sob as suas diferentes modalidades (todos os sentidos são susceptíveis de alucinar). […] Ao mesmo tempo que a produz, a alucinação reúne a significação da
evidência (a atenção, a ostensão, etc.) num vivido único, a saber, um sentimento de inteligibilidade de que a satisfação do espírito é a pedra-de-toque. Este sentimento é a evidência
propriamente dita […].”46

Respirando uma atmosfera vienense, em proposições acutilantes, FG interroga-se
outrossim, no TE, inevitavelmente, acerca da verosimilitude, da verificação, da constatação e da convicção científica e epistémica, deixando por fechar a questão de saber em que
condições a alucinação, que é da ordem do possível, “parece transformar-se em necessidade”, em legalidade47. Que esta passagem não é anódina e estéril, teórica e empirica43
44
45
46
47

Apesar da alegria da rigidez que, com FG e Bachelard, julguei achar no ethos científico (MARQUES, 2010).
FOUCAULT, 1963/1990.
SALOMON-BAYET, 1978/2008, 13.
TE, 219.
TE, 246 ss: a constatação é uma “vivência da evidência por ocasião do conhecimento físico, da sua
confirmação empírica”, e constitui “uma verificação ‘estésica’, apresenta a teoria, a sua embraiagem
sobre a realidade” e “põe em evidência a teoria científica: é uma certa postura da proposição, a sua
ostensão como explicação encarnada” (cp. p. 263).
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mente, demonstra-o o robusto “sistema” giliano de categorias genealógicas e disciplinas
matriciais dos possibilia e da sua “ordem mobilis” na construção aberta, polémica, cumulativa, das metodologias, das provas, das heterodoxias e das controvérsias nas ciências da
complexidade e do “impreciso” (e nas disciplinas prudenciais?) no Ocidente48.
Em conclusão: FG oferece-nos uma explicação causal da evidência centrada em mecanismos alucinatórios que a nível funcional ou computacional – quero dizer, neurológico
– são endógenos, espontâneos e, conjecturo, predominantemente top down.
Designo, para uso doméstico, uma fase do trabalho da alucinação, evidência perioral
ou perimórfica (por razões que se tornarão óbvias no capítulo seguinte); à outra fase ultra-estável, verbal, actancial ou agencial, chamo fase perifrástica. Seria óptimo saber quais
das operações e dos objectos -1 e -2 elaborados pela máquina evidenciária (Quadro 1),
são efectivamente abertos, não-marcados, não-saturados, disponíveis49 – e modulares,
encapsulados, endógenos, autónomos. Ficarão, por enquanto, por determinar os princípios que seguem, que processos cognitivos representam/projectam, que computações
efectuam, etc., para decidir se X-A-E realizam principialmente, total ou parcialmente, funções isotrópicas (na terminologia de Jerry Fodor50) e atitudes proposicionais (sub)doxásticas. Um quesito – e um efeito – deste modelo da evidência, e uma realidade incontornável, é o seguinte: “[o] individual possui um poder de fascinação por onde passa a função de
apresentação’, ele é o ‘substrato da conceptualidade da evidência’”51.
A contradição é insanável: não sendo viável uma ciência do indivíduo, a medicina (como
toda a ciência em geral) vai depender cada vez mais de provas estatísticas (mas não só)
cegas ao indivíduo52. Súbita e inesperadamente, quer a física, quer a metafísica, descobrirão, após Popper, a validade de uma doutrina vicariante “clausewitziana” da experimentação e da prova: “experimentation is continuation of theory by other means”53.
48

49
50
51

52

53

“Ordem móvel”, termo de MUSIL (in GIL, F., Acentos, 2005, 274; Quadro de FG, 2005, 282; 2008, 247261 (255) por economia de espaço aqui omitido. FG (2008, 256) qualifica a “espontaneidade que
não se confunde [em Aristóteles] com tó automaton. Mas LEIBNIZ seria a melhor referência […]. E a
espontaneidade, associada a uma certa concepção da ‘potência’ e da ‘determinação’ […] seria a boa
alternativa ao conflito sem saída entre mecanicismo necessitarista e indeterminação espiritualista. Na
sua acepção mais geral – ela possui várias – a ‘determinação é o estado de que algo se segue, salvo
impedimento’” (FG cita o De Affectibus do filósofo de Hanover) (cp. MARQUES, 1989).
TE, 69.
FODOR, 1983, 2000; MARQUES, 1990, 2000.
Insiste TUNHAS (2007, 23 ss; vide também TE, 254) na sua magnífica suma, à qual voltaremos; cp.
McGINN, 1982, 36 (assimetria entre sensação e atitude proposicional), 69 (juízo e posse dos conceitos).
GIL, 1999, 14 ss (sobre contentamento, expectativa e preenchimento), 93 ss, 123 (“a lógica demonstrativa
permanece subjacente ao pensamento do indivíduo”), passim.
Van FRASSEN, 2008/2010, 112.
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Rumo aos operadores
1. Reflexo de sucção e alucinação
Dando por estabelecida pelas neurociências a existência ou realidade psicológica de
processos sensoriais plurimodais e amodais correspondentes ao(s) sentido(s) interno(s) e
ao sentimento de existir (e não de existência)54, concentro-me nesta secção, na segunda
das duas perguntas fundamentais de FG no TE: (i) como é que a consciência sente, vive e
unifica a sua experiência sensorial e verbal?; (ii) como é que a inteligibilidade da evidência,
ou seja, esta espécie de sentimento de compreensão (à maneira de William James) se conjuga com a sensibilidade e se converte em sentimento de inteligibilidade55?
Investigo de seguida a hipótese giliana de que um (o?) modelo da operação A é filiável na epigenética do reflexo da sucção (um reflexo arcaico que reaparece em quadros
demenciais) e no comportamento de amamentação do lactente. A lição de FG é conhecida e Paulo Tunhas subscreve-a: existência e verdade vão uma com a outra: a alucinação (mais eficaz no fundamento-ecrã que na fundação forcluída) desempenha um papel
determinante na instauração da verdade e do sujeito; uma pedra-de-toque adequada é
a alucinação do seio da mãe pelo lactente, exprimindo a crença “absoluta na existência”.
Esta credulidade vivencial é videncial, adversa ao não-facto, avessa à decepção: a decepção não é originária56. A atracção pelo bom e a repulsa pelo mau sabor e a conduta de
sucção do lactente são, efectivamente, primordiais modos de auto-regulação fisiológica e
emocional, equilibração no meio ambiente, fonte da vinculação, do holding e da formação
da confiança básica, da oralidade (incorporação, introjecção, etc.), “sede” da depressão
anaclítica, e são, de facto, a origem de quase tudo: da apercepção e satisfação nutritiva,
da captura da “presa”, do objecto da acção predicativa, de isotopias conformes, da tela do
sonho, da edificação da Imago e da relação de objecto, do Si, do Eu ou Self, ou não fora “a
goela a porta do castelo do corpo” (Quadro 3)57:
54

55
56

57

DAMÁSIO, 2000. A percepção interna não é um vivido, não é ela própria percebida, se bem que seja
sentida (cp. TE, 124), quer dizer incarnada, inscrita no proprium ou “corpo subjectivo” (designação de
Michel Henry); FLAHAULT, 2002, 214 (compromissos e restrições “narrativas” e “marxianas” à explicação
neurológica do sentimento de si por DAMÁSIO), 619, 669 passim.
TE, 76.
A ficção da alucinação originária foi sugerida no Projecto para uma Psicologia Científica de 1895, por
FREUD (TE, 220-230, 228: Uma espécie de orientação inata “do psiquismo elementar, quase orgânico
neste estádio, desencadeia um efeito de realidade, e o objecto (alucinado) é percebido, não como a
imagem do seio, mas como o próprio seio”; 230: a sua estrutura não significante tipifica o operador X,
instância organodinâmica, subsimbólica, não predicativa, pré- ou subintencional; TUNHAS, 2007, 17 ss).
BION, 1963/1979; GOTTLIEB, 2007. Segundo BOWLBY, convêm duas definições a vinculação (imprinting):
(i) a primeira e original, de Konrad Lorenz, consiste num padrão de comportamento de tipo mimético-
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Quadro 3
Boa Mãe: lactação/sucção; bom sabor; vinculação, oralidade

“A goela, porta do castelo do corpo”

Doce + … = agradável, nutritivo

Calendário dos Pastores (século XV)

Contexto e efeitos da operação alucinatória da evidência:
da epigenética do reflexo da sucção às isotopias nas inscrições
na tela do sonho da boa mãe.

Com FG, Sílvio Varela Sousa afirma que a representação é absolutamente primitiva, no
campo perceptual e no da linguagem58; por outro lado, se nos restringíssemos aos quesitos da computação, ficaríamos numa platitude formulária, a de que uma hipotética existência/essência em sintaxe-semântica-léxico bastaria para obter um sistema representativo. Cumpre, no entanto, rejeitar a aporia da representação típica do cepticismo radical,

58

fusional, inato, desencadeado em período crítico, irreversível, supra-individual; (ii) a segunda versão,
mais flexível, reporta-se a uma “mera” afiliação e bonding da progenitura aos progenitores, “cuidadores”,
objectos simbólicos, habitats, etc. A tese ‘epigenética’ foi defendida por Mary Ainsworth (questões
revisitadas por Marga VICEDO, 2013, 202 ss). Igualmente relevante é a conduta complementar, a subrotina maternal: esta implica (nos animais altriciais sobretudo) um repertório funcional prolactinadependente que inclui secreção de leite, amamentação, conduta maternal, etc. (SOBRINHO & COSTA,
1992, 57). Cp. Berridge and Robinson, 2003, in Baars, Gage (Eds.) Cognition, Brain and Consciousness.
Introduction to Cognitive Neurosciences. 2007, p. 387.
SOUSA, 2008, 24.
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o “cepticismo que ensina a duvidar do próprio ser”59. Ora, a fome de afecto, de contacto,
de alimento e, reciprocamente, o amor, o cuidar, o colo, a voz, a lactação, o “dar-o-peito”,
o abraço, etc., aí estão para mostrar quão cedo o recém-nascido descobre que a ordem
material é mais que mera ordem semiológica (extracção do sinal do ruído, da figura do
fundo, da força da forma) pela qual “todas as coisas seriam signos e algoritmos” – que o
mundo é mais que imitação, simulacro, ficção e virtualidade sem gravitas, sem sabor, sem
carne, sem vida: o nome recebe, não dá, mas vem às coisas com e pelos corpos60. Como diz
FG, das entranhas, da fortaleza interior: “O gosto e o olfacto veiculam evidências não-cognitivas, [+/-] agradáveis […]. Quintessenciadas elas encontram-se numa satisfação do espírito
que compreende a apropriação do seu objecto.”61
O seu modo de evidência é (quase) epidérmico, tangível, simples, imediato, directo…
Para o nosso autor, aquiesce-se a proposições mas não a coisas, o que parece não incorrer
na aporia do juízo de semelhança entre representação e representado62. A solução de FG
passa pela co-naturalidade através da (re)codificação pelo sistema percepção-linguagem,
entre descrições conceptuais – ou explicações – e seus objectos, numa afinidade com a
verdade, faculdade inata e obviamente adaptativa (e a circularidade é virtuosa) de ver
justo: é o pólo positivo, harmónico, evolutivo, consiliente da mimesis63.
Para caracterizar um pouco melhor a fase perimórfica, recorro à discussão da génese
da orientação (e, alusivamente, do espaço interior e do Outro) segundo Husserl, proposta
por FG. Há indiscutível orientação dos mamíferos recém-nascidos para a sucção, para
a mamada, etc.; no humano, a escolha objectal, a boa mãe é matriz da constituição do
sujeito, do objecto (permanente, como dizia Piaget), da fides, dos valores básicos e do
“resto” desde tempos imemoriais. FG assere que na esfera antepredicativa, na imaginação
sensorial (ou subcognitiva),
59
60

61
62
63

GIL, F., A Convicção, 2003, 40; SOUSA, 2008, 23 ff.
GIL, 1984, 46 ff; SOUSA (2008, 25) adverte acerca da segunda grande aporia da representação, a
relação representação e representado, que dispensaria a correlação ou correspondência exactas.
No materialismo moderno, esta seria obtida através da esclerosada teoria do reflexo, pelo segundo
sistema de sinais, “reflectindo” uma semântica natural e seus equivalentes analógicos. Por seu lado,
empatia, insight, sentimento de inteligibilidade ou compreensão, nada adiantam acerca das condições
de possibilidade nem (per impossibile) dos conteúdos empíricos da evidência, enquanto as filosofias
da manifestação e da auto-afecção facilmente auto-iludem ou atraiçoam, nos planos cognitivo e
epistémico (TE, 13, 141).
TE, 248 (também 75).
Cp. GIL, 1984, 68; SOUSA, 2008, 26.
GIL, 1984, 242 ss (sobre a harmonia pré-estabelecida e “amor da evidência”); 34 (refere obras de Kant,
Lorenz, Peirce, e poderia provavelmente ‘potenciar’ aspectos da teoria da violência mimética de René
Girard).
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“as sínteses não são cognitivas, mas recobrem uma ‘tendência afectiva dirigida para o Eu’
que provém dos objectos. […] A relação com o mundo é à partida uma erótica que joga entre
o atractivo e a tendência para a ele se entregar. […] ‘Síntese associativa’ é uma maneira já
activa de designar a receptividade à tendência afectiva; a consciência não é nela ‘simplesmente passiva’./ A síntese não é o objecto que não existe ainda senão como virtualidade,
solicitação, um atractor para uma orientação […]. / Esta atracção indeclinável marca o local
de nascimento do estar-no-mundo no sentido de Heidegger [… E o] alcance da doutrina
estende-se aos ‘dados não-sensíveis’”.

E em nota de pé de página, a inegável, indefectível iluminação de Landgrebe: “não se
pode falar de objecto, no sentido próprio da palavra, no domínio da passividade originária.”64
Será proveitoso compararmos elementos da composição e do espectro do imaginário
segundo McGinn e FG; para abreviar, listo os termos (e limites) das séries, instâncias e/ou
processos (implícitos)65:
Quadro 4

Instâncias e problemas do Imaginário psicológico apud C. McGinn
Percepto … Imagem mnéstica > Imaginacão sensorial > Imaginação criadora >
Devaneio/Sonho > Possibilidade e Negação > Significado > Criatividade

Algumas instâncias e problemas do Imaginário apud F. Gil
> Alucinação > Auto-evidência >< Sistema percepção-linguagem >< Passagem ao acto >
Imaginação e subjectividade: se ‘não é o sujeito epistemológico que efectua a síntese, mas o
corpo’ (Merleau-Ponty), como pode existir concerto, homogeneidade, comensurabilidade, entre
corpo e passibilidade, evidência e significado, entre estes e a intersubjectividade?

Verifica-se – ia a dizer fisiologicamente – que as operações da evidência, de acordo
com FG, se deixam descrever pela noção global de passagem ao acto do Si, constituindo
a alucinação a sua modalidade princeps66. Sugere-se, assim, a continuidade entre imaginação sensorial e cognitiva (ou criadora), entre alucinação privada e alucinação pública
64

65
66

TE, 93-94. O que exige à teoria giliana (diga-se, teoria epistémica) da evidência uma enorme capacidade
e “arte de contenção” do pathos a um nível mínimo compatível com a (ideia de) razão da apoditicidade
e adequatio. A filosofia henriana é a apresentação e defesa sistemática da teoria da passibilidade
originária (MARQUES, 1996: reveja-se a nota 11 e a bibliografia aí mencionada).
McGINN, 2004, 154.
Aqui FG cita Bion, demarcando-se de propostas como as de McGinn, van Frassen e Flahault.
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(aqui equivalente a alucinação colectiva), paralelamente à articulação entre dispositivo
alucinatório e sistema percepção-linguagem67. O Quadro 2, com a lista de algumas representações históricas (cap. 3), apoia a proposta giliana de um operador alucinatório. Por
outro lado reforça a argumentação a favor das passagens entre imagens, mapeamentos
e sinopses, escorada na posicionalidade (aqui-agora), e em muito mais, como veremos
(eu-aqui-agora)68.
O (lugar do) Eu, o sujeito, o agente, o observador (noutro registo: a testemunha, o clínico, o juiz, o naturalista, o experimentador) constituem, notoriamente, determinações
contestadas e difíceis de inscrever e de efectivar da autoposição, da volição e da agência.
Irei sugerir que advêm do acting-out (e do acting-in), ou seja, em primeira aproximação, da
passagem ao acto com “descarga” da tensão emocional para fora (out) ou para dentro (in)
do corpo, esta última potencialmente mais patogénica69. Admito que a problemática do
membro-fantasma e da dor-fantasma permita uma revisitação frutuosa de alguns destes
problemas e possa ser um convite a mais abertura e a mais humildade, face às feridas narcísicas e aos imperativos de verificação e experimentação objectiva e dialógica.

2. O membro-fantasma
Seja, para simplificar, o caso extraordinário, relatado há alguns anos pelo neurocientista e clínico V. S. Ramachandran70. (Perdoe-se o tom aparentemente brutal e insensível.)
Trata-se de um doente com dor-fantasma localizada na mão direita do respectivo membro amputado (dor que não está situada, nem é projectada, no coto, como se pensou),
neste caso uma dor crónica neuropática e/ou psicogénica refractária aos tratamentos
convencionais (incluindo opióides e psicotrópicos) de crispação, associada à violência
com que os dedos se fincavam na palma da mão inexistente, da mão perdida do paciente
perfeitamente lúcido e em indescritível sofrimento71. Tal classe de algia será uma forma
67
68

69

70

71

TE, 94 ss (sobre a continuidade).
Cp. GIL, 1998a: cap. 3: a adesão a si, cujo operador é a imaginação (p. 47), o dur désir de durer de Éluard
(p. 36) e as extraordinárias reflexões, compartilhadas com Hélder Macedo, sobre a inevidência do Eu em
As Viagens do Olhar (1998).
MATOS, 2003, 106. Vide McGINN, 1982, 121 ff – características do Self (Eu): simples, monádico, persistente, consciente...
Uma aproximação adequada à experiência do membro fantasma, dizem-nos, é a experiência vulgar
das disestesias do membro “adormecido” (normalmente por compressão vascular e consequentes
isquemia e hipoxia reversível). MELZACK, 1992; RAMACHANDRAN & BLAKESLEE, 1998/1999, cap. 3;
RAMACHANDRAN, 2011/2012.
WALL, 1999, 50. Notemos que a dor – em especial a dor crónica – é mais do que uma sensação/
sentimento de desagrado: como a fome e a sede, a dor é um estado de consciência desagradável (em
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Quadro 5
Dor do Membro-Fantasma e Mirror Box de Ramachandran
Dor crónica fantasma: (início c. 24h após a amputação)
~ parestesias do membro “adormecido”; dor neuropática
• interpretação: “mapas corticais”, plasticidade, “esquematismos”
da parte orgânica afectada?
• analogia com fenómenos de interpolação, e contornos
subjectivos (Kanizsa); sinestesias
• comparáveis com a atenção e aprendizagem psicomotora

V. S. Ramachandran,
Sci Amer, 1995.

Cp.: Sind. de apotemnofilia (= desejo de ser amputado)
Perguntas:
• Efeitos do Operador X, A e/ou E (de F. Gil)?
• Relaciona-se com o quadro de “mismatch aversion”?
• Relaciona-se com proto-Eu, ipseidade, falsa consciência?
• Aproxima-se do Sindrome de Cotard ~ apotemnofilia de todo o
corpo (+/- agnosia da dor)?

de interpolação, de filling-in, exactamente o contrário da “extrapolação” e filling-out da
apotemnofilia (quadro caracterizado por sensação persistente e intolerável de estranheza
e excesso de uma parte sã do corpo, sentida como “má-pertença”, de tal modo que o
doente deseja a sua remoção – a mutilação – e cerca de metade dos casos obtém-na)72:
V. S. Ramachandran utilizou a sua “caixa mágica”, dotada de um espelho vertical que,
com arranjo óptico adequado, permitiu posicionar a imagem do membro existente na
posição do membro ausente, de tal forma que o sistema visual o representou como se
ainda funcionasse e a psique o “manipulou” como se fora de carne e osso; também permitiu reproduzir a experiência simultânea de reconhecimento emocional, a propria passionis perceptio73 . Interessaria aprofundar os mecanismos finos destes fenómenos espectrais
estranhíssimos, imaginários (e, no dispositivo da mirror box, voluntários): nas suas dimensões volitiva, afectiva, cognitiva, alucinatória, perceptiva, mnésica, somestésica, sensóriomotora, etc.

72
73

geral) e o plano de acção a que se associa para inibir ou evacuar (vários grupos neuronais do sistema
nervoso segregam endorfinas, canabinóides, etc.) esse estado. É uma complexa fenomenologia:
interior, patética, não-extática (de base neuroquímica: recordemos a milenar utilização do álcool, do
ópio, da canábis, etc.); HARDCASTLE, 1999, 128 ss.
RAMACHANDRAN, 2011/2012, 255 ss; cp. TE, 68.
HELLER-ROASEN, 2009, 171.
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O membro-fantasma é um topos da filosofia, talvez o mais legitimamente clínico dos
filosofemas e fenómenos-limite da auto-afecção. Considera-se que foi introduzido na
medicina pelo grande cirurgião francês Ambroise Paré. Comparece notoriamente no
póstumo Traité de l’homme de Descartes e nos dois ensaios De Regimine Mentis (1747 e
de 1763) de Hyeronimus Gaubius74. Do ponto de vista “cognitivo”, Collin McGinn, em The
Character of Mind, obra prenhe de finos Gedankenexperimente, aborda a possibilidade de
discórdia entre os conteúdos da percepção (de particulares ou individuais) e os estados
mentais de crença (expressa em conceitos gerais e atitudes proposicionais), por exemplo, em situações de ilusão ou alucinação consumadas, como a do membro-fantasma
(meu exemplo). O autor adverte que tais factos implicam, “talvez surpreendentemente,
que podemos estar errados acerca do conteúdo dos nossos próprios pensamentos”75. É,
porém, a perspectiva do sentir e do sentimento (de si) que me interessa. Psiquiatras eminentes como Barahona Fernandes, fenomenólogos da estirpe de Michel Henry, defendem a união scheleriana dos quatro níveis do sentimento – sensorial, vital, anímico e espiritual – e atribuem “a essência da afectividade à desvelação imanente do sentimento”
ou a auto-afecção (Henry)76. Convém acentuar a pluridimensionalidade do sentir e/ou do
sentimento. – Porque o ser/estar originário da dor não contém em si mesmo qualquer
extensão “coisista”, qualquer exterioridade (como notou Hannah Arendt, com aguda perspicácia); é absoluta e radical ipseidade. Esta ipseidade exprime, na leitura de Michel Henry,
“uma lei de essência” da automanifestação (da auto-evidência, ia a dizer), “a contingência
da relação que existe entre o sentimento e o ser/estar orgânico que serve de substrato à
sua constituição”77. Henry, subtilmente, puxou a relação scheleriana permanente do sentimento ao Eu (Je) em direcção a um status anónimo, não-egóico: a ipseidade, o proto-Si
ou proto-Eu (nas terminologias de A. Damásio e FG)78. Sugiro que o contributo essencial
74
75
76

77
78

GAUBIUS apud RESCHER, 1965, 77, 147, 203.
McGINN, 1982, 48 ss (também conseguimos dissociar convicção e crença co-referenciais).
Veja-se HENRY (1963/1990, 766): “Vê-se na ilusão dos amputados, como um sentido que pareceria
decisivo, que o sentimento sensorial (sentiment sensoriel) apenas é constituído, ou seja, representado, na
extensão do corpo orgânico: como poderia o sentimento sensorial subsistir se realmente se localizasse
(trouvait) numa parte do corpo, se o seu ser se identificasse com o ser desta parte, com a porção de
extensão que a delimita –, quando essa parte cessa de existir?” E mais adiante, após recordar que Max
SCHELER, o grande fenomenologista da corporalidade “situa” a dor-fantasma na imagem mnésica do
membro: “[…] O ser da imagem mnemónica do membro amputado é, todavia, por definição e por
essência, um ser imaginário, mas a dor sentida pelo indivíduo amputado é, pelo contrário, uma dor real,
cujo ser é o ser do sentimento sensorial.”
Ibidem, 770 ss, 768, respectivamente.
Ibidem, 779. Conjectura-se que a patética da dor, a sua independência do substrato ou da extensão,
como diz Henry, é suportada (e projectada) pelos dispositivos descendentes (top-down) centrais
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do proto-Eu, do Si, para a inscrição dos sentires (nas imagens, nas apercepções, nos afectos, nos conceitos, nas modalidades) é a dupla determinação centrífuga como index sui (o
membro-fantasma existe virtualmente, recupera a forma imaterial in situ) e como index
veri (em si, para si, volta a ser próprio e como tal sujeito de conatus, sensibilidade, vontade). Como compreeender que com uma mirror box, o paciente cheio de dores consiga,
com lentes apropriadas (e, nb, exercício e esforço mental79), manipular, variar a dimensão
do “fantasma”; como pode abolir gradualmente a dor que o paciente sente, sem “postular qualquer coisa” como a dupla aspectualidade? A resolução da dor-fantasma e a abertura da mão crispada ocorreriam se o movimento da mão fosse passivo, não voluntário?
O membro-fantasma, a dor-fantasma, poderia constituir um modo de falsa consciência
(falsa conscientização ou falsa mentalização) ou simetricamente de re-agenciamento,
de… “re-incarnação”?
Finalmente, duas implicações (e especulações) inesperadas. A primeira remete para
as neurociências cognitivas. Fernando Gil, defendeu de modo convincente, que o “[…]
estrato transcendental tem equivalentes neurológicos, [e] tem também uma componente linguística, o sistema das vozes”.80
A transmissão do momentum da alucinação, da imaginação, do pré- ou não-consciente,
como operadores seminais (ia a dizer absolutos) da evidência perimórfica (concreta) para
a perifrástica, significa que
“‘A operação-A conduz à apresentação do inteligível. Numa duplicação do mesmo movimento, a dis-posição inaugural da atenção, a posição da ostensão, a ex-posição da intuição, a
im-posição do discurso unificam-se num sentimento de inteligibilidade plena. O absoluto que
resolvemos associar à temporalidade – a intuição apreende-o também e a atenção inflama-se – é o próprio vivido da evidência, efeito de uma outra operação (‘E’). A presença compulsiva de cada elemento amplia-se numa monstração que é também compreensão, verdade
‘em pessoa’.”81

79

80
81

e reguladores (inibitórios, moduladores) do córtex, por sistemas endorfínicos, canabinóides, etc.,
imediatos e mediatos (WALL, 1999, 91 ss; HARDCASTLE, 1999, 162). Daqui que a cirurgia da dor só possa
ser efectiva e definitiva se “atingir” a consciência reflexiva, o cerne da pessoa (sobretudo a execrada
lobotomia frontal extensa).
O esforço (chave da fenomenologia do corpo de Maine de Biran) relaciona-se com a abertura –
não encapsulamento informacional – do “sistema” ao exercício (trying), ao querer, à vontade, à
autoconsciência (McGINN, 1982, 85 ss – basic trying como teste do acto voluntário; 2004, 150 ss).
TE, 98.
TE, 237. (Duplicação que convém com a dualidade da aspectualidade, segundo Brian O’Shaughnessy).
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Não é demais sublinhar as duplicações da operação A. Pode então afirmar-se, sem
outras condições, que o sentir é uma possibilidade, uma disposição, permanente da consciência82. Sem reciprocação.
A segunda consequência mais pregnante – mas também mais misteriosa – é a inscrição,
a incorporação dos processos do operador alucinatório no sistema percepção-linguagem83. É fácil enunciar uma desdiferençiação seminal: o sistema percepção-linguagem, a
fase perifrástica, circular e ciclicamente “não alucina os seus objectos […]. A linguagem exibe
uma categorialidade interna que não se poderia separar do pensamento, ela apresenta-se a si
própria como uma evidência […]”.84
Em resumo: a justificação desta “transição de fase” perifrástica, isto é, do uso do sistema
de vozes, está implicada e pode ser tentativamente entrevista (dito de modo mais “dogmático” que “programático”; a escassez de espaço o impõe) através de determinações,
propriedades e patologias “da consciência” (da autoconsciência) que vão da comum (des)
orientação (que é disposicional, desenhando um “campo de percepções potenciais”) até
formas clínicas frequentes de (in)consciência “segmentar” como a anosognosia, a apotemnofilia, o blindsight e o neglect (excluo os mais “vulgares” e mais bem conhecidos quadros sincopais, as fases da anestesia, as confusões mentais, as afasias, as demências e os
estados de coma). O que dá mais licitude e força à sugestão, antes registada, de FG de que
“[o] estrato transcendental tem equivalentes neurológicos, e tem também uma contrapartida linguística: o sistema das vozes […]./ “Como a orientação se modaliza nos sentidos,
assim também as vozes se realizam na proposição, de que não podem ser isoladas. […] Tudo
aproxima voz e orientação. Aquelas são activas e passivas, esta é actividade e passividade. A
orientação condiciona o funcionamento dos sentidos; as vozes dão forma à proposição, que
é activa ou passiva. A orientação implica a totalidade do corpo, as vozes investem também a
proposição no seu todo, e recobrem a sintaxe dos modos, tempos e aspectos.”

Esta singular posição é apoiada, creio, pela dedução de C. McGinn85. O argumento de
FG continua pela observação cuidada da auto-afecção sub specie linguística (citando
Benveniste); abreviando uma extensa e bela descrição, o saudoso mestre reconhece na
relação agente-paciente o universal subjacente ao sistema das vozes, com efeitos na
escala da deixis.
82
83

84
85

TE, 69.
TE, 231 (Ray Jackendoff é um dos mais esclarecidos investigadores deste campo numa perspectiva
multidisciplinar e integrada).
Ibidem; FODOR, 1983.
TE, cap. 2.
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3. Acerca da evidência: o operador X
Creio estar autorizado a reformular, com FG, o sistema “X-A-E”, de operações ou inscrições da pré-intencionalidade da consciência imaginativa, figurativa e discursiva, no fogofrio do sentimento de inteligibilidade. O impressionante primeiro capítulo do TE estabelece três eixos em que cristaliza a autodoação em-pessoa-aí da evidência (à maneira de
Husserl): (i) metáforas da orientação, (ii) activo/passivo, e (iii) pureza, vivacidade e brilho.
Nesse espaço substrato, nesse “aquário”, se distribuem os subprocessos evidenciários,
imaginários, identitários qua consciência anónima, pré-egóica, pré-verbal e pré-narrativa:
esta fase perimórfica comuta com a linguagem através do nome próprio, da escala deíctica, dos indexicais, etc.86, nos discursos (de bona fide, verdadeiros, não-heteronómicos,
etc.), na conjugação perifrástica – verbos (psicológicos) que adquirem novo sentido, pela
transferência e infinitividade de um lekton actancial, de acção (duração, +/- agência, acto,
activo/passivo, im/perfectividade, fecho ou “closure”, etc.). Em suma: considero incontornável, consistente e robusta a inovadora síntese giliana da “morfogénese” dos dispositivos evidenciários e a correspondente “intuição” seminal: a boa alucinação originária (logo,
o primeiro elo de uma cadeia energética mnésico-motivacional e, ao mesmo tempo, icónica) desponta interiormente de um operador X, cuja estrutura “não significante […] é uma
forma vazia e uma força nua – não a reveste de um coeficiente de ilusão; ela [tal estrutura
aberta, por defeito] é, pelo contrário, a condição da sua operatividade […]”87.
Disse antes, com Paulo Tunhas, que o “individual possui um poder de fascinação por
onde passa a função de apresentação’ , ele é o ‘substrato da conceptualidade da evidência’, ‘o atractor do operador X’” 88. Este X, este operador não-marcado, indiferenciado,
recursivo – ressente, repassa, retorna, o que é, como funciona? Pode pertencer a um
estrato inato, pré-programado, não-empírico ou transcendental? Sobre esta melindrosa
formulação devo convidar à leitura das extraordinárias e luminosas páginas de FG acerca
da orientação, o estar-dirigido-para: “O sentir da orientação é um sentimento, um simples
‘princípio subjectivo’ que não se faz acompanhar de nenhum indício da sua primazia, lógica
ou ontogénica” 89 – lugar onde o filósofo português vai desconstruindo de caminho, cuidadosamente, com pinças, o Dasein do filósofo da Floresta Negra.
86
87

88
89

Acerca da deixis: TE, 75, 123, passim.
TE, 230. A associação fisiológica mnésico-motivacional foi a grande descoberta neuropsicológica de
FREUD (em 1895, no Projecto).
TUNHAS, 2007, 23 ss (conforme TE, 254).
TE, 254: “O individual é o atractor do operador X. Como se exerce a atracção? A evidência concebe a
inteligibilidade como uma passagem ao limite que reformula, no plano do pensamento, o irrecusável
do existente. Cada uma destas operações acompanha-se de uma interrogação. Aonde vai a existência
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Em suma, as neurociências parecem suportar a articulação de três asserções de FG, “a
consciência acredita nas coisas”, “a percepção apreende” e “a imaginação inventa formas”
com estoutra: a computação neuronal engendra, codifica, transmite e descodifica sinais e
padrões (electroquímicos), numa dança ou melopeia de tipos lógicos, conteúdos semânticos e praxias adaptativas, contextualizadas, criativas90!? Se sim, não estaremos a enveredar por uma teoria da função neurobiológica de tipo etiológico sobreposta à de tipo
disposicional, e a fazê-lo apodicticamente ad hoc, sem o trabalho prévio de pesquisa dos
mecanismos e factores causais? Poderá, realmente, um estrato transcendental cooptar,
alucinar e fazer de e com o sistema das vozes, uma competente expressão linguística91? E
como proverá à sua inscrição em e com a regulação de outras redes disposicionais privadas, na intersubjectividade pública, depois, também susceptível de “sofrer” e gerar mais
alucinações92? Acredito que uma resposta principial a algumas destas perguntas passará
não apenas pelas neurociências, mas também pelo debunking da metafísica descritiva
(à la Strawson, FG, C. McGinn), pela crítica do necessário inatismo etológico, modular e
abdutivo à la Lumsden e Wilson, e por mais “completo” e complexo neurocognitivismo93.
A prestação de FG, como a generalidade das epistemologias naturalistas, tentando de
modo não-redutor naturalizar (passe o pleonasmo) a fenomenologia, aponta para a neuro-etologia, para a co-evolução e para uma espécie de harmonia pré-estabelecida na
base da adequação dos dispositivos cognitivos aos objectos (isto é, fundação a priori de
essência biológica): apenas neste sentido se pode dizer que nada mais há por detrás da
representação; ou que nada mais está posto nos mapas (das projecções sensoriais, motoras, etc., aos mapas cognitivos, propriamente ditos)94.

90

91

92

93
94

buscar o seu alcance epistémico? […] o que é que, do existente individual, se converte em evidência?”; TE,
90 (a totalidade das páginas 90-117 é imperdível para a determinação do nexo filosofia transcendentalneurociências e para a naturalização da fenomenologia); vide também refs. da nota 11.
TE, 69; recordo o famoso e elegante, se bem que datado, legado de BATESON, 1980: propriedades
emergentes, 119; passagens do menos ao mais, 123 ss, 175 ss; operações e conceito matemático de
grupo, 173.
TE, 98. Sublinho que, FG di-lo peremptoriamente, não existe “verdade contingente per se nota” (o
que parece poder exprimir que o index veri et sui terá de gerar um estado mental ou uma atitude
proposicional palingénica, clonal: inatismo?, preformismo?) (cp. TE, 176 ss).
Que outra “coisa” ou factor imediato agencia a mania, a poética, o mito, o milagre, a possessão, a
guerra, o fanatismo, a multidão, etc.? Os materiais recolhidos e as ideias de Elias Canetti em Massas e
Poder acodem-nos imediatamente ao espírito.
A Inteligência Artificial (AI) e a robótica aí estão; LUMSDEN & WILSON, 1981/2005.
GIL, 1998 (in GIL e MACEDO, 1998, 39, 105 ss); FRASSEN, cit., 82. Para um desafio (inusual nos filósofos
analíticos) ao naturalismo: McGINN, 2004, 157.
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Feita esta passagem pelos arquipélagos da evidência perimórfica e perifrástica, uma
brevíssima anotação acerca da inevidência do Eu95 e da representação científica, a matematização, a axiomatização e o élan quantificador, as métricas. Nas ciências modernas e
nas contemporâneas após as “terapêuticas” neopositivistas, filósofos como FG e Bas van
Frassen defendem variantes de um realismo estrutural(ista). Partindo da centralidade dos
dispositivos representacionais e instrumentais (da alucinação ao mapa, da fotografia ao
rebus digital)96, valorizam diferentemente o lugar das proposições, enunciados e posições
indexicais e testemunhais. Para FG (não esqueçamos a sua formação jurídica), estes últimos
ocorrem como não-lugar epistémico fundacional, como topos forcluído, em virtude de
um efeito bootstrap, potenciador, eventualmente manifesto no termo da “fase” evidenciária perifrástica da alucinação pública na pessoa de jurados dos laboratórios científicos:
citando Kant, FG e Daniel Rothbart97 concluem, independente e correctamente, estou
convencido, que as ferramentas, os dispositivos e as engrenagens experimentais incorporam um molde transcendental, uma operação E, indicial, pré-quantitativa ou proto-métrica, pré-nomológica98. Ou seja, um sujeito colectivo é reintegrado, à maneira de L. Fleck:
“O sujeito da ciência é toda a gente, o conhecimento quer-se objectivo e racional, e o
trabalho da epistemologia consiste em determinar os constrangimentos de objectividade
(as descrições e a sua validação) e da racionalidade (o princípio da razão suficiente). Mas o
sujeito da cognição sou eu próprio. Se a linguagem é pública, a cognição é privada e respeita
à mente. A convicção que acompanha o conhecimento e a prova permanece a única pedra-de-toque de efectividade de ambas [; donde] a inteligibilidade não resulta unicamente de
critérios epistemológicos de explicação, ela encaixa-se numa actividade multiforme do espírito, que repousa por sua vez sobre evidências simultaneamente cognitivas e vividas […].”99

95

96
97
98

99

GIL, 1998a, cap. 3; BATESON, 1980 (o analógico está para o digital assim como o numérico para o
quantitativo, 123); MARQUES, 2011, 2016b (da pulsão de quantificar na era moderna e o absurdo).
GIL, 1999; FRASSEN, cit.: caps. 3 e 4 (nomeadamente as classes de imagem na p. 104).
ROTHBART (2007, 77 ss), autor que já tive ensejo de estudar (MARQUES, 2011).
GIL, 1998b, 184: “[…] do ponto de vista do fundamento, qual o estatuto dos dados do laboratório?”; o
autor conclui que a praxis laboratorial exprime “actividades de fundação, já em acção na fixação do
facto científico”. Porque, ao contrário do protocolo, o rastro desenhado pelos cientistas é inovador,
legitimador e fundado, pois “[…] não está codificado em nenhum manual d’instruções e consiste
no que é preciso fazer para satisfazer o espírito, cada vez que estão em questão a identificação e o
reconhecimento: é então legítimo, nesta medida, falar de actividade de fundação […]”.
GIL, 1998a, 53 n (também em Análise, 19, 1996, 204 ss).
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4. Tendo em atenção estes considerandos gerais, revisitemos o constructo principial,
metafísico e metapsicológico de FG: a sintaxe da evidência100 resolve-se em dispositivos
pobres, vulneráveis; em paisagens epigenéticas com linhas de força (de água) e “charcas” no arquipélago da evidência, onde o poço atractor é notitia per amore, não-marcado,
pré-intencional, transitivo, aberto, infinitamente performativo101. Uma das consequências
mais vivas (e pacíficas102?) da explanação de FG é a de que o cogito é mediado por alucinação da unidade biográfica103. O mestre de muitos de nós explica que consiste no efeito
necessário de um operador do agora, do instante presente (Jetzt-Soeben)104; trata-se de um
factor seminal da temporalidade que possui a virtude alucinogénia de estabelecer a continuidade interrompida da consciência intencional, a continuidade do fluxo105, e de criar,
em si e para si, coerências, simultaneidades num meio quase caótico (determinístico ou
não), gerando intervalos para o (um, único, uno?) campo da consciência. Portanto (se bem
entendo, contra a ortodoxia neuropsiquiátrica representada pela teoria da desorganização hierárquica desde H. Jackson a Henry Ey), FG tem legitimidade para afirmar que a
alucinação pertence à(s) estrutura(s) da consciência e/ou da cognição106.
Prematura e tristemente desaparecido do nosso convívio, FG não terá tido tempo para
se ocupar como desejaria do modus operandi da alucinação no sistema percepção-linguagem. Não é fácil fazê-lo, tópico de tal maneira difícil que, volvidos mais de 50 anos de
Estruturas Sintácticas de Chomsky e Perception and Language de Johnson-Laird e Miller, e
três ou quatro decénios de pesquisa teórica e experimental em sistemas recursivos, teorias do desenvolvimento, psicolinguística, neurociências cognitivas, lógica filosófica, etc.,
as interrogações originais mantêm-se: nomeadamente acerca dos universais, acerca da
mente e acerca da teoria da consciência (sujeito, Eu, agente auto-referencial). Desde há
muito, sou sensível à seguinte família de argumentos:
Mas não a sua constituição e mapeamento estrutural e fisiológico. Vide o recente relato das pesquisas
impressionantes de Stanislas Dehanne em Consciousness and the Brain, de 2014, e a proposta de MARTIN,
2008, ambos centrados na imagem e na imaginação como estado disposicional; registem-se, a propósito,
as críticas de McGINN (1982, 71) às análises estritamente disposicionais dos estados e fenómenos mentais
(contornando a “linha da frente” evidenciária e suas “equivalentes” fenomenológicas, experienciais,
cognitivas, etc.), em especial a conclusão acerca da aquisição dos conceitos: “it takes the dispositional
upshot of a mental state to exhaust the intrinsic nature of the state.”
101
TE, 69.
102
Lembro mais uma vez as neurociências cognitivas e a psicopatologia: varia de António Damásio e
Ramachandran.
103
TE, 236.
104
E que eu chamaria operador káirico, com Daniel Stern e outros.
105
TE, 199ss.
106
Cp. TE, 222; EY, 1963, 75-110 e 89 ss (onde desenvolve amplamente a discussão da alucinação em
“chave” fenomenológica); SMITH, 2012.
100
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(i)

a tentativa de “matematizar os estados mentais através de alguma forma de computacionalismo” poderá não ser o caminho, porque a determinação de relações
causais entre as redes cerebrais vivas e a actividade mental imporia a subordinação a condições experimentais ceteribus paribus – e não se vê como –, com a agravante de que de “pequenas diferenças se podem gerar grandes diferenças”107;

(ii)

a incompetência da visualização e da imaginação qua pré-figurações (ou re-presentações, imagens, incluindo imagens ou esquemas motores, de acção) para
traduzir e processar negações lógicas e outras operações que a linguagem natural realiza sem esforço (mas com falhas, por exemplo, a dupla negação) reflectese na inexistência de propostas plausíveis de qualquer combinatória de imagens
mentais capazes de engendrar configurações e estruturas lógicas complexas;
apenas – é o conhecido argumento de Jerry Fodor – um “mentalês”, o componente proposicional das frases gramaticais naturalmente o conseguirá108;

(iii)

acerca do sujeito e da consciência, parece-me que cabe à medicina, humildemente (a ignorância é ainda grande), lembrar que os controles biológicos cerebrais (mormente pelo sistema nervoso simpático e pelo sistema endócrino) do
equilíbrio do meio interior e do “governo” do corpo e do proto-Self supõem a
existência de simulações ou modelo internos (por exemplo, da temperatura
interna para a homeotermia, da alternância vigília/sono e do sonho, etc.), que
surgem nos animais de “sangue quente”; a intersubjectividade exige, a uma
escala muito superior, instâncias alucinatórias de “intratável” causalidade mental
aparente (neurónios espelhos ou mirror neurons serão operadores de simulação
identitária, agentiva e boa – ou seja, não canibal, não vampiresca do sujeito-outro) que poderão estar na origem da experiência, respectivamente, da vontade109
e da empatia (“partilha” e compreensão de experiências, perspectivas e atitudes
outras).

MARTIN, 2008, 148 (muitos neurocientistas defendem que David Marr e Tomaso Poggio responderam
adequada e fundadamente a este quesito).
108
Vide MARTIN: “Espécimes frásicos ou os próprios espécimes do pensamento, mesmo um elevado
número deles, não têm, como sabemos, tal/esse potencial expressivo dentro deles, digamos, e
certamente tipos frásicos também o não têm, nem o tem um qualquer padrão de actividade eléctrica,
quer num sistema consciente, quer num sistema não-consciente” (MARTIN, 2008, 148) (token =
espécime, por oposição a type = tipo (cp. verbete Atitudes proposicionais – Enciclopédia de termos
lógico-filosóficos, BRANQUINHO e MURCHO, 2001). Martin depois criticará a argumentação de Fodor
contra a causação intencional e trata a alucinação (176 ss); vide CELLUCCI (2013) contra MARTIN (2008).
109
METZINGER, 2003, 508 ss; 2009, 122, 154; cp. MARQUES, 1990.
107
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Conclusão: o sentimento do falso
Entre muitas outras falhas, fica por tratar a conjugação osculante, a dupla “metanóia”
seminal do TE: como é que a consciência pode viver a sua experiência, o sistema das vozes,
a sua dupla aspectualidade?; como é que o sentimento de inteligibilidade se pode converter em inteligibilidade do sentimento (de evidência)110? A informada, comprometida e
bem firmada argumentação do filósofo português parte da constatação de que a experiência sensorial não é “rapsódica e encontra-se já sempre interiorizada: ela é sentida […]. O
sentir condensa em si a prova permanente do mundo […]. Nos termos da gramática do sentir
isto significa que o sentir é uma disposição permanente (posse) da consciência […]”111.
No “outro lado” da fita de Moebius, o não-Eu do lado de “fora” é alteridade, contraposição, proposta de affordances ao proprium, mapeamentos do Umwelt, do mundo próprio,
solicitações harmónicas do estranhamente familiar do Mitwelt. Dir-se-ia que os paradoxos
da ipseidade, da subjectividade, da representação, da indexicalidade, do Eu, das outras
mentes, da semiose ilimitada, etc., serão afinal susceptíveis de resolução… (o que talvez
nunca venha a acontecer com o problema central da consciência fenomenal e dos qualia).
A passagem ao acto, o acting-in nas estruturas da evidência, estabelece-se em autoridade
de primeira pessoa112, capturando a força de uma fenomenalidade “ingénua”, comum: não
determina a verdade nem a veracidade per se nota pura e simples113.
“Figuração, o índex perceptivo, e energia, a tensão, imbricam-se. O desejo exibe-se como
figuração material, a passagem ao acto – ao existente – do imaginário; a figuração escreve o
desejo, eles dão-se um para o outro e um pelo outro.”114

Agora a inteligibilidade do sentimento pode coincidir com a demanda sem fim de
contentamento (o sentimento de inteligibilidade), de satisfação – em, com e por – a
boa evidência, a justeza (a antecâmara originária do sentimento de justiça, avocando
TE, 76, 219.
TE, 79 ss.
112
E permitem e favorecem a autoconfiança insolente de todos os despotismos que entre nós,
imperdoavelmente, se aprendem demasiadas vezes no medo, na ocultação, na mentira, logo na escola
e nos colectivos corrompidos e corruptores onde a ambição cala o escrúpulo e onde os fins tudo
justificam.
113
O problema complexo da validação dos discursos de primeira pessoa (incluindo contra si mesmo).
Daqui a importância da informação independente, do dissenso, do contraditório e… em determinadas
e limitadas situações, a inversão do ónus da prova (como já existe na negligência profissional e devia
existir na corrupção política e no enriquecimento ilícito) – seria politicamente reabilitante, terapêutica.
114
TE, 228.
110
111
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Quadro 6
Conjecturas: propriedades e estatutos da “mentalização”
Especulação a partir de Fodor (1983, 86 s) em modo computacional

Processos

modulares, “inatos”,
encapsulados

isotrópicos, “centrais”,
proposicionais

Computação

análise do input (– output)

fixação da crença (doxástica)

Domínio

específico; inconsciente

inespecífico; voluntário

Lesão SNC

patologia focal

patologia multifocal ou geral

Evidência

perimórfica

perifrástica

Exemplos/Hipóteses

módulos sensoriais, motores e
gramaticais: imaginação sensorial:
pré-lógica?:
processos beta-Bion: saber-como:
não-Eu: privado

imaginação cognitiva: analogia:
lógica: resolução de problemas:
entendimento
processos alfa-Bion: saberes-que:
Eu: público

Para indicar o lado simérico, correlativo dos fenómenos de somatização, importo o termo mentalização
da psiquiatria; está implícita a centralidade da acção ou agenciamento; a união cérebro-psique está
assinalada, principalmente nos efeitos de processamento

reciprocidade e simetria), sem se amarrar em falsas (de má-fé) titilações “patético-mediáticas”115 ou em catecismos castradores. Com efeito, os operadores da evidência podem
engendrar prestações e estruturas sub ou pré-simbólicas (geralmente assentes na oralidade, na captura) e simbólicas, atitudes proposicionais e funções da consciência (e da personalidade), conformando conteúdos afectivos e estados mentais (mostrei alguns exemplos da institucionalização, pelos primeiros modernos, de “ícones” médicos pregnantes).
A continuidade funcional entre imaginação sensorial, significado e criatividade, a complementaridade entre o conteúdo procedimental (saber-como) e o declarativo (saber-que),
a valsa do em-si com o para-si, o jogo noético-noemático, a dialéctica da “alfa-betação”
à maneira de Bion, são pistas que se abrem à especulação, à observação e ao teste da
realidade, permitindo problematizar – ainda mais – as condições e os traços da simbolização, conscientização (para empregar o termo afamado de Paulo Freire et pour cause) e/
ou mentalização116:

115
116

Esquecendo uma venerável máxima: “que a tua mão esquerda não saiba o que a mão direita…”
CARDOSO, 2003.
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Em conclusão: por estas razões, após estes exemplos, a actualidade, a importância e a
novidade teórica da obra de FG parecem-me estabelecidas. O operador A, a alucinação,
é originariamente privada, não é primariamente representacional, antes é juízo evidente
que configura uma antecipação, um filling-in ou filling-out e realiza um acting-in (e/ou
acting-out?): é numenal, afirmará FG117. Trata-se de um mecanismo geral, genérico, canónico, de expectativa, preenchimento, projecção e, se bem sucedido, de objectivação de
default values, de determinação de categorias vazias: operador não-egológico, anónimo
e virtualmente em-pessoa-aí, produz representações de coisas, actos e outras representações não-conscientes ou conscientes (sem limites: ilusões, desejos, fetiches, objectos privados e públicos). Tentei compreender como um momentum evidenciário perimórfico (se)
injecta, inscreve, intensifica num momentum perifrástico, computando e transformando
sentires, sentimentos, mensagens, tropos (metáforas, metonímias) no sistema percepção/
linguagem, conformando a textura do (se) sentir, do (se) fazer, do agir pré-intencional,
pré-cognitivo, mas integrado, imperativo, narrativo, intersubjectivo, total118. Tal textura é
a tella viva e verídica do sentimento, da consciência, da crença119:
“A evidência tal como ela se manifesta – como imposição e sinal de verdade, apodicticidade, satisfação do espírito – institui-se sobre estas subestruturas. O sistema percepção-linguagem e a esfera antepredicativa encerram uma intencionalidade pré-constituída, arcaica,
por detrás da proto-doxa […]. A protodoxa exprime o sentir da vida e do mundo; embora
inclua este sentir, a evidência reporta-se a uma fé que não é crença na percepção – o que
nela se sente é possuído.”120

A sua aplicação vai da experiência individual para lá da ciência. A boa evidência firmase contra a denegação do real (déni de la réalité) associada à ideia de Si fundada no fantasma, na Imago parental e nos Poderes fácticos (substitutos) alimentados em doses maciças pelos Senhores dos ópios do povo121. FG, o cultivador do trivium e das artes visuais,
o estóico cidadão do mundo (que odiava a intriga, a complacência e a mediocridade,
obviamente filhas da forclusão do nome do pai), recusava revoltado a esteticização das
fraquezas e das fragilidades humanas, reconhecendo, com Cícero – e vivendo-o com frontalidade, lealdade e coragem até ao fim –, que “a crença originária no não-ser é um absurdo”,
TE, 142 ss.
Cp. TE, 221.
119
GIL, 2000, 328, 335.
120
TE, 22.
121
Cf., a este respeito, a justa e severa reflexão de FLAHAULT (2002, 352 ss, 615).
117

118
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e que é “impossível acreditar no falso”122, visto que ao “homem repugna mais o sentimento
do falso que tudo o mais que é contra a natureza”123. Pode existir critério de validação deste
assentimento fundacional? Há evidência moral? A evidência do bem e do mal, o campo
da ética, esteia-se em outra lição giliana: o agir nunca é exaustivamente explicável, os primeiros princípios, as máximas morais, a praxis, em suma, contêm sempre um núcleo de
opacidade. (No exercício da medicina clínica, a ética nasce da prática competente, oportuna e correcta, inserida em compassiva, responsável, livre, exigente “demanda da vida boa
e sã, com e para os outros, numa sociedade com justiça independente, capaz, isenta e célere”,
aportuguesando Paul Ricœur). Isto, que é o principal, é a fractura virtuosa: Fernando Gil viu
e legou-nos os necessários instrumentos de crítica, em inéditas Viagens do Olhar pelo fatalismo e sebastianismo hiperbólicos de muitos de nós. Contra a fé e a ideologia, ao arrepio
da evidência e do desejo, sabemos bem que o sol não girou em Fátima nem brilhou em
Moscovo, apesar do testemunho das multidões e da vitória dos colectivos. Evidentemente.
Lapa, Cartaxo, Dezembro de 2015
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Resumo
Fernando Gil estabeleceu uma seminal relação filosófica entre a evidência e a alucinação.
Como acentua no Tratado da Evidência, “sem por isso ser, a alucinação não é uma representação, o seu conteúdo é uma coisa-em-si”.
As representações da alucinação como evidência e da evidência como alucinação tendem
a manifestar-se, em termos literários, no que habitualmente se caracteriza como o fantástico.
M. Teixeira-Gomes representou os processos literários da evidência alucinatória em termos
que parecem mais próximos do pensamento filosófico de Fernando Gil do que da literatura
fantástica propriamente dita, situando no mesmo plano de significação o factual, o mítico e o
alucinatório como manifestações complementares daquilo que caracterizou como o seu “teatro da alma”.
Palavras-chave: evidência, alucinação, teatro da alma, Fernando Gil, M. Teixeira-Gomes.
Abstract
Fernando Gil established a seminal philosophical relationship between self-evidence and
hallucination. As he accentuates in his Treatise on Evidence, “although non-existing, a hallucination is not a representation, its content is a thing-in-itself.
Representations of hallucination as self-evidence and of self-evidence as hallucination tend
to manifest themselves, in literary terms, in what is usually characterized as the fantastic.
M. Teixeira-Gomes represented the literary processes of hallucinatory evidence in terms
which seem closer to the philosophical thought of Fernando Gil than to fantastic literature as
such, placing on the same level of meaning the factual, the mythical and hallucinatory as complementary manifestations of what he characterized as his “theatre of the soul”.
Keywords: evidence, self-evidence, hallucination, theatre of the soul, Fernando Gil, M.
Teixeira- Gomes.
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No Tratado da Evidência Fernando Gil estabeleceu uma seminal relação filosófica entre
a evidência e a alucinação. Da sua perspectiva – se entendi correctamente – a evidência
seria aquilo que não necessita de prova, uma coisa em si própria; e a alucinação seria
aquilo que não permite prova, a aparência de uma coisa em si própria. Portanto, como
Fernando Gil tem o cuidado de acentuar, “sem por isso ‘ser’, a alucinação não é uma representação, o seu conteúdo é uma coisa-em-si” (p. 223). Mas, sendo assim, acrescento eu, a
alucinação é a evidência de uma coisa-em-si que se manifesta na sua inexistência.
A tese de Fernando Gil vai ao âmago do que geralmente se entende como racionalidade. A alucinação – já Freud o havia sugerido – é o modo originário da representação, o
estrato mais arcaico da evidência. A relação, no entanto, não é necessariamente recíproca.
Ou só se torna quando, transpondo estes conceitos da psicologia para a literatura, as alucinações tomam o lugar das representações e a evidência passa a ser um modo da alucinação. Passaríamos assim do que filosoficamente se entende como racionalidade para o
que literariamente se pode entender como fantástico.
Num livro que escrevemos em colaboração – Viagens do Olhar –, Fernando Gil e eu procurámos determinar as fronteiras por vezes ténues entre visão e alucinação na literatura
portuguesa do Renascimento. Como dissemos na Nota Introdutória a esse livro, mesmo o
racional propósito camoniano de “ver, claramente visto põe simultaneamente o problema
de ver o que ‘lá está’ e de como o que lá estivesse podia ser visto”. E dizíamos mais adiante:
“Um dos problemas fundamentais [...] é o da relação entre racionalidade e crença.”
Para autores como Camões, Bernardim Ribeiro ou Sá de Miranda, o que hoje se
entende como fantástico podia ser representado como uma imagem física do metafísico,
enquanto, para o visionário moderno, o fantástico incide mais sobre os processos mentais
de quem vê o que não pode “estar lá ”. Assim, por exemplo, no romance “Ao longo da
ribeira”, de Bernardim Ribeiro, uma defunta mulher amada torna-se no alucinatório corpo
físico do desejo do poeta pela sua própria morte, enquanto numa equivalente fantasmagoria moderna, A Confissão de Lúcio, de Mário de Sá-Carneiro, um inexistente corpo
feminino emerge como a tangível forma especular de um desejo homossexual reprimido
pelo narrador da novela. A ênfase mudou da visualização alucinatória para o processo
psicológico da alucinação.
Um escritor que muito admiro, M. Teixeira-Gomes, analisou os processos mentais da
evidência alucinatória em termos que me parecem particularmente próximos do pensamento filosófico de Fernando Gil. A sua perspectiva, tal como a do filósofo, incide simultaneamente nos processos da mente e na configuração das suas manifestações.
Teixeira-Gomes é um escritor tão desentendido quanto pouco lido. Tal como o seu
amigo António Patrício – que era um sensualista enamorado pela morte –, pertence àquela
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geração de escritores portugueses que foi deslocada para as margens do cânon literário
pelo modernismo. Enquanto Fernando Pessoa imaginava vidas alternativas, TeixeiraGomes viveu a sua longa vida como a manifestação de possibilidades alternativas de ser.
Recordarei sucintamente os factos principais da sua biografia.
Nasceu em Portimão em 1860, numa família de abastados proprietários rurais com ligações comerciais no estrangeiro. Viajou extensivamente na Europa, Norte de África e Ásia
Menor. Publicou, entre 1899 e 1909, cinco livros que revelam considerável talento literário,
uma vasta cultura e, sobretudo nas Cartas sem Moral Nenhuma, uma atitude de inconformista celebração da sexualidade. Teve relações com muitas mulheres, mas nunca se
casou. Teve duas filhas com a mesma mulher.
Activamente envolvido nos movimentos políticos contra a Monarquia, foi nomeado
Ministro Plenipotenciário em Londres depois da proclamação da República em 1910. A
sua acção diplomática, largamente financiada pela sua fortuna pessoal, foi exercida em
circunstâncias particularmente adversas: não só o antigo embaixador da Monarquia, o
Marquês de Soveral, que permanecera na Inglaterra, era íntimo da família real inglesa,
mas o próprio rei deposto, D. Manuel II, fixara residência em Londres. As primeiras alianças
políticas de Teixeira-Gomes na Inglaterra foram com mulheres activamente envolvidas
no movimento sufragista. O representante de um país marginalizado e as marginalizadas
sufragistas, algumas das quais ele havia conhecido na intimidade de diferentes circunstâncias, entenderam que se deviam ajudar mutuamente. Como conta num saboroso texto
de homenagem às suas generosas aliadas, pouco depois de ter chegado a Londres, elas
ofereceram em sua honra um “soberbo banquete” – “de resto opíparo”, comenta, “muito
bem servido, e abundante em convivas jovens e lindas”. Através delas teve acesso a várias
notabilidades influentes e conseguiu estabelecer importantes alianças políticas com
membros do governo. Em breve seria aceite pela própria família real inglesa. E assim, com
uma sábia mistura de visão política e de sedução pessoal, contribuiu decisivamente para
o reconhecimento internacional do novo regime e para a preservação das colónias portuguesas em África. Foi demitido por Sidónio Pais e declarado prisioneiro com residência fixa. Em característica provocação irónica, escolheu como a sua residência prisional o
luxuoso Hotel Avenida Palace de Lisboa. Sidónio Pais foi assassinado na estação do Rossio,
a poucos metros do hotel. Depois da breve ditadura sidonista, Teixeira-Gomes regressou
à diplomacia, com missões em Espanha e de novo na Inglaterra, bem como na delegação
portuguesa à Conferência de Paz em Paris e como Vice-Presidente da Assembleia-Geral
da Liga das Nações.
Em Agosto de 1923 foi eleito Presidente da República de Portugal, cargo que exerceu durante dois anos e dois meses, num período conturbado por terrorismo, divisões
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políticas e várias revoltas militares que conseguiu controlar. Desagradado com as vilezas
da política, renunciou ao cargo em 11 de Dezembro de 1925. Estava no Tejo um navio
chamado Zeus, que saía a 17 de Dezembro para o Norte de África. Embarcou e exilou-se
na Argélia, nunca mais tendo voltado a Portugal. Depois de um hiato de dezasseis anos,
produziu nos dezasseis anos subsequentes uma série de obras de excepcional qualidade
literária e extraordinária originalidade no modo como combinam memorialismo, epistolografia, ensaísmo e ficção. Morreu em 18 de Outubro de 1941, com oitenta e um anos.
Foi portanto um escritor contemporâneo do Realismo (tinha quarenta anos quando Eça
de Queirós morreu), do Modernismo (era embaixador em Londres quando saiu o primeiro
número do Orpheu e já vivia na Argélia quando saiu o primeiro número da Presença) e
ainda estava vivo nos alvores do Neo-Realismo (Gaibéus de Alves Redol foi publicado em
1939). A sua obra desenvolveu-se à margem desses ou de quaisquer outros movimentos
literários com uma especificidade própria que não cabe nas habituais arrumações da literatura em compartimentos rotulados.
Teixeira-Gomes era um hedonista pagão ou, no sentido mais nobre da palavra – que
tem a ver com o exercício da liberdade própria e alheia –, um libertino. Por isso também – antes de a palavra ter sido usada com a sua significação actual – era um feminista,
entendendo a libertação da mulher como imprescindível para a liberdade do homem.
O erotismo era para ele um projecto de totalidade sem fronteiras. Entre as suas obras
mais notáveis escritas no exílio há que assinalar as ficções das Novelas Eróticas (1934) e de
Maria Adelaide (1938), além das cartas, reminiscências e ensaios coligidos com os títulos de
Regressos (1935), Miscelânea (1937) e Carnaval Literário (1939).
Há um texto que considero fundamental para a compreensão da sua complexa personalidade. Intitula-se “De tudo um pouco” e vem incluído no Carnaval Literário. Depois de
analisar o comportamento negativo das mulheres nas sociedades patriarcais contemporâneas, faz as seguintes considerações:
“É fora de dúvida que nem sempre foram assim, e reconhecem os historiadores de boa-fé
que antes da idade ‘patriarcal’ houve uma idade ‘matriarcal’, durante a qual se lançaram as
grandes bases da civilização altruísta. [...] / Porque não havemos de aceitar estas conjecturas como verdades incontroversas? Daí nenhum mal viria ao mundo. O facto, porém, é que
no período patriarcal as mulheres passaram tratos de polé, e causa admiração que se não
concertassem mais cedo para obter regalias e direitos iguais aos dos homens. Mas entraram
já no bom caminho que percorrem a passos de gigante... / Pretendem os higienistas que
uma das consequências de maior alcance social, a esperar da independência da mulher, fundada na sua educação científica, é que ela possa escolher o momento mais favorável para
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o exercício (digamos assim) da maternidade, produzindo, portanto, seres viáveis e menos
perigosos, e corrigindo de algum modo a indiferença criminosa do homem, o qual, sifilítico, tuberculoso, alcoólico, etc., procria a trouxe-mouxe, sem se preocupar com os possíveis
resultados do seu desleixo. Quanto a mim (e muito boa gente pensa como eu) a consequência principal da superioridade da mulher, e da sua libertação, consiste em dar ao amor maior
intensidade; a mulher fácil, a mulher escrava, só incita à mera satisfação do desejo sexual.
[...] / Não; a mulher sábia não é incompatível com os mais delicados deleites da volúpia, e se
ela conseguir dirigir-lhe livremente a orquestração, talvez este mundo retome as perdidas
cores paradisíacas.”

Esse texto, publicado em 1939 e escrito no isolamento do exílio, não é tanto uma retrospecção solitária quanto a imagem do desejo duma vida partilhada que continuasse a viver
na imaginação. Teixeira-Gomes descrevera as circunstâncias psicológicas do seu exílio
numa carta datada dw 1927 ao poeta João de Barros (e incluída em Miscelânea): “Saí de
Portugal sem um livro, sem um papel, sem um apontamento ou nota; nada que, de longe
ou de perto, recordasse o antigo literato ou político: abri na vida uma página perfeitamente em branco”. Depois diz: “olho para o céu, para o mar, para as montanhas, para a paisagem, com a encantada curiosidade de um ressuscitado. [...] Vou consumindo, à semelhança de certos animais que hibernam, a própria enxúndia [...] e repito, invariavelmente,
ao fim de cada dia: ‘este já ninguém me tira’.” E, logo a seguir, sugerindo uma implícita
sequência lógica, acrescenta: “Note que eu era sonâmbulo em pequeno, e sempre tive,
acordado, facilidade de desassociar a inteligência da sensibilidade. [...] O desdobramento
da própria personalidade, em actor e espectador, posso-o provocar a meu bel-prazer; e
sem o menor esforço, nos passeios solitários, se me arma o teatro da alma, o pano sobe,
e a representação começa.” Ao pessoano “drama em gente” corresponde, em TeixeiraGomes, o “teatro da alma”.
Recordar e imaginar são processos mentais muito semelhantes. Ambos são ficções, uma
permitindo que aquilo que aconteceu pareça ter sido imaginado e a outra possibilitando
que aquilo que se recorda pareça estar a acontecer. Por isso, desde sempre, é no espaço
ambíguo entre a imaginação e a memória que a ficção literária encontrou a sua morada
mais propícia.
Noutra carta escrita em 1927 ao seu dilecto camarada literário António Patrício, e também incluída em Miscelânea, Teixeira-Gomes fez várias considerações sobre viver no
passado como um modo de preencher um presente em que teria desejado conhecer o
futuro. Nesse contexto, exemplifica o seu pensamento com uma referência à Cartago que
já não existe na “paisagem onde o lugar persiste” e refere-se aos mitos em termos que
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relacionam a intemporalidade que lhes é inerente com a memória criativa de experiências
por si próprio vividas. Diz o seguinte:
“Tal a magia dessa antiquíssima invenção, a que chamam mitos, e reside na consciência
da sua aplicação: perenemente actuais, no decorrer dos séculos, para a humanidade inteira.
Quantas vezes o verifiquei, em lances da minha própria vida. Um lhe vou eu contar que sobejamente justifica o meu juízo. – O grande amor da minha vida, à semelhança de todas as
paixões veementes e sinceras, não foi, não podia ser feliz, e dava para uma linda novela que
só teria o defeito de a verdade parecer inverosímil.”

A inverosímil conclusão verdadeira que daria para uma “linda novela” ocorreu quando,
muitos anos depois, ele regressou à cidade de Sevilha onde vivera esse infeliz amor de
juventude e, num cinema, sentiu atrás de si a presença e ouviu a inconfundível voz de uma
mulher que só poderia ser aquela que perdera. Retomo a narrativa de Teixeira-Gomes:
“Era a sua voz... Levantei-me abruptamente, e, sem me voltar, correndo, e atropelando
quase a quem topava no caminho, saí para a rua. Toda a noite vagueei, como um louco, pela
cidade, e tão desvairado e perdido dos sentidos que debalde tentava fazer o exame das
minhas sensações. [...] Analisando agora a minha súbita agonia, ao ouvir o som da sua voz,
não me restava dúvida de que fugira de medo... Mas medo de quê? [...] Mas de repente, iluminado o espírito, gritei: ‘Orfeu e Eurídice’. Era isso. Quando os deuses, compadecidos das súplicas de Orfeu, lhe permitiram que fosse às furnas do inferno buscar a sua adorada Eurídice,
disseram-lhe: ‘mas não te voltes para a ver porque a perdes’. E como é que a perdia; e como é
que a perdeu? Achando-a tão mudada de feições e de expressão que já não parecia a mesma
Eurídice que amara. Era então o meu caso?! Eu quisera conservar intacta na memória a imagem do meu amor, tal como ela me ficara gravada desde o momento da separação.”

A relação que Teixeira-Gomes estabelece entre o que aconteceu naquela noite em
Sevilha e o mito de Orfeu e Eurídice é particularmente significativa no que diverge da sua
interpretação tradicional: os deuses e os heróis míticos não envelhecem nem mudam com
o tempo, como os humanos; mas os humanos só não envelhecem e só não mudam na
memória. A memória é um teatro da alma, uma ficção da eternidade, como os mitos. Para
permanecer eternamente verdadeira, a imagem de Eurídice não podia ser vista tal como
se tinha tornado, teria de ser visualizada tal como havia sido e já não era.
Teixeira-Gomes diz que não escreveu a “linda novela” sobre o mito de Orfeu e Eurídice
porque “teria o defeito de a verdade parecer inverosímil”. Mas, como também diz noutro
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contexto, “nem sempre a verdade é verosímil” (Miscelânea, p. 149). Sendo assim, noutra
carta a António Patrício, datada de 1930 e publicada como uma das Novelas Eróticas em
1934, retoma a experiência desses seus amores sevilhanos cuja memória não quisera contaminar com a realidade do envelhecimento da mulher amada, como dissera ter sido o
erro de Orfeu quando olhou para uma Eurídice que já não poderia ser como havia sido.
O que vai contar como memória associada a esses amores é a experiência alucinatória
de uma troca de identidades entre a mulher amada e uma mágica cigana que seria e não
seria com ela intermutável. A inverosimilhança foi transformada na veracidade de uma
alucinação em que o fantástico adquire existência física e expressão sexual. É como se a
sexualidade fosse, ela própria, uma experiência alucinatória exercida em corpos tangíveis
mas intermutáveis.
Uma das suas mais complexas Novelas Eróticas, “O Sítio da Mulher Morta”, tem como base
a troca de identidades entre dois corpos femininos. É igualmente uma obra de referenciação mitológica através das “Maias”, que por sua vez são uma transposição ritualizada pelo
imaginário popular do velho mito de Perséfone, a filha do Tempo e da Terra que Plutão
aprisionara nos Infernos. Segundo o mito, Plutão amava-a e ela tinha por ele compaixão.
Por isso ela aceitara passar metade do ano com ele. Quando voltava à superfície, os campos cobriam-se de flores, era a Primavera, a vida tinha regressado à Natureza que havia
sido tornada estéril pela sua ausência no Inverno. A novela, no entanto, não se limita a
dar uma nova expressão literária ao mito. A história que conta é a representação objectivada de uma memória imaginada em que as correspondências com o mito são tangenciais, ficam latentes, nunca são exactas. A narrativa incide sobre uma comunidade rural e
senhorial socialmente caracterizada em termos de uma verosimilhança plausível. Marta,
uma jovem mulher que é e não é outra mulher chamada Júlia que o narrador nela reconhece, também é e não é a Perséfone em que se vai metamorfosear quando o sítio onde
foi morta pelo marido ciumento fica coberto, todos os anos, “desses pequenos lírios roxos
a que no Algarve chamam flores de Maio, e que era raro ver naquela região”. O possessivo
marido que a assassinou, o duro José Cravo que, pela primeira vez, é visto a chorar por
causa da traição de Marta com o seu feudal senhor, é e não é o Plutão que, no mito, ficou
com a face de ferro corroída por lágrimas quando se julgou para sempre abandonado por
Perséfone. E, ao nível da reconstrução fictícia da veracidade do mito, a personagem do
narrador que exerce o seu droit de seigneur na prostituída Marta em que reencontra uma
virginal Júlia que houvesse amado, é e não é o Teixeira-Gomes autobiográfico que escreveu a história em que imagina amores porventura por si próprio vividos mas imaginativamente atribuídos a uma personagem literária que só parcialmente coincide consigo próprio. Teixeira-Gomes, tal como o narrador da novela, fora um proprietário rural no Algarve
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e foi um homem que sempre celebrou uma sexualidade exercida sem barreiras morais ou
sociais. Mas é um escritor que entende melhor os mitos do que o seu alter ego narrativo
teria podido, e também foi um cidadão com uma consciência social mais complexa do que
é manifestada por essa personagem que – pormenor significativo de uma transposição
ficcionada num narrador que só parcialmente coincide com o autor – tinha (como TeixeiraGomes nunca teve) uma enfadonha esposa legítima que, depois de ter produzido várias
“fêmeas” (é a palavra usada pelo narrador), deu finalmente à luz “um mocetão forte e vermelho como um bezerro” (quando Teixeira-Gomes nunca teve um filho, mas duas filhas).
Se o mito de Perséfone subjaz à construção narrativa de “O Sítio da Mulher Morta”, a
novela Maria Adelaide remete ao mito de Pigmalião, o misógino escultor que se apaixonou pela estátua de uma mulher nua que ele próprio esculpira, e que, por intervenção de
Afrodite, a viu transformar-se num corpo vivo a que deu o nome de Galatea (ou, etimologicamente, “branca como o leite”). O tema encapsulado por esse mito tornou-se recorrente
nas artes visuais, na ópera, na dança, no teatro, no cinema e, é claro, na literatura, desde
Ovídio a John Updike, com manifestações tão diversas quanto a crítica social de Bernard
Shaw e a grotesca fantasia de Tommaso Landolfi, A Mulher de Gogol, onde o objecto do
desejo é uma boneca insuflada que envergonha o amante quando do seu corpo perfeito
sai uma ruidosa flatulência durante um jantar com os amigos.
Maria Adelaide é uma história cruel. E é tanto mais cruel quanto, sem o menor sentimentalismo, o autor faz através dela uma exemplar demonstração da redução da mulher
a um mero objecto sexual pelo poder masculino. É uma obra feminista que, no contexto da sociedade patriarcal que caracteriza, nenhuma mulher teria podido escrever.
Confundir autor e narrador, como tem acontecido, é revelador de quanto as percepções
sociais pouco mudaram desde esse tempo. No entanto, a narrativa é precedida de uma
declaração explícita que, desde logo, deveria impedir qualquer confusão entre o TeixeiraGomes autobiográfico e a personagem masculina que lhe corresponderia na novela:
“Aqui vai uma ‘história’ algo extraordinária, tal-qual (sem tirar nem pôr) a escreveu o meu
amigo Ramiro d’Arge, cavalheiro medianamente culto, mas exuberante de vida física...”
Cavalheiro medianamente culto, o civilizadíssimo Manuel Teixeira-Gomes? O narrador
Ramiro d’Arge é o autor M. Teixeira-Gomes? Certamente que não.
Recordemos o essencial da história, que memoravelmente começa com a frase “Maria
Adelaide completara dezasseis anos quando lhe colhi as primícias...”. O que aconteceu,
diz-nos o narrador, era uma situação comum naquela comunidade onde ele tinha uma
posição social dominante. A jovem amante beneficiaria materialmente da sua protecção,
e os pais dela seriam coniventes para melhor lhe explorarem os proventos da mancebia.
Tudo certo, portanto, até que aquele belo e aquiescente corpo juvenil começou a adquirir

CULTURA 35.indb 116

18/12/2017 16:58:37

Modos literários da alucinação: o “teatro da alma” de M. Teixeira-Gomes | 117

uma personalidade própria e a fazer exigências, não apenas as materiais que seriam fáceis
de satisfazer, mas, como se uma estátua que acordasse para vida, também sentimentais,
sociais e até mesmo intelectuais. Numa noite em que aguardava o seu senhor-amante
estivera a ler num folhetim (plausivelmente identificável como O Século Ilustrado, ao
tempo muito popular) uma história que depois lhe conta, algo confusa mas com vibrante
entusiasmo. A história no folhetim era “a transfiguração de Galatea”, com ilustrações mostrando uma cara (diz o texto) “que um ramo de flores substitui e logo se transforma numa
gaiola de pássaros, e assim por diante até voltar à fase primitiva, que ainda se decompõe
em caveira e se prende ao esqueleto dançante”. O simbolismo desta passagem tem uma
clara correspondência realística no entrecho da novela. Maria Adelaide – flor silvestre, ave
engaiolada – adoece, fica grotesca com bócio, o narrador assiste à sua degeneração física
com impaciência, ela torna-se na presença fantasmática de uma sexualidade necrófila de
que ele só se liberta quando ela finalmente morre. Mas entretanto ele já tinha entrado
num novo ciclo da mesma história, no corpo de uma jovem chamada Rosalina, de treze
anos, a quem – usando a educação que deveria ser um veículo para a liberdade como o
mais perverso instrumento de submissão – ensina a ler sentando-a no colo e com um
braço à roda do seu pescoço.
Teixeira-Gomes publicou a novela Maria Adelaide em 1938. A sua escrita terá sido, portanto, muito próxima do texto incluído no Carnaval Literário, publicado em 1939, onde,
como assinalei, faz ponderadas considerações sobre a necessidade da libertação da
mulher oprimida nas sociedades patriarcais. Ramiro d’Arge, o narrador da novela Maria
Adelaide, é um perfeito exemplo de um narrador não credível. O autor M. Teixeira-Gomes
construiu através dele uma obra que significa o oposto daquilo que parece estar a significar para melhor exemplificar o que nela está a condenar. O paradisíaco mundo futuro
da mulher livre desejado por Teixeira-Gomes certamente não seria povoado de Galateas
submetidas a quem delas se serve como estátuas de carne nua, e alguém como o narrador
de Maria Adelaide certamente não teria lá lugar.
É no entanto significativo que essas duas novelas paradigmáticas da obra de ficção de
Teixeira-Gomes – O Sítio da Mulher Morta e Maria Adelaide – incidam, respectivamente,
sobre a intermutabilidade dos corpos desejados e sobre a configuração dos corpos nus
em que o desejo se manifesta. São temas que Teixeira-Gomes também aborda de uma
perspectiva estética que não pode ser confundida com a redução dos corpos humanos
a meros objectos do desejo e que, se alguma coisa, manifesta o processo inverso de uma
metamorfose dos corpos inanimados em seres vivos com identidade própria.
Esse processo é dramaticamente exemplificado no contexto de outra carta a António
Patrício, datada de 1930 e também incluída em Miscelânea, onde Teixeira-Gomes
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estabelece uma complexa relação entre a nudez dos corpos e a sua representação na
escultura clássica e renascentista antes de contar mais uma experiência alucinatória que
lhe tinha acontecido. Diz o seguinte:
“Para aqueles a quem falta, na composição do sentido estético, a intuição da nudez púdica,
não há concepção possível da carne sem lubricidade. Um efebo nu é sempre, no seu entender, espectáculo só apreciável a sodomitas. O corpo humano aparece-lhes compartido em
zonas castas, impúdicas e escandalosas. Com excepção do Camões (até nisso ele é único)
a nossa literatura clássica não possui um cantor da plástica humana; e nunca uma estátua
grega transpôs as fronteiras lusitanas.”

É óbvio que para Teixeira-Gomes (como aliás também para o seu admirado Camões) a
nudez – incluindo o que seria a “nudez púdica” das obras de arte – nunca poderia resultar
de uma des-sexualização dos corpos humanos. Pelo contrário, mesmo na sua transmudação estética no mármore das esculturas, a nudez é a manifestação de uma sexualidade
holística que transcende o meramente lúbrico na expressão totalizante de uma – como
lhe chama – “harmonia cósmica” e que, como explica, teria para si começado com a visão
deleitada da nudez do seu próprio corpo na infância:
“Comigo sucedeu, vá lá saber porquê, ter congénito o sentimento da beleza do corpo
humano. Deleitava-me, em pequeno, ver as outras crianças nuas, e o exame do meu próprio
corpo reproduzido no espelho, depois do banho, enchia-me de admiração e embevecida
surpresa. Mais tarde a nudez integrava-se na harmonia cósmica. Esse orgulho de ser forte e
moço, nas lutas com o mar revolto, com que intensidade me não animava quando, erguido
sobre um rochedo, na minha nudez de herói, eu me dispunha a novos combates, mergulhando outra vez no tumulto das ondas. Dentro da água, os membros soltos no líquido móvel
e cristalino, pulsava-me o coração com tão seguro ritmo como se nele ecoasse a pulsação da
vida universal...”

O que Teixeira-Gomes está a descrever é a sensação de totalidade inerente à infância
em termos de uma sexualidade capaz de recuperá-la na idade adulta. E não é necessário
recorrer à simbologia dos mitos que lhe são tão caros – por exemplo a Afrodite, a nascida
das ondas – para entender esta reminiscência adulta da infância como correspondente
a uma imersão masculina na mulher. Desde sempre – e, na literatura portuguesa, tanto
nas medievais Cantigas de Amigo quanto na épica camoniana – o chamado “húmido
elemento” tem sido associado à sexualidade feminina. O próprio Teixeira-Gomes, num

CULTURA 35.indb 118

18/12/2017 16:58:37

Modos literários da alucinação: o “teatro da alma” de M. Teixeira-Gomes | 119

texto datado de 1928 e publicado em Miscelânea, faz um provocatório contraste entre
a criativa sexualidade feminina de Santa Teresa e a artificiosa sexualidade masculina do
“patético Marquês de Sade”, descrevendo a alma do “grande Marquês” como “um infernal
pocilgo fechado em açucenas e coberto de violetas” e caracterizando a alma de Santa
Teresa como o arquétipo de um húmido poder vaginal capaz de se renovar a si próprio:
“A alma de Santa Teresa! Oh misteriosa e recôndita flor de coral vermelho, que só por si
seca e humedece!...”
Na carta a António Patrício em que recorda os primeiros encontros do seu jovem corpo
nu com a água do mar, Teixeira-Gomes está simultaneamente a recordar a infância e a
descrever uma experiência orgástica da harmonia cósmica através da criatividade feminina. E é essa experiência da totalidade associada à infância e recuperada na sexualidade
adulta que vai ser articulada com a fruição estética da escultura como representação da
nudez dos corpos humanos e que, numa metamorfose fantástica da percepção visual, vai
ser a base da alucinação que passa a descrever:
“Com a minha indefectível memória visual, a que nunca fotografia alguma se pôde comparar, todo esse mundo de formas nuas me tomou conta da alma, e fácil me era evocá-las, na
própria luz em que as vira, quando isso me aprazia. Mas dar-lhes vida, animá-las ao ponto de
as ver moverem-se por si, andar, lutar, rir, chorar? Não o consegui nunca por vontade própria,
por mais esforços que para isso fizesse. Tive, porém, a dita de assistir à ressurreição das principais dessas imagens; de as contemplar em carne e osso; de as ouvir imprecar e suplicar: de
as ver estorcer-se nos tormentos da mais cruciante agonia... / Foi em Siracusa, durante a mais
completa e assombrosa alucinação de que tenho notícia em indivíduo ainda não atacado de
demência, e que me permitiu assistir ao milagroso espectáculo, sem perder a consciência de
que estava acordado.”

E então acrescenta, num parêntese explicativo do seu processo mental: “(Em determinados espíritos a alucinação nunca significou sintoma de loucura; para eles ver é simplesmente imaginar com intensidade. Nesses espíritos as ideias tomam facilmente a representação ou existência objectiva.)”
Teixeira-Gomes tem várias páginas da Miscelânea e do Carnaval Literário sobre as manifestações psicológicas do Subconsciente, sobre o Inconsciente e, como já mencionei,
sobre a capacidade de desdobramento da sua personalidade entre “actor” e “espectador”.
São temas recorrentes e diversamente manifestados no pensamento e na literatura do
seu tempo, mas creio que a relação que estabelece entre alucinação e imaginação sugere
uma diferente perspectiva sobre o seu “teatro da alma” onde o factual e o mítico – ou
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entre o ver o que lá está e o ver porque não está lá – coexistem como evidências complementares. Na carta datada de 1927 em que descrevera as circunstâncias do seu exílio,
Teixeira-Gomes havia dito que, à semelhança dos animais hibernando, iria consumir a própria enxúndia, ou seja, que se ia alimentar das reservas interiores acumuladas ao longo da
sua vida até então. E noutra carta, escrita dois anos depois, diz o seguinte: “Reabsorvida a
própria enxúndia, entrevejo ainda a utilização do Inconsciente. É o tesouro do literato que
pretende ser genuinamente moderno: escutar o Inconsciente e apanhar-lhe as ‘surpresas’.
Pode suceder, porém, que eu encontre o Inconsciente ainda mais pobre e árido do que
o consciente”. E acrescenta ironicamente: “Mas tenho o molde de muito boa gente que,
nesses casos, em vez de perder a cabeça põe-se a engendrar ‘surpresas’ a frio.” Engendrar
surpresas a frio, como sugere, não seria um desejável “perder a cabeça” mas descambar
numa falsificadora retórica literária. Desse perigo, como diz, estaria no entanto defendido
por outra característica da sua personalidade: “a inquietação”.
Os processos recônditos do Subconsciente e do Inconsciente certamente permitiriam
caracterizar em termos psicológicos os modos como Teixeira-Gomes viveu na imaginação
durante os dezasseis anos de exílio voluntário da intensa convivência humana em que
havia vivido até então. Creio, no entanto, que esses foram os seus anos mais criativos, por
terem sido aqueles em que a sua perene inquietação encontrou expressão no seu “teatro
da alma”. E creio igualmente que este – o “teatro da alma” – é uma representação literária
que corresponde à perspectiva filosófica de Fernando Gil sobre as relações entre a alucinação e a evidência.
No Tratado da Evidência Fernando Gil escreve o seguinte:
“A inteligibilidade da evidência, ao mesmo tempo metafórica e conceptual, não é em si
mesma discursiva, mas coloca-se para aquém da separação do sensível e do não-sensível
[...]. Ela representa uma alucinação, mas não no sentido de um percepto do irreal em vez da
percepção existente: antes significa a transposição da percepção para outra coisa que não
ela mesma. É uma operação alucinatória que, com a força irrecusável do real, converte em
verdade a percepção e a significação.” [Itálicos de FG.]

E mais adiante Fernando Gil acentua que “as alucinações não são representações; são
coisas-em-si nascidas da intolerância e da frustração do desejo”, e caracteriza a alucinação
como “o modo de apresentação de uma existência indeterminada enquanto tal”. Nascido
da intolerância e da frustração do desejo – ou daquilo que também poderia ser designado
como “inquietação” –, não haveria melhores termos para caracterizar o “teatro da alma”
de M. Teixeira-Gomes.
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Résumé
Ce travail, qui se situe dans le prolongement des idées développées par Fernando Gil dans
son Traité de l’évidence, est une tentative d’analyse à l’aide des concepts introduits par F. Gil,
d’un événement bien documenté de l’histoire des mathématiques, la découverte par Cantor
(en 1877) de ce qu’une droite (continuum à 1 dimension) et l’espace (continuum à 3 dimensions) comportent le même nombre de points. Ayant établi la démonstration de ce résultat,
Cantor écrit, étonné : “Je le vois mais je ne le crois pas”. Preuve que la démonstration apodictique ne lui apparaît pas comme une indication suffisante de la “vérité” et qu’il ressent le
besoin d’une forme d’engagement, d’immédiateté “où s’effacent les frontières entre le vécu
et le théorique”. Preuve également que l’idée selon laquelle l’objectivité dont s’enorgueillit “la
science” implique l’élimination du sujet, est une idée fausse.
Mots clés: Cantor, F. Gil, Eindeutigkeit, démonstration, conscience, sujet.
Abstract
This work, situated in the outcome of the ideas developed by Fernando Gil in his Traité de
l’évidence, is the sketch of an analysis, by means of the concepts introduced by F. Gil, of a welldocumented event in the history of mathematics, Cantor’s discovery (in 1877) that a line (a
continuum with 1 dimension) and space (a continuum with 3 dimensions) have the same number of points. Having established the demonstration of this result, Cantor writes, astonished:
“I see it but I do not believe it”. This proofs that the apodictic demonstration does not appear
to him as a sufficient indication of the “truth” and that he feels the need for a way of engagement, of immediacy, “where the borders between that which is experienced and that which is
theoretical vanish”. This also proves that the idea according to which the objectivity of which
“science” is proud implies the elimination of the subject is a wrong idea.
Keywords: Cantor, F. Gil, Eindeutigkeit, demonstration, consciousness, subject.
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Le Traité de l’évidence1 de Fernando Gil est un vrai traité, conçu comme tel, c’est-à-dire
– conformément à la définition que donnent les dictionnaires du mot «traité» – comme
un exposé didactique, complet et systématique de la notion « traitée » – en l’occurrence,
l’évidence –, dont le déroulement suit le schéma quasi-imposé d’une succession de chapitres au sein desquels sont examinées de façon aussi exhaustive que possible les diverses
facettes de la notion – ici, dans le cas de l’évidence : perception/ langage, orientation/
attention, ostension, point de vue/intuition, existence etc.
Diverses indications parsemées ici ou là2 dans le cours de l’ouvrage laissent soupçonner que Fernando Gil concevait également son travail comme un préambule à une
recherche ultérieure à laquelle ce traité aurait servi de « camp de base », de « base arrière »
(j’emprunte un instant à la logistique son vocabulaire). Recherche visant à préciser – je
reprends les termes mêmes de la présentation en quatrième de couverture du Traité – « le
rôle que joue la catégorie d’évidence dans les savoirs scientifiques »3.
Le projet de cette recherche ultérieure a été brutalement interrompu par la mort de
Fernando Gil. Je veux simplement essayer d’imaginer ce qu’il aurait pu être, ce que pourrait être une réflexion dans cette direction – comme un début de dialogue qui n’a pu avoir
lieu.
Ne pas même mettre en doute que l’évidence, expérience intime, singulière, individuelle puisse jouer un rôle dans l’activité scientifique, c’est prendre le parti de ceux qui
pensent que la conscience et le sujet interviennent dans la fabrication des savoirs scientifiques – à condition de ne pas les réduire à leur forme commune de sentiment et de vécu
subjectif ; à condition d’accorder aux mots « conscience » et « sujet » le statut de concepts
philosophiques ; autrement dit, à condition de ne pas réduire l’histoire d’une science à
une psychologie de l’invention. L’idée que le sujet puisse jouer un rôle dans la découverte scientifique est une idée qui répugne à beaucoup de scientifiques en exercice, qui
croient que l’objectivité dont s’enorgueillit la Science (et qui la définit) implique l’élimination du sujet du processus de création scientifique. Certes, un résultat ne peut être qualifié
de scientifique que s’il est indépendant de celui qui l’énonce ; mais l’être qui énonce un
résultat n’est pas un sujet – il se rapproche plus d’un enregistreur ; et d’ailleurs, dans la
réalité, c’est en général un appareil enregistreur, un détecteur, un compteur (c’est à tort

1
2

3

GIL, F., Traité de l’évidence, Grenoble, Editions Jérôme Millon, 1993.
Ain si, p. 126, note 2 ; « L’évidence géométrique représente l’effet conjoint de la raison et des sens… Elle
sera analysée dans la continuation de ce travail. »
« Une épistémologie de l’évidence devra montrer comment l’évidence joue dans les savoirs scientifiques », dernière phrase du « prière d’insérer » (quatrième de couverture) du Traité tel qu’il a été publié
chez Millon en 1993.
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qu’on le désigne par «l’observateur», comme s’il s’agissait d’un être doué de conscience;
car son «observation» in fine n’est qu’une mesure effectuée au moyen d’une machine). Cet
observateur qui n’est qu’un enregistreur n’a rien à voir avec le sujet, doté d’une conscience
pleine et entière, qui établit un résultat et l’énonce véritablement.
La tradition dans laquelle s’inscrit Fernando Gil est, pour l’essentiel, celle de Husserl ;
mais pas uniquement puisque, «en fonction d’une distribution qui est la [sienne] »4, il fait
intervenir Malebranche, Kant, Descartes ou Freud qui tous ont un point de vue philosophique singulier sur la question de l’évidence ; mais « Husserl, le seul penseur qui ait développé en profondeur une doctrine de l’évidence [philosophique] sera notre principale
référence », écrit-il. Son vocabulaire est de ce fait majoritairement husserlien : intention,
remplissement, donation, Selbstgegebenheit.
Je me propose dans un premier temps d’examiner «sur pièces » (sous forme d’étude
de cas, en quelque sorte) dans quelle mesure et jusqu’à quel point les concepts développés par Fernando Gil autour de la catégorie d’évidence aident à analyser certains traits
du savoir scientifique, non pas dans sa généralité mais dans un cas particulier : celui du
mathématicien Georg Cantor.
***

1.
«Je le vois, mais je ne le crois pas». C’est ce que Cantor écrit (en français dans le texte) à
son ami le mathématicien Richard Dedekind5, le 29 juin 18776.
Les circonstances dans lesquelles cette phrase a été écrite sont rapportées par Jean
Dieudonné, membre du groupe Bourbaki, dans «Eléments d’histoire des mathématiques»7, ouvrage paru dans les années 60, destiné à introduire à la lecture des fameux
fascicules où se trouve consignée la théorie bourbakiste.

4
5

6

7

GIL, F., Traité de l’évidence, op. cit., § 10.
Richard Dedekind (1831-1916), élève de Gauss, qui a contribué à la réforme de l’analyse sur la base de
l’arithmétique ; il est l’auteur de la première définition du continu, indépendamment de toute « intuition géométrique ». Il fut le mathématicien avec lequel Cantor se sentit dans la plus grande proximité.
CAVAILLES, J., NOETHER, E., (éd.), « G. Cantor, R. Dedekind, Briefwechsel », in Actualités Scientifiques
et Industrielles, n.º 518, Paris, Hermann, 1936 ; p. 34. Repris dans CAVAILLES, J., Œuvres complètes de
Philosophie des sciences, Paris, Hermann, 1994.
BOURBAKI, N., Eléments d’histoire des mathématiques, sous la direction de J. Dieudonné, nouvelle édition augmentée, Paris, Hermann, 1969.
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1.1 Dieudonné commence par rappeler que Georg Cantor est le créateur de la théorie
des ensembles telle qu’on l’entend aujourd’hui et entreprend de faire le récit de cette
création dont le point de départ est l’intérêt que porte Cantor, à partir de 1873, aux problèmes d’«équipotence». En mathématiques, deux ensembles d’éléments sont dits équipotents s’il existe une correspondance biunivoque entre les deux. Ainsi, un ensemble dont
on peut numéroter les éléments, et pour lequel on peut donc établir une correspondance
terme à terme entre ses éléments et ceux de l’ensemble N des nombres entiers (1, 2, 3, …),
est équipotent à l’ensemble des nombre entiers ; on dit également qu’il est dénombrable.
1.2 Cantor remarque que l’ensemble des nombres rationnels (entiers et fractionnaires)
est dénombrable. Progressant d’un pas dans le sens de la généralité, il se pose alors la
question de savoir si l’« ensemble des réels », noté R, (ensemble des nombres algébriques
rationnels et irrationnels, encore appelé «continuum à 1 dimension » parce qu’il peut être
visualisé comme l’ensemble des points d’une droite infinie, à 1 dimension donc) est équipotent à l’ensemble des nombres entiers. Autrement dit, peut-on numéroter les nombres
réels? Cantor démontre que non : R et N ne sont pas équipotents. Pour le dire dans des
termes non techniques (que Dieudonné n’emploie pas) : les deux ensembles N et R sont
infinis, mais pas de la même façon.
1.3 Cantor s’intéresse alors au problème de la « dimension », au sens qu’a ce mot lorsqu’on parle d’un espace « à trois dimensions », noté R3 (R x R x R). Pendant trois ans, il
cherche, en vain, à établir l’impossibilité d’une correspondance biunivoque entre R et
Rn (n >1), leur non-équipotence. Autrement dit, en termes «barbares», il cherche à établir
que l’infini de Rn – par exemple, pour n = 3, l’espace à trois dimensions – est différent de
l’infini du continuum à une dimension (la droite infinie) ; cet infini est « plus grand », «plus
infini» ; ou en termes encore plus barbares : il y a «plus»8 d’éléments dans l’ensemble infini
R3 que dans l’ensemble, également infini, R ; de façon imagée, il y a «plus» de points dans
l’espace à trois dimensions que sur une droite.
1.4 Mais dans le courant du mois de juin 1877, à sa propre et grande stupéfaction,
Cantor réussit à définir une correspondance entre les éléments de Rn et ceux de Rn. Il
établit donc, au moyen d’une démonstration mathématique, l’équipotence de R et Rn –
c’est-à-dire, la négation de ce à quoi il s’attendait jusqu’à présent (leur non-équipotence).

8

Le mot «plus» est ici entre guillemets, pour souligner que dans le cas de R et de Rn, qui ne sont pas
dénombrables, « plus » ne peut avoir le sens que nous lui attribuons dans le langage commun.
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Son étonnement est bien compréhensif : il vient de démontrer, on l’a dit, qu’il n’y a pas
« plus » de points sur une droite infinie, que dans un plan infini ou que dans l’espace à 3
dimensions – à l’encontre de l’intuition commune. C’est dans ce contexte et à propos de
ce résultat inattendu (l’équipotence de R et Rn) que Cantor écrit à son ami Dedekind : «Je
le vois, mais je ne le crois pas».
La phrase est manifestement démarquée du passage du Nouveau Testament9 racontant comment l’apôtre Thomas avait exigé de voir de ses propres yeux les plaies du Christ
ressuscité avant de croire au miracle de la Résurrection – ce qui lui avait valu ce commentaire acerbe de son maître : « Tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui n’ont pas vu,
et qui ont cru ».
Cantor, lui, a vu et il n’a pas cru ; il a eu sous les yeux la démonstration mathématique
de l’équipotence de R et de Rn et il a douté de la puissance de vérité (mathématique) de
cette démonstration particulière, et par là-même (dans la mesure où la démonstration
en question est supposée satisfaisante du point de vue logico-mathématique) de toute
démonstration mathématique. S’il a « péché », ce n’est pas contre la foi, ou plus précisément, pas contre ce type de foi qui n’a pas besoin de preuves matérielles (la Foi, chrétienne), mais bien contre le type de foi qui est celle du mathématicien, lequel n’accepte
que ce dont il possède la preuve mathématique … et n’en demande pas plus. En somme,
le mathématicien se satisfait de « voir » pour « croire », alors que le chrétien n’a pas besoin
de voir pour croire : la Foi (avec un F majuscule) rend la preuve inutile. Cantor se trouve
confronté à une situation dans laquelle, en tant que mathématicien (et non en tant que
chrétien, ce qu’il est par ailleurs avec ferveur – mais cette circonstance est supposée ne
pas devoir être prise en compte quand on analyse son activité mathématique), il ressent le
besoin de quelque chose en plus, autre chose que la preuve mathématique, quelque chose
qui lui permette de « croire » en tant que mathématicien.
Je me propose d’examiner la question de savoir si cette situation peut être analysée à
l’aide des concepts du Traité de l’évidence de Fernando Gil. Chemin faisant, je me poserai la
question de savoir s’il est possible, à l’aide des outils conceptuels élaborés par Fernando
Gil, d’extraire de la phrase de Cantor, replacée dans le contexte de l’histoire des mathématiques, quelques enseignements concernant la nature de l’évidence mathématique, et par
voie de conséquence, la nature du mathématique.
***

9

Jean 20 :24-29.
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2. Je reviens donc à la phrase de Cantor:
«Je le vois, mais je ne le crois pas»
2.1 A lire le récit que fait Dieudonné de cet épisode de l’histoire des mathématiques
(devenu mythique), on pourrait penser que par cette phrase Cantor exprime une déception. Il s’attendait à ce qu’un certain résultat soit faux (à ce que R et Rn ne soient pas équipotents) ; contre toute attente, comme on dit, il établit par une démonstration mathématique la validité de l’énoncé « R et Rn sont équipotents » ; il est déçu et « ne peut y croire » :
« non, ce n’est pas possible !» Mais est-ce là la bonne interprétation?
Dans le dernier chapitre de son Traité (« L’existence »), Fernando Gil montre que la
déception a en commun avec l’évidence de procéder d’une attente – une visée – satisfaite
(« remplie ») dans un cas (l’évidence), niée dans l’autre (la déception)10. Il est donc facile
de prendre une déception pour une évidence, et vice-versa. La manière dont Dieudonné
construit son récit incite à penser que l’attente de Cantor a été déçue, niée.
Or ce n’est pas ainsi que les choses se sont passées. C’est du moins ce qui apparaît
lorsqu’on revient au texte des lettres que Cantor a écrites à son ami Dedekind au fur et
à mesure qu’évoluait sa pensée dans ce mois de juin 1877. Il apparaît alors que Cantor,
après avoir cherché à démontrer que R et Rn, ne sont pas équipotents, a complètement
« changé son fusil d’épaule » et a cherché à démontrer qu’ils l’étaient :
«La plupart de ceux, écrit Cantor à Dedekind le 25 juin 1877, à qui j’ai soumis cette question
[R et Rn, sont-ils équipotents ?] se sont beaucoup étonnés que j’aie seulement pu la poser,
car il se comprenait de soi que la réponse était non … Celui qui, pourtant, pénétrait le sens
de la question, devait reconnaître qu’il fallait au moins démontrer pourquoi la réponse était
‘évidemment’ non… Je faisais partie de ceux qui tenaient pour vraisemblable que la réponse
fut négative – jusqu’au moment tout récent où, par une succession assez complexe de pensées, je suis arrivé à la conviction que la réponse était affirmative sans aucune restriction. Peu
après, je trouvais la démonstration [de l’équipotence de R et Rn,] que vous avez aujourd’hui
sous les yeux»11.

10

11

Pour illustrer la forme propre à la déception, Fernando Gil cite cet exemple : «il attendait rouge et uniformément rond» ; mais ce qu’il obtint fut «vert d’un côté et bosselé ici et là». Phrase construite sur le
même schéma que « On attendait Grouchy, et ce fut Blücher » (il s’agit de Napoléon à Waterloo) déformation populaire du vers de Victor Hugo: «Soudain, joyeux, il dit Grouchy, ce fut Blücher». Des générations de collégiens français ont appris à considérer la structure comme la figure stylistique exprimant la
déception ; la structure «il attendait… ce fut… » (l’imparfait suivi du passé simple) est également celle
qui rend le mieux compte de l’évidence, indubitable.
Dans CAVAILLES, J., Œuvres complètes…, op. cit., p. 408.
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En 1877, Cantor s’attendait donc au résultat auquel aboutit sa démonstration : l’équipotence de R et Rn. Conformément à la pratique générale des mathématiciens qui, lorsqu’ils entreprennent d’établir une démonstration, ont une visée précise préalable de ce
vers quoi ils se dirigent. Un mathématicien s’attend au résultat qu’il cherche à démontrer. Il n’est pas dans la situation de l’archéologue qui, lorsqu’il entreprend une fouille, ne
sait généralement pas ce qu’il va trouver, quel type de reste enfoui il va déterrer, vase,
miroir, inscription gravée ou corps momifié. Le mathématicien, lui, cherche une démonstration, c’est-à-dire un chemin logique menant à la proposition qu’il veut démontrer. S’il
ne parvient pas à déterminer ce chemin (par manque d’habileté ou parce que le chemin
n’existe pas), il ne peut conclure ni que la proposition est fausse, ni que sa négation est
vraie – puisqu’aussi bien l’impossibilité d’établir une proposition ne démontre pas que sa
négation soit vraie. Ainsi, après avoir pendant trois ans cherché en vain à démontrer que
R et Rn ne sont pas équipotents, Cantor s’était convaincu par diverses raisons (« par une
succession assez complexe de pensées » dit-il) que ce qu’il fallait démontrer ce n’était pas
la non-équipotence de R et Rn, mais bien au contraire leur équipotence.
Dans ce renversement, Cantor apparaît comme engagé dans ce que Fernando Gil
nomme très justement une « quête active de l’évidence » ; quête dont l’activisme peut
aller, s’il le faut, jusqu’à inverser la visée initialement poursuivie. Tant il est vrai que ce qui
importe, ce n’est pas tant le résultat visé que l’accès à l’évidence.
2.2 Dans le texte cité plus haut, Cantor décrit plusieurs formes d’évidence. Une première
évidence est celle dont se satisfont ceux qui, parmi ses contemporains, pensent qu’« il se
comprend de soi » que la réponse à la question posée est non. Evidence d’un type sinon
ordinaire, du moins courant ; évidence non informée mais qui, parce qu’elle fait l’objet
d’un consensus général, se trouve subrepticement promue au rang de « vérité » partagée. Ce type d’évidence paresseuse ne correspond à aucun engagement de la part de
celui qui la proclame : il se contente de suivre le main stream. Vient ensuite une seconde
forme d’évidence, incomplète et, pour cette raison, source de doute et d’inquiétude,
minorés cependant par l’existence du consensus dont il vient d’être question. Ce type
d’évidence repose sur l’espoir, pour ne pas dire le pari, que l’évidence défectueuse cessera
un jour de l’être, lorsqu’aura été démontré pourquoi il doit en être ainsi. Moyennant une
clause de style rappelant que cette démonstration n’est pas encore faite, on est en droit
de considérer qu’on a affaire à une évidence, une évidence conditionnée. C’est la position
qu’avait adoptée Cantor jusqu’au 27 juin 1877, considérant que, s’il paraissait excessif de
parler d’évidence pour un énoncé dont la démonstration n’était pas complète, on pouvait
néanmoins considérer cet énoncé comme vraisemblable.
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Le premier type d’évidence, de degré zéro, peut se résumer ainsi : « je n’ai pas besoin de
voir pour croire ; je crois ce que tout le monde croit » ; la deuxième forme d’évidence, elle,
peut se dire «je ne vois pas bien, mais si je voyais mieux, je n’aurais aucune raison de ne
pas croire». Deux types d’« évidence » auxquelles Fernando Gil ne s’intéresse pas et que je
ne mentionne ici que pour retracer le chemin par lequel est passée, dans ce cas précis, la
quête d’évidence dont parle Fernando Gil.
2.3 Continuons la lecture de la correspondance de Cantor avec Dedekind.
Deux jours plus tard, le 29 juin, Cantor « relance » Dedekind qui ne lui a pas encore
donné son avis sur sa démonstration, mais surtout n’a émis aucun commentaire sur les
conséquences qu’implique le résultat obtenu (l’équipotence de R et Rn).
«Ce que je vous ai communiqué récemment est pour moi-même si inattendu, si nouveau,
que je ne pourrai pour ainsi dire pas arriver à une certaine tranquillité d’esprit avant que je
n’aie reçu, très honoré ami, votre jugement sur son exactitude. Tant que vous n’aurez pas
approuvé, je ne puis que dire : Je le vois, mais je ne le crois pas».

Si les mathématiques étaient ce qu’en donne une représentation réductrice, simplement réglées par la justesse des démonstrations, une succession de démonstrations les
unes après les autres, comme les pierres qui aident à la traversée d’un torrent, le résultat
obtenu par Cantor n’aurait pas dû l’embarrasser12. N’était-il pas accompagné de la preuve
par excellence, la démonstration mathématique, qui rend toutes les autres inutiles – et par
là-même entraîne l’évidence – selon la définition que l’on trouve du mot évidence dans
les dictionnaires : «ce qui s’impose à l’esprit avec une telle force qu’il n’est besoin d’aucune
autre preuve pour en connaître la vérité »13 ? La preuve par la démonstration aurait dû
apparaître à Cantor comme indiquant la vérité, l’obligeant à accepter le verdict donné par
cette démonstration ; et donc à considérer l’énoncé « R et Rn, sont équipotents » comme
définitif et vrai, que cela lui plaise ou non.
«Je le vois; donc, je le crois», telle pourrait être la phrase correspondant à ce troisième
type d’évidence. Mais, précisément, ce n’est pas ce que dit Cantor : « Je le vois, mais je ne
le crois pas».
***

12
13

Le mot est faible. Cavaillès parle de «drame».
Définition donnée à l’entrée «évidence» du Petit Robert, édition de 1977.
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3.
C’est ici que l’analyse développée par Fernando Gil se révèle particulièrement précieuse.
3.1 Dès le deuxième paragraphe du Traité, Gil annonce : «l’évidence logique est une
modalité domestiquée de l’évidence », une forme faible d’évidence. Suit alors un passage
dans lequel il établit avec une maîtrise exemplaire, l’existence de deux types d’apodicité :
une apodicité ordinaire, mais abstraite, qui est celle dont on gratifie généralement les
mathématiques et qui provient de ce que la démonstration respecte scrupuleusement
les règles de la logique ; et une apodicité, autre, plus concrète, que Husserl définit ainsi :
« une compréhension qui réalise[rait] la totalité de l’être concret sous le signe de la liberté
apodictique, portant cet être au niveau d’une raison apodictique, d’une raison qu’il ferait
sienne à travers toute sa vie » 14. Ou encore, ailleurs : une forme d’immédiateté totale, « où
s’effacent les frontières entre le vécu et le théorique »15 – les frontières entre croire et voir,
précisément. Expérience impliquant le sujet, plus même : intérieure au sujet – contrairement à l’apodicité au sens ordinaire qui, elle, est une contrainte extérieure au sujet.
La question qui vient alors à l’esprit est la suivante : Cantor, qui visiblement oppose à la
vérité apodictique de la démonstration une autorité supérieure, totalement personnelle,
est-il à la recherche de cette évidence non domestiquée dont parlent Husserl et Fernando
Gil ? Je serais tentée de répondre par l’affirmative.
En effet, c’est bien en tant que mathématicien, formé comme tel, ayant donc construit,
tout au long d’un apprentissage qui n’est jamais achevé, une forme de «conscience»
propre au métier qui est le sien – une conscience raisonnée « qu’il a fait sienne toute sa
vie » comme dirait Husserl –que réagit Cantor. Mais de quelle nature est donc cette autorité supérieure qui, parce qu’il est mathématicien, le pousse à mettre en doute la véracité
(mathématique) du résultat obtenu par un raisonnement purement logique, parfaitement rigoureux ?
3.2 A nouveau, la réponse est donnée par l’analyse que fait par Fernando Gil de l’évidence.
En effet, l’apodicité au sens de Husserl n’est pas la seule caractéristique de l’évidence ; une
deuxième caractéristique est l’adéquation (ce qui n’étonnera pas puisque l’évidence a à
voir avec la vérité) ; soit, en adoptant le vocabulaire husserlien : le « remplissement » qui unit
14

15

HUSSERL,, E., «Philosophie comme prise de conscience de l’humanité», cité par RICOEUR, P., A l’école de
la phénoménologie, Paris, Vrin, 2004 (recueil de textes dont celui contenant cette citation, datant de
1949), p. 44 (c’est moi qui souligne).
GIL, F., Traité de l’évidence, op. cit., § 160.
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apodicité (au sens de parfaite compréhension de l’objet dans sa totalité) et adéquation (au
sens habituel, celui de l’adaequatio rei et intellectus). Cette deuxième caractéristique de l’évidence peut encore être définie comme « un vécu de concordance de l’intention avec l’objet qu’elle vise»16. Ce que Ricoeur résume en une définition pragmatique saisissante : le sujet
éprouve « un ‘c’est cela même’ », expression d’un contentement ne laissant aucune place au
doute. L’acte qui donne sens (la visée, l’intention) dans la mesure où il est adéquat à l’acte qui
remplit l’attente (implicite dans l’idée d’intention), écarte la possibilité du doute : « c’est cela
même »… et pas autre chose. «L’indubitabilité apodictique [propre à l’évidence], écrit Husserl,
signifie autre chose et beaucoup plus [que l’apodicité ordinaire, celle des sciences mathématisées] : elle signifie que là où je vois tel que je vois et, retenant ce fait que je vois ainsi, je ne
peux même pas imaginer la possibilité que ce que je vois ne soit pas ou soit autre »17.
N’est-ce pas cela «croire»?
3.3 Qu’est-ce qui, dans le cas présent, empêche Cantor de croire?
La réponse que fait Dedekind à Cantor nous l’indique, nous révélant ainsi en quoi consiste
la «succession assez complexe de pensées», qui, avant même que soit faite la démonstration, avait persuadé Cantor que la réponse à la question « sont-ils équipotents ? » ne peut
être que positive. Ce sont des pensées de mathématicien. A savoir, comme le dit Dedekind
qui a instantanément compris de quoi il s’agit, des pensées «à la fois philosophiques et
mathématiques», liées au fait que les mathématiques sont un édifice, qui plus est un édifice historique dont, comme dirait Cavaillès, «le devenir est autonome », réglé de l’intérieur même du mathématique. De sorte que l’importance d’un résultat mathématique
s’évalue à l’impact qu’il peut éventuellement avoir sur ce devenir autonome : l’après (les
conséquences) explique l’avant (ici les raisons pour lesquelles Cantor se donne la peine de
chercher une démonstration).
Ces conséquences concernent le statut de l’infini. Question récurrente dans l’histoire des mathématiques. Très schématiquement, l’infini était considéré depuis Aristote
comme virtuel, assimilé à une quantité qui peut toujours devenir plus grande sans jamais
que ce devenir se transforme en être, c’est-à-dire en quantité « actuellement infinie ». Or, il
est facile de montrer (je ne le ferai pas) que l’actualité de l’infini dérive de l’équipotence de
R et de Rn,. C’est cette perspective grandiose qui effraie (et en même temps excite) Cantor.
Son «je ne le crois pas» peut tout aussi bien vouloir dire «je n’y crois pas» que «c’est trop
beau pour être vrai».
16

17

Voir HUSSERL, Recherches Logiques, VI, § 39 : « la vérité est la pleine concordance entre le visé et le
donné, cette concordance est vécue dans l’évidence ». Cité par GIL, F., Traité de l’évidence, op. cit., § 158.
Cité par GIL, F., Traité de l’évidence, op. cit., p. 12.
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Jusqu’à la fin de sa vie, Cantor aspirera à cette évidence, au sens d’unité du théorique et
du vécu, prolongeant sa quête active de l’évidence – au point d’en perdre la raison : il sera
interné dans un hôpital psychiatrique dont il sortira amoindri, «domestiqué».
***

4.
Le mot «domestiqué» me fournit une transition vers mon point suivant : l’excès qui
caractérise l’évidence husserlienne. Transition faible, je dois le dire, car il ne s’agit pas d’excès au pluriel, mais de l’excès.
On a parlé hier de l’hallucination ; Françoise Coblence a examiné la question du point
de vue freudien. Je voudrais mettre l’accent sur une autre des particularités de l’évidence
husserlienne : sa proximité avec l’absolu. «Absolu, écrit Fernando Gil (§ 135), tel est le
maître mot de l’évidence». Et (§ 160) : «Absolu est le bon nom de cette évidence où s’effacent les frontières entre le vécu et le théorique ».
« Toute évidence dans laquelle je saisis, en tant que naturellement je suis sujet d’expérience
et de connaissance, écrit Husserl dans Philosophie première, quelque réalité « en personne »
(irgendein Wirkliches als selbst) et quelque vérité ’en personne » (als Wahrheit selbst) m’est donnée immédiatement et originairement dans mon voir en tant que spectateur transcendantal…
Ce qu’en ma qualité de moi naïf, j’avais directement comme objet existant, à présent, je l’ai
comme objet possédé, je l’ai tout ensemble avec la conscience qui jadis m’était cachée… » 18.

L’excès, en l’occurrence, est excès du moi qui de cadre de la vérité est devenu la vérité
même. « Il faut s’arrêter, écrit Fernando Gil (§6), sur le statut d’une évidence qui, d’une
façon à peine métaphorique, se réalise charnellement et envahit la conscience en entier.
Car il y a un excès au cœur de l’évidence, tant du point de vue de la compréhension que
de l’extension ».
Fernando Gil, dans son dernier chapitre, montre de façon convaincante que cet excès
est largement décrit par Kant dans la Critique de la raison pure. On peut donc penser que
les savants du XIXème siècle et du début du XXème qui étaient nourris de Kant, en avaient
une représentation théorique. Que cela leur ait paru effrayant, allant à l’encontre de la
raison, c’est ce que l’on peut imaginer et comprendre.
18

HUSSERL, E., Erste Philosophie (1923-1924), trad. fr. A. L. Kelkiel, Philosophie première, Paris, PUF, 2003 ; p. 116.
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Je voudrais soutenir que là se trouve l’origine d’une forme de folie collective qui a saisi
le monde scientifique à cette époque : un phantasme élevé au rang de dogme – et même
de « principe de scientificité », au même titre que le principe de causalité (et même parfois présenté comme une alternative au principe de causalité). Je veux parler de l’idée
d’Eindeutigkeit.
L’Eindeutigkeit (univocité en français) est une notion introduite par Mach dans l’exposé
de sa théorie de la connaissance ; idée d’abord développée par son disciple Petzoldt, finalement reprise avec enthousiasme et un grand succès par Mach lui-même. En mathématiques, une fonction est dite univoque (eindeutig) lorsqu’à chaque valeur de la variable ou
d’un ensemble de variables, correspond du côté de la fonction une valeur et une seule.
C’est le cas de la plupart des « bonnes fonctions » utilisées par les physiciens. Raison pour
laquelle l’idée d’Eindeutigkeit a connu un tel succès en philosophie de la physique (chez
Mach, par exemple), au point qu’elle en est venue à remplacer les notions de cause et d’effet (en particulier chez Mach qui ne demandait qu’à se débarrasser de ces deux concepts).
Ainsi, Petzoldt écrivait-il en 1895 : « A la question de savoir par quoi remplacer les concepts
de cause et d’effet, nous répondons : par les complexes d’éléments univoquement déterminants et déterminés (eindeutig bestimmt). A la deuxième question, celle de savoir quelle
est la ‘signification’ ou l’‘essence’ des processus de la nature, nous répondons qu’ils sont
tels qu’ils puissent être réduits à un changement continu et univoque (eindeutig) d’un
petit nombre d’éléments déterminants (bestimmend), c’est-à-dire des éléments qui se
déterminent les uns les autres de façon eindeutig ».
Ne faut-il pas voir dans l’idée d’Eindeutigkeit une forme de cet excès du moi, envahissant
toute la conscience, dont parle Fernando Gil ? Décréter que les processus de la nature
peuvent être réduits à des enchaînements univoquement déterminés d’éléments euxmêmes univoquement déterminants et déterminés, n’est-ce pas s’interdire de voir autre
chose que ce moi univoque ? Le plus sûr moyen d’éviter la déception ne consiste-t-il pas
à supprimer toute forme d’ambiguïté – qui en allemand se dit Mehrdeutigkeit, construit
sur le même mode qu’Eindeutigkeit, en remplaçant le préfixe « ein » (un) par « mehr » (plusieurs). Il me semble qu’à l’idée d’Eindeutigkeit (mentionnée à la page 263 du Traité de
l’évidence), s’applique la constatation formulée par Fernando Gil à propos de l’évidence :
« L’évidence pense l’intelligibilité à la lumière de l’existence et d’une existence qui doit
se déterminer d’une seule façon ». Et il ajoute « c’est le sens à donner à l’apodicité ». C’est
aussi le danger qui guette la physique mathématique.
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Resumo
A orientação da fenomenologia para uma hermenêutica da facticidade do Dasein permitiu
a Heidegger sublinhar a importância primordial do afecto na dinâmica ontológica do cuidado.
Mais que uma instância de passividade, no sentido husserliano, a Befindlichkeit vem a ser a
forma desperta e activa de ser-no-mundo “sentindo-se”, isto é, enquanto compreensão afectiva tácita ou experiência do existir na quotidianidade e na história. Constitui, por isso, o solo
abissal pré-reflexivo do que será a Ontologia Fundamental, o qual só na História do Ser terminará de explicitar-se. Mas é também, ao nível da análise meta-ontológica da existência fáctica,
que o estatuto da afectividade se revela plenamente, no quadro de uma possível terapia das
perturbações do viver e conviver do Dasein de cada um, contornando a mera dinâmica pulsional pensada por Freud. O nosso percurso procurará atender a estes diferentes pontos, tendo
como fio condutor o fenómeno exemplar do temor, nas suas diferentes variantes.
Palavras-passe: afectividade; existência; cuidado; temor; meta-ontologia.
Abstract
The way Heidegger’s phenomenology as a hermeneutic of Dasein’s factuality evolved
allowed him to emphasize the importance of affection in the ontological dynamic of care.
More than an instance of passivity, in Husserl’s sense, Befindlichkeit is the awake and active
way of being in the world as “feeling”, that is, as a tacit affective understanding or as an
experience of existing in everydayness and history. It is, therefore, the pre-reflective abysmal ground of what will be the Fundamental Ontology, which only in the History of Being
becomes fully explained. It is, furthermore, at the level of a metaontological analysis of factical existence that the core status of affection is fully revealed, thus allowing for a possible
therapy of the disorders that fraught the Dasein in its daily toils, where Being-with also shapes
itself, an analysis that overcomes the mere instinctual dynamic thought by Freud. Our route
* Universidade de Évora, Portugal.
iborgesduarte@gmail.com

CULTURA 35.indb 135

18/12/2017 16:58:38

136 | Cultura 35 (2016)

will seek to meet these various points, having as guide the exemplary phenomenon of fear
in its different variants.
Keywords: affection; existence; care; fear; metaontology.

Falar do sentimento não é invulgar em Fenomenologia. São vários os pensadores que
lhe dedicaram especial atenção, em diferentes contextos e com diferentes intencionalidades, desde Max Scheler a Michel Henry. Mas também não foi invulgar que os filósofos,
desde os gregos até aos modernos, integrassem ao longo da História nos seus sistemas
e reflexões a referência aos afectos ou paixões, no seu contraste com a racionalidade, ou
que atribuíssem particular relevância a algum sentimento em especial (veja-se a laeticia
para Spinoza ou o respeito para Kant). No seio desta tradição Heidegger ocupa um lugar
singular, ao fazer da afectividade um dos pilares ou fundamentos ontológicos da existência em todas as suas dimensões. Esta perspectiva configura o sentido do ser como inequivocamente afectivo e define o exercício do cuidado (enquanto ser do Dasein), quer na sua
dimensão de quotidianidade, quer na da história, como projecção fáctica desse sentido e
dos seus jeitos. Desta maneira, a consideração dos afectos deixa de poder circunscreverse ao âmbito psicológico, moral, estético ou religioso, a que a tradição o confinara, para
se tornar numa das estruturas do “aí” em que o ser de tudo quanto há é, seja à maneira do
Dasein, seja à do que é de outro modo (coisa, utensílio, vida ou mero resultado do dizer
em que consiste).
Começarei por uma breve referência ao uso heideggeriano, eminentemente fenomenológico, da terminologia, para analisar, em seguida, a emergência da afectividade numa
tripla dimensão, a que atenderei em três momentos: primeiramente, à questão ontológica – a afectividade na dinâmica estrutural do cuidado –, fazendo referência à análise
fenomenológica das estruturas da ex-sistência na dinâmica do cuidado, com base nos
parágrafos centrais de Ser e Tempo; em seguida, à questão meta-ontológica – o afecto no
quotidiano viver e conviver ocupado em ser –, enquanto consideração, sobre a base ontológica anteriormente estabelecida, do ser uns com os outros no mundo, à beira dos entes,
na quotidianidade do sempre em cada caso meu; e, em terceiro lugar, ao que constitui a
aplicação ôntica desta perspectiva meta-ontológica, enquanto exercício em propriedade
do cuidado no acompanhamento terapêutico da existência fáctica, isto é, atendendo aos
afectos na incapacidade de suportar o ser.
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Origem da terminologia: as affectiones de Agostinho de Hipona
Foi no estudo de Agostinho de Hipona que Heidegger se encontrou lançado num projecto de compreensão do que chama “facticidade”. A experiência fáctica da vida está marcada pelas affectiones, em ambas as suas modalidades de doação (actual ou na memória).
Heidegger, lendo Agostinho em 19211, traduz: Affektion, se se trata duma afecção corporal,
por exemplo, uma dor física; Affekt, se não se trata meramente da impressão sensorial, mas
da repercussão íntima das impressões num “estado de alma” [seelisches Zustand], implicando consciência e memória – por exemplo, o estar alegre, o estar triste ou o recear2.
Na verdade, retém da terminologia agostiniana a referência à passividade: o ser e estar
afectado física ou animicamente.
É só em 1924, na conferência sobre “O conceito de Tempo”, embora ainda para traduzir
as affectiones de Agostinho, que Heidegger usa pela primeira vez o termo que, daí em
diante, passará a designar a abertura afectiva da compreensão: Befindlichkeit3, a “afectividade” enquanto um sentir-me ou encontrar-me afectado, que, por sua vez, afecta a
ex-sistência, sempre em cada caso minha e, com ele, o mostrar-se de tudo o que com ela
se me dá. Com a forja deste novo conceito-chave do seu pensar, Heidegger reúne numa
designação única o que caracteriza a porosidade afectiva, isto é, a permeabilidade do
sentir e do sentir-se, que dá sentido ao que, assim, é sentido:
“é só porque os ‘sentidos’ pertencem ontologicamente a um ente, que possui a maneira de
ser do ser-no-mundo afectivo, que podem ser ‘tocados’ e ‘ser sensíveis a’, de tal modo que o
tocante se mostra na afecção.”4

A afectividade expressa, na verdade, três coisas: 1) já não propriamente o ser afectado
(mera passividade instrumental), mas o deixar-se afectar5 (intencionalidade implícita que
permite aperceber-se do que afecta e, por isso, poder percebê-lo); 2) a repercussão ou
1

2
3
4

5

Nas lições do semestre de Verão de 1921, Augustinus und der Neuplatonismus, hoje integradas em:
HEIDEGGER, M., Gesamtausgabe [GA], Bd. 60, Frankfurt, Klostermann, 1995. Veja-se p. 157 ss.
HEIDEGGER, GA 60, 186.
HEIDEGGER, Der Begriff der Zeit, GA 64, 2004, 111.
Heidegger ressalta a inerência sentido-sentidos em Ser e Tempo, hoje editado em GA 2, 1977, mas que
citaremos pelas siglas e na paginação original de Niemeyer: “… nur weil die “Sinne” ontologisch einem
Seienden zugehören, dass die Seinsart des befindlichen In-der-Welt-Seins hat, können sie “gerührt” werden und “Sinn haben für”, so dass das Rührende sich in der Affektion zeigt” (HEIDEGGER, M., Sein und Zeit,
Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1929, [SuZ ], §29, 137).
HEIDEGGER, M., SuZ, § 29, 137-138: “In der Befindlichkeit liegt existenzial eine erschliessende Angewiesenheit
auf Welt auf der her Angehendes begegnen kann.”
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reverberação disso num estar/sentir-se afectado, que guarda no sentimento o percebido;
e 3) o que, em português, chamamos a “afeição” (o vínculo de quem se deixa afectar com o
que veio afectá-lo, vínculo que, por sua vez, afecta a compreensão deste último e de tudo
o que com ele se manifesta). A disposição afectiva ou afectividade (Befindlichkeit) não é,
pois, um mero estado de ânimo ou sentimento particular (Stimmung – afinação sempre
concreta: esta ou aquela, alegria ou tristeza, por exemplo), mas o Gestimmtsein ou estar
de antemão afinado6 (em harmonia, por vezes des-harmónica, verstimmt) com o que se
nos dá e aparece.
Esta tematização só alcança, porém, pleno desenvolvimento em Ser e Tempo, onde
a dinâmica ontológica do ser-em (um mundo) é analisada nas suas estruturas fundamentais. Enquanto “existenciário”, a Befindlichkeit é descrita como co-originária relativamente ao compreender e com este, já de antemão, discursivamente articulada na
produção (projecção e jeito) de sentido. Desse modo, a dimensão afectiva do Dasein
converte-se em categoria ontológica: nada do que se me dá e percebo carece de cunho
afectivo, mesmo que me não dê conta disso explicitamente7. Tudo aquilo de que me
ocupo no meu quotidiano fazer pela vida e mesmo o meu estar-ocupada nisso se traduz em inquieto ou atento cuidado: de mim, dos outros, do que no mundo vem ao meu
encontro. É o estar já porosamente lançada nesse mundo que me faz sentir o que nele
se manifesta e me afecta, às vezes para bem, outras para mal, nos propósitos, cautelas e antecipações [Vorhabe, Vorsicht, Vorgriff] que expressam a minha compreensão do
ser. A esta dinâmica, na sua totalidade, chama Heidegger “existência”. Ela caracteriza a
maneira humana de ser enquanto “compreensão do ser” [Seinsverständnis] e enquanto
“resolução antecipativa” [vorlaufende Entschlossenheit]8, isto é, enquanto exercício em
cada caso próprio de acolhimento do ser, de tal modo que a sua pre-ocupação com ele
lhe abre de antemão um horizonte de aparição para o vir-à-presença [Anwesenheit] das
coisas, em que o Dasein se vê também a si mesmo, embora à maneira de quem “leva o
ser no seu ser” – de quem, sendo, se ocupa do ser que sente próprio: “es in solchem Sein
um dieses als das eigene geht”9.
6
7

8
9

HEIDEGGER, M., SuZ § 29, 134.
Já Kant, na segunda Introdução à Crítica da Faculdade de Julgar, chamara a atenção para o prazer ligado
à realização de qualquer intenção, inclusive do mero conhecer, mesmo se, tornado este um exercício habitual, deixou de ser percebido como tal: “zwar spüren wir an der Fasslichkeit der Natur […] keine
merkliche Lust mehr: aber sie ist gewiss zu ihrer Zeit gewesen und nur weil die gemeinste Erfahrung ohne sie
nicht möglich sein würde, ist sie allmählich mit dem blossen Erkenntnisse vermischt und nicht mehr besonders bemerkt worden”. KANT, I., Kritik der Urteilskraft, Einleitung, VI na Ak.A. Bd. V, 187.
HEIDEGGER, M., SuZ § 65, 323.
HEIDEGGER, M., SuZ § 45, 231.

CULTURA 35.indb 138

18/12/2017 16:58:39

O afecto na análise existencial heideggeriana | 139

O âmbito dos afectos alcança, assim, no pensamento de Heidegger, uma dimensão central. Não só se ultrapassa e vence o paradigma moderno da racionalidade, que só permitia
ver o emotivo e passional como o que se lhe escapava e se lhe opunha, como, além disso,
a afectividade, em íntima e originária articulação com o compreender, se converte numa
das estruturas do ser na sua fenomenologia no mundo e linguagem humanos e, nessa
medida, numa das características ontológicas do próprio ente que, como Dasein, “leva o
ser no seu ser”.
Mas as potencialidades desta concepção estendem-se a campos que no início só liminarmente haviam sido previstos pelo autor. Quando, em 1928, no contexto do seu curso sobre
Leibniz, Heidegger menciona, pela primeira vez, a possibilidade duma extensão meta-ontológica da Ontologia Fundamental, isto é, a possibilidade duma Ôntica do Dasein, apenas dá como exemplo do seu possível conteúdo antropológico o duma Ética10. Em 1929,
porém, coincidindo com o retorno a Freiburgo, principia uma iniciação sistemática a uma
Metafísica do Dasein. Essa iniciação faz-se, em claro desafio ao cunho da Fenomenologia
husserliana, pela exploração do papel ontológico de dois fenómenos afectivos: a angústia, que já tinha tido uma importante referência em SuZ, e o tédio. Na Antrittsvorlesung11 e
nas Lições sobre Os problemas fundamentais da Metafísica12, Heidegger esforça-se por dar
a ver fenomenologicamente o carácter primevo e de plena autenticidade daqueles dois
sentimentos, acentuando, contudo, a importância não tanto da mera descrição das suas
características comportamentais – ou seja, meramente psicológicas – mas sobretudo o
seu carácter de inquietante alerta ante o que só somos capazes de antever como recusa.
O que assim se perscruta é a harmonia des-harmónica que antes mencionava: a fugaz
intensidade ou a estagnada demora da ausência, reveladora do nada dos entes, sejam coisas ou o próprio homem que, à partida e quase sempre, retendo-as, se lhes entrega. Este
brevíssimo relampaguear do não-ser abre a compreensão – quer a título individual, quer
a título colectivo, na definição duma época – do “aí” na sua fragilidade enquanto morada
do ser, do aí que é a existência deste ente, que uns com os outros somos, enquanto trazemos o ser no nosso cuidadoso ou descuidado fazer pela vida. Nesta consideração afectiva, porosamente, o ser à maneira humana finita percebe o que recusa essa finitude, sem
ganhar forma de coisa nenhuma; e esse nada marca o humano como tal – como existência
afectada e afectuosamente compreensiva, quotidiana e historicamente.

10
11
12

V. HEIDEGGER, M., SuZ GA 26, 1990, 199.
HEIDEGGER, M., “Was ist Metaphysik?” [1929], in Wegmarken, GA 9, 1976.
HEIDEGGER, M., Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt – Endlichkeit – Einsamkeit [1929/1930], GA 29/30,
1983.
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A esta investigação, que Heidegger leva a cabo em 1929, e que tem por objecto a duplicidade ôntico-ontológica do Dasein enquanto ser humano, sucede um percurso enriquecedor das diferentes modalidades de abertura existenciária para o mostrar-se do ser, com
a análise da questão da verdade e do seu chegar à figura – por exemplo, na obra de arte.
É só depois da guerra, a partir de 1947, com o início da sua relação, primeiro só epistolar,
com o psiquiatra Medard Boss, e especialmente entre 1959 e 1969, aquando da realização
dos Seminários de Zollikon, que Heidegger aceita o desafio de permitir que a sua concepção (que neste momento já não se restringe à Ontologia Fundamental, tendo evoluído
para o que chama História do Ser) sirva de orientação para a prática de acompanhamento
médico de tipo psicoterapêutico a que chama Daseinsanalyse.
O termo tem uma dupla ressonância. Se, por um lado, remete para a Analítica existenciária de SuZ, por outro, deixa ecoar um paralelismo ou contraste com a Psycho-analyse
freudiana. A crítica de Freud nos Seminários torna bem patente esta referência, embora
neles seja quase sempre implícita. Medard Boss, num livrinho de 1957, atendera já especialmente a este ponto, explicitando sistematicamente as diferenças entre as duas concepções e práticas clínicas e deixando muito claro, desde o início, o carácter falacioso
induzido pela
“similitude linguística de ambas as designações psicanálise e daseinsanálise [que] faz com
que apareça e se difunda a opinião segundo a qual estas duas disciplinas constituiriam duas
tendências de psiquiatria e psicoterapia concorrentes uma com a outra. […] Ora, a mera parecença fonética não é garantia suficiente de que tenham alguma coisa a ver uma com a outra.”13

Heidegger, por seu lado, nunca aceitara a proximidade da sua problemática com a
de Freud, deixando até transparecer certa antipatia por este, o que, do ponto de vista
de quem parte da centralidade da abertura afectiva na compreensão, não deixa de ser
revelador e relevante. Recorde-se, por exemplo, a sua rejeição de qualquer tentativa
de consentir em que quer a sua “hermenêutica da facticidade” (1923), quer a Ontologia
Fundamental de Ser e Tempo fossem lidas à maneira da psicanálise – leitura que atribui a
Karl Löwith e a Oskar Becker e que classifica de “retorcida”14. Parece, pois, que, neste caso,
a sua resolução não foi capaz de antecipar o que seria a sua única concessão à aplicação
fáctica da perspectiva meta-ontológica: a Daseinsanalyse como terapia existencial.
13

14

BOSS, M., Daseinsanalyse und Psychoanalyse (1957) München, Kindler, 1980, 7; mais tarde volta ao tema
em Von der Psychoanalyse zur Daseinsanalyse (1979).
V. carta a K. Löwith de 20 de Agosto de 1927. Em “Drei Briefe M. Heideggers an K. Löwith”, in PAPENFUSS
& PÖGGELER, Von der Aktualität Heideggers, Bd. 2, Frankfurt, Klostermann, 1992, 27-38.
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Num texto muito introdutório, Françoise Dastur resume, com base numa importante
passagem dos Seminários de Zollikon, o triplo uso heideggeriano do termo15: em Ser e
Tempo, a expressão “analítica existenciária” 1) significa a análise – à maneira da Analítica
transcendental kantiana16 – das estruturas do Dasein a que chama Existentialien, os “existenciários”; 2) designa igualmente o que Dastur menciona como uma “antropologia existencial”, na qual os fenómenos da existência do Dasein são descritos a partir da analítica
existenciária, em substituição do horizonte da antropologia tradicional, edificada sobre a
interpretação do homem como animal racional; e, finalmente, 3) fixa terminologicamente
uma nova prática terapêutica, fundada disciplinarmente nas anteriores, mas orientada
para os fenómenos que se mostram concretamente num Dasein singular e são acessíveis
na relação entre o médico ou terapeuta e o paciente.
A nossa tarefa vem, assim, centrar-se no lugar que a afectividade ocupa nesta tripla
perspectiva: ontológica, meta-ontológica e ôntica. No primeiro ponto de vista está em
questão o Dasein enquanto “ser o aí” em que o ser, que nos transe, chega à palavra. Impera
aqui o confessado paralelismo (diz Heidegger) com Kant. No segundo, está em questão
não tanto o “ser o aí”, quanto o facto de esse “aí” ser facticamente “no homem”, das Da-sein
im Menschen, como já aparecia no final de Kant e o Problema da Metafísica17. Numa terceira
etapa, finalmente, está em questão a relação constituinte do ser-aí, tal como se mostra singularmente no caso particular de quem busca na terapia remédio para o seu não ser capaz
de padecer a quotidianidade do ser-em-um-mundo-com os outros-à-beira-dos-entes.
É nossa tarefa agora abordar cada um destes três momentos, seguindo o uso exemplificativo e abrangente que Heidegger faz do fenómeno do temor, não só na sua aparição
inicial em 1927, mas na sua reaparição posterior sob múltiplas formas.

A afectividade na dinâmica estrutural do cuidado
Os parágrafos centrais de Ser e Tempo (§§ 29-41), destinados à análise do “ser em”, trazem à luz os elementos estruturais daquilo que constitui o ser do Dasein, enquanto exsistência. Fazendo uso duma aclaração mais tardia, a que já aludi ao mencionar o paralelismo com Kant, devemos atender a que Heidegger procura explicitamente nessa “análise” a “articulação da unidade duma estrutura”18. Se, em Kant, a analítica transcendental
15

16

17
18

V. DASTUR, F., «Qu’est-ce que la Daseinsanalyse?» Phainomenon 11 (2005), 125-133. Na linha de José
Gaos, adopto o termo “existenciário” para traduzir “existenzial”.
HEIDEGGER, M., Zollikoner Seminare. Protokolle – Zwiegespäche – Briefe, Frankfurt, Klostermann, 1994
[ZS], 148 ss.
HEIDEGGER, M., Kant und das Problem der Metaphysik [1929], GA 3, 1991, 234.
HEIDEGGER, M., ZS, 150.
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procurava esclarecer a síntese do entendimento na sua unidade, enquanto possibilidade
(ontológica) de constituição de algo como objecto, a analítica do Dasein procura mostrar
a unidade da existência como cuidado em exercício, isto é, como uma dinâmica em que o
mundo vem ao encontro do Dasein no seu estar com os outros ocupado na labuta quotidiana, no meio dos entes.
Cuidar de é atender a, prestar assistência, mas também é ter cuidado com, ser cuidadoso e até cauteloso. O vocábulo alemão Sorge, como o português, expressa de imediato
o carácter afectivo dessa dinâmica constitutiva da existência fáctica. Na linguagem, que
é a articulação da compreensão, guarda-se esse vínculo afectivo, que o puro atender dirigido ao objecto descuida. Não é um mero matiz expressivo, uma reverberação ou um
“fenómeno que acompanha” outros fenómenos “psíquicos”, mas o próprio movimento
(sempre em cada caso próprio) de dirigir-se (compreendendo), ao mundo. Heidegger
di-lo repetidamente, de várias maneiras. Por exemplo, quando afirma: “A afectividade tem
em cada caso uma compreensão, embora só mantendo-a submersa. O compreender está
sempre afinado”19. Ou quando diz que compreender e afectividade são gleichursprünglich,
igualmente originários, tal como também o é a fala ou discurso, embora de uma maneira
peculiar, consistente esta na articulação (lógos) daqueles dois20.
O carácter de “igual originariedade” destes três elementos da estrutura dinâmica que é
a compreensão do ser ou existência obriga a falar deles como um fenómeno total, o que
Heidegger sempre sublinha, evitando a perda do sentido originário de unidade. No entanto,
atribui desde o primeiro momento à afectividade o papel-chave – no sentido de introdução
na fechadura (em alemão, Schloss) que permite o abrir-se do ser (Erschlossenheit) – na dinâmica do cuidado: “A afinação afectiva tem já de sempre aberto o ser-no-mundo como um
todo”, pelo que “torna pela primeira vez possível o dirigir-se a…”21.
Este “dirigir-se a” constitui, como sabemos, o fenómeno da intencionalidade. Esta, marcante na fenomenologia à maneira husserliana, vê-se assim, agora, criada e iniciada pela
via primordial do afecto, que abre o portal do ser. Por esse portal, assim franqueado, vêm
então à presença, também com igual originariedade, o mundo, o ser-uns-com-os-outros e a
existência ela mesma22. O modo como “me sinto” (afectado) afecta, pois, num fenómeno
totalizante, o mundo em que me sinto sentir, a minha relação com os outros e o meu próprio cuidar de fazer pela minha vida com eles.
19
20
21
22

HEIDEGGER, M., SuZ § 31, 142.
HEIDEGGER, M., SuZ §§ 31 e 34, 142-143 e 171.
HEIDEGGER, M., SuZ § 29, 137.
V. ainda HEIDEGGER, M., SuZ § 29, 137: “Befindlichkeit […] ist eine existenziale Grundart der gleichursprünglichen Erschlossenheit von Welt, Mitdasein und Existenz, weil diese selbst wesenhaft In-de-Welt-sein ist.”
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É, pois, a intencionalidade afectiva que me lança na facticidade da relação ao que se me
apresenta. Só depois, na compreensão que procura chegar à raiz do que se vive sem ser
perfeitamente compreendido, ao insistir nesse “círculo” que lhe é inerente – porque se iniciou afectivamente, mas sem plena consciência, portanto tão-só implícita, quase adormecidamente – só depois, por isso mesmo, pode o Dasein, hermenêuticamente, apropriar-se,
compreendendo, do compreendido, no que Heidegger chamará interpretação (enquanto
movimento inerente à compreensão).
Assim descrita, a afectividade determina, desde o início, a pré-compreensão selectiva
da realidade: só nos deixamos tocar por aquilo que estamos predispostos a ver no nosso
mundo circundante, e estamos predispostos a ver sempre em cada caso duma certa
maneira. Que me pareça desagradável e antipático o vizinho do andar de baixo, porque
ontem, vá-se lá saber porquê, me olhou com antipatia, não depende tanto desse olhar,
quanto da minha memória afectiva que reteve a assintonia em presença do vizinho, noutras ocasiões; sem paranóia, sinto implícita e até, talvez, inquietantemente que devo ter
cuidado com ele. Esse sentir – que é já cuidado de mim no meu viver quotidiano, semidesatento, mas sem completo descuido – dá sentido de realidade às coisas e aos outros
entre os quais vivo. A resposta afectiva – afectada e afectuosa – à solicitação mundana é
sempre já manifestação do meu ser-em enquanto momento e estrutura intrínseca à dinâmica do cuidado.
A afeição, assim desenvolta, é muito diferente do pulsional, a que Freud a remetia, reduzindo-a à carga-descarga de um quantum de energia. Como reconhece André Green,
“o afecto, na concepção analítica, não se compreende senão pelo modelo teórico da pulsão. […] O afecto é uma das duas componentes da representação psíquica da pulsão, designando nesta representação a parte energética.”23

Nos Zollikoner Seminare, em crítica a Freud, pela sua explicação naturalista do humano,
que o reduz a uma mecânica energética e às consequências desta, segundo um modelo
biológico, Heidegger contrapõe ao processo de análise freudiano outra forma de retrocesso até ao originário. Se, em Freud, se pressupõe a possibilidade de remontar causalisticamente do sintoma aos elementos que estão na sua origem, e se concebe a “análise” por
analogia com o processo químico do mesmo nome24, Heidegger não considera que nesta
origem esteja propriamente um elemento simples, mas uma estrutura complexa, que é a

23
24

GREEN, André, Le Discours vivant : la conception psychanalytique de l’affect. Paris, PUF, 1973, 99.
HEIDEGGER, M., ZS, 24 e 148.
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do cuidado, na sua articulação dinâmica: a afeição compreendente, pela qual somente o
que quer que seja chega a aparecer no mundo da vida, linguística e culturalmente articulado. Relativamente a este plexo originário, os “elementos simples”, dele isolados e
empobrecidos, são para Heidegger “modalidades modificadas do cuidado” [Modifikat der
Sorge], como é o caso da inclinação [Hang] e da pulsão [Drang], fenómenos que são caracterizados como derivados, isto é, não originários25.
Tal como a “inclinação”, que implica o estar pendente de, o “deixar-se arrastar” por aquilo
ou aquele de quem se está à beira (ein Hin-zu des Sich-ziehen-lassens aus einem Wobei),
sem consideração autêntica do outro como um outro pleno, não só como indivíduo mas
como Dasein; também a pulsão [Drang], que urge e empurra na direcção de, marca um contraponto do ser em propriedade (em liberdade), que é o pleno exercício do cuidado. Em
ambos estes fenómenos, a acção é compulsiva e omite a atenção ao outro, não permitindo
descobrir senão o que já de antemão se quer encontrar. Nas lições sobre Santo Agostinho,
acima citadas, este carácter compulsivo da acção aparecia descrito como tentatio. Em contraponto, embora numa referência que careceria de um maior desenvolvimento, que não
encontramos em Heidegger, está o fenómeno registado em “O que é a Metafísica?” como
a “alegria que nos proporciona a presença do Dasein – e não da mera pessoa – de um ser
querido”26. Neste caso, justamente, vem à luz o fenómeno total, que permite guardar e
aguardar, cuidando, o ser em plenitude do Dasein com o qual (e não meramente à beira
do qual) o Dasein que eu sou está.
Na análise de 1925, nos Prolegomena, a inclinação, enquanto modificação privativa
do cuidado, manifesta-se passionalmente, dirigindo-se quer a alguém, quer a algo do
entorno intramundano, descoberto na preocupação vital sempre em cada caso minha.
O fenómeno constitui, pois, um “estar preso àquilo de que se está à beira”, isto é, o não
ser livre nem deixar ser livre, portanto, não abrir possibilidades, encerrando-se no estar
pendente de algo/alguém imediatamente à mão. Não há lugar para o que, mais tarde,
Heidegger chamará Gelassenheit: o sereno e íntegro deixar(-se)-ser-com. Paralelamente,
também o impulso ou pulsão revela essa derivação modificativa, que poderíamos traduzir
como privação por recalcamento do autêntico cuidado, que, estando lá originariamente,
foi amputado e é, portanto, reprimido e ocultado: als Drang verdrängt die Sorge, “enquanto
pulsão, o cuidado recalca” os outros momentos estruturais que constituem a sua dinâmica, “pelo que estes só aparecem lá como recalcados, isto é, […] ocultos”27.
25
26
27

V. HEIDEGGER, M., Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffe [1925], GA 20, 409-411 e SuZ, § 41, 195-196.
HEIDEGGER, M., „Was ist Metaphysik?”, in Wegmarken, GA 9, 110.
V. especialmente HEIDEGGER, M., GA 20, § 31b), 409-410. É interessante que Heidegger, como refiro
noutro lugar, na comparação entre os dois fenómenos, parece apreciar mais positivamente a pulsão
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Esta dupla referência existencial ao pulsional, há que entendê-la no contexto heideggeriano da Ontologia Fundamental, em contraponto quer ao biológico (no sentido
da pulsão), quer ao psicológico (libido, enquanto energia psíquica ligada à pulsão) que
impregnam a antropologia freudiana. Compreender (afectivamente) o ser, em todas as
suas manifestações, significa libertá-lo para que, em mim e no outro que comigo está a
ser, aceda a mostrar-se livremente, em vez de agir compulsiva e decadentemente, reproduzindo desarticulada e cegamente rotinas (individuais ou colectivas), em que o aí-do-ser,
âmbito de abertura ao novum e à surpresa, se perdeu.
Neste contexto, o doentio representa, coerentemente, uma privação: a queda encobridora do ser autêntico do “aí” em que o ser pode chegar a mostrar-se, mas que revela na
falta o poder instantâneo da verdade libertadora. E esta dar-se-ia, sempre, em qualquer
caso, como aquilo que, a partir de meados dos anos 30, Heidegger chama o Ereignis: o
local-instantâneo (Augenblicksstätte) em que a apropriação recíproca entre o ser e o seu
aí acontece, isto é, o propiciar-se ou libertar-se em relação do ser que se dá e do recebê-lo
no mundo e cultura humanas, que se institui como seu “aí”. Algo que, por outro lado e em
variante poética, Heidegger exprime também como o fenómeno do amor, de que não
chega nunca a falar nos seus textos teóricos: “a a-propriação no amor acontecida”, que
tenta articular num dos seus poemas28.
A ontologia heideggeriana do cuidado, de que a afectividade é ponto de arranque e
acolhimento, desemboca, assim, no que constitui o limiar do retorno meta-ontológico à
vida fáctica.

O afecto no quotidiano viver e conviver ocupado em ser
Partamos, portanto, desse patamar ontológico alcançado para voltar ao quotidiano
conviver uns com os outros, ocupados nos afazeres em cada caso próprios. Do afecto
devemos esperar que antecipe uma certa compreensão. Da compreensão temos de supor
que está já de antemão orientada pela disposição afectiva. No entretecer-se implícito ou
explícito do discurso, em que esta compreensão afectiva chega à palavra, configura-se
a existência de cada um. A existência é ser-no-mundo, que se inicia no ver-em-torno da
labuta quotidiana. Pragmático, o ver-em-torno (umsichtiges Besorgen) selecciona as coisas
e as gentes em virtude (worumwillen) da sua utilidade ou inutilidade para servir os fins

28

que a inclinação, pois afirma daquela que, se orientada pelo autêntico cuidado, “a sua inquietude, mais
que a dependência da inclinação, poderia abrir possibilidades, deixando aparecer livremente o outro
ou o ser que, senão, se encobriria.” V. BORGES-DUARTE, I., “A fecundidade ontológica da noção de
cuidado. De Heidegger a Maria de Lourdes Pintasilgo.” Ex-Aequo, 21 (2010), 125.
Hannah Arendt – Martin Heidegger Briefe 1926 bis 1975, Frankfurt, Klostermann, 1998, 88.
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do homem, na sua entrega ao que há a fazer. Entregue à presença das coisas, o Dasein
perde-se no meio delas e esquece-se, vivendo, da sua dignidade ontológica como “aí-doser”. É mais uma forma do encobrimento inerente ao des-cobrir-se do ser: coisificando, o
Dasein coisifica-se a si próprio, circunscrevendo a compreensão de si mesmo à sua dimensão antropológica. O Dasein no homem liga-se como indivíduo aos indivíduos, como algo
intramundano às coisas intramundanas, como um ente mais entre entes. Não perde a sua
dignidade ontológica, mas a sua preocupação dirige-se ao imediato e ao presente do que
tem à frente e à mão. O seu cuidado desvia-se do ser, para o ter – como diria Erich Fromm
–, do irromper do sempre surpreendente e, por isso, potencialmente inquietante novum,
para o repetir do seguro e conhecido, na sua tranquilizante serventia.
Neste quadro de adormecimento ôntico no não-ser em propriedade (inautenticidade),
que preside o nosso dia-a-dia, podemos disfrutar longo tempo da rotina no seio do familiar, que garante a paz precária do estar no seu ambiente e ter por óbvios, e portanto
seguros, os passos a dar no viver à beira do que nos vem ao encontro no mundo em que
cremos estar, imersos na impessoalidade do Man. É por isso que é só no quebrar-se desta
serenidade tosca que é recuperável a dignidade ontológica no seu viver na acuidade própria do estar-desperto. Mas o pressentir e antever dessa possibilidade de ruptura, que
aponta para a nossa vulnerabilidade e finitude, é também fazer a experiência da negatividade e do sofrimento a ela ligados. Coerentemente com esta descoberta, Heidegger introduz, portanto, as manifestações fácticas do cuidado na sua vertente “sentinte” mediante
variantes da inquietude, enquanto sensibilidade ao “ameaçador”. Daí a referência muito
detalhada, em Ser e Tempo, às diferentes variantes afectivas do temor, desde a sua forma
mais racional (o medo) até às que revelam maior insegurança, como o terror ou o horror.
A análise destas Stimmungen concretas coloca-nos ante a detecção no ôntico do ontológico, o qual, enquanto ausente, se anuncia ameaçadoramente. Mais poderosamente que o
recalcamento – permita-se-me a extrapolação para o pensamento de Freud, que a meditação sobre a Verdrängung como acção de Drang autoriza –, o apelo do ser, sempre implícito na existência, cunha a via de libertação para a verdade do Dasein. No início da análise
da angústia, em Ser e Tempo, diz:
“É certo que, na queda, existencialmente [existenziell], o ser-si-mesmo em propriedade está
fechado e recalcado [verschlossen und verdrängt], mas esse estar-fechado é apenas a privação
dum estar-aberto [Erschlossenheit], cujo fenómeno se manifesta em que a fuga do Dasein é
fuga ante si mesmo.”29

29

HEIDEGGER, M., SuZ § 40, 184.
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A consideração dos afectos particulares dá-se, pois, no retorno da análise ontológica
ao ôntico, preludiando o que, em 1928, Heidegger, como vimos, chamará “meta-ontológico” e verá como uma volta da Ontologia Fundamental ao seu solo ôntico, traduzindo-se
numa metafísica ou antropologia do Dasein.
Essa análise inicia-se, em Ser e Tempo, com a consideração do medo, enquanto “fenómeno
da afectividade”, para mostrar, através deste, “a estrutura da afectividade em geral”, inclusive
nas suas “modificações”, que “dizem respeito a momentos estruturais em cada caso diversos”30.
Esta estrutura é, como é habitual em Heidegger, triádica: sentimos medo de, isto é, ante
algo (das Wovor), que tememos (das Fürchten) em virtude de sentirmos ameaçado o nosso
Dasein ele mesmo (das Worum). O primeiro momento – ante quê – indica claramente a presença de algo ante nós, algo vorhanden intramundano, que é temível, que tem o carácter
de ameaçador [Bedrohlichkeit]. Só é ameaçador se, de algum modo, está presente ante
nós ou é expectável que possa vir a estar. Isto define o medo como um fenómeno do
estar-ocupado à beira dos entes que, de uma ou outra maneira, deixamos vir ao encontro.
Neste caso: na perspectiva do nocivo que ameaça o meu fazer pela vida e que há que
reconhecer para poder evitar. O segundo momento estrutural é o temer propriamente
dito, o ter medo. Nele se articula dinamicamente o que é ameaçador com aquele em virtude de [Worum] quem a ameaça sentido como tal – o próprio Dasein, que constitui o
terceiro momento. Ter medo é, então, um abrir-se do mundo, em que somos e estamos,
como algo que, tímida ou temerosamente, compreendemos enquanto potencialmente
nocivo. O mundo e o Dasein são, pois, co-originariamente abertos afectivamente, como
correlatos numa relação ou vínculo dinâmico, pelo qual se mostram ambos fenomenologicamente na sua verdade. Neste temer do ameaçador revelam-se não só coisas mas também os outros, com os quais sou no mundo. E mesmo quando temo por alguém, que não
sou eu, é por mim que temo: temo perdê-lo, temo que o mal que o atinja me fira também
a mim e ao meu mundo circundante, ao feri-lo a ele.
Este fenómeno tão rico pode modular-se segundo diversas possibilidades. O súbito
apresentar-se do ameaçador é um susto [Erschrecken], cujo Wovor é, justamente, o repentino, mesmo que este possa até ser algo conhecido e familiar. Quando o repentino, pelo
contrário, se dá como aparição do completamente estranho e sinistro, sentimos terror
[Entsetzen]. O sinistro que se apresenta sem o carácter da surpresa des-encobre-se como
horror [Grauen]. A timidez, o temor reverente (no sentido de temor de Deus), a ansiedade,
o estupor – acrescenta Heidegger neste contexto – e o pânico, o pavor, o pudor, o nojo,
poder-se-ia acrescentar, e o assombro, que Heidegger considera ser a Befindlichkeit grega
30

HEIDEGGER, M., SuZ, § 29, 140.
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no despertar-se do saber, e a reserva [Verhaltenheit] que, nos Beiträge31, é o afecto do
segundo início da História do Ser no mundo e cultura ocidentais: “A afinação afectiva de
fundo [Grundstimmung] afina o aí-ser [das Da-sein] e, com ele, o pensar como projecto da
verdade do Ser na palavra e no conceito”32.
Em todas estas modalidades do medo há um denominador comum, que em textos
especialmente investidos, como os que dedica a Hölderlin33 ou, sobretudo, os que tratam do projecto tecnológico do mundo, Heidegger denomina O Perigo34. Falta, porém,
um traço fundamental, sem o qual o desencobrimento do ser como ameaça não exibe a
sua raiz ontológica. Esse traço, tacitamente guardado ao longo de toda esta exposição, é,
como já suspeitaram, a angústia.
O tratamento da angústia, sintomaticamente, não tem lugar no parágrafo sobre o medo
(§ 30), mas mais à frente (§ 40), no seio do capítulo dedicado ao Cuidado, que constitui o
ponto culminante da análise existenciária. A introdução da temática é feita em resposta
a uma pergunta. Reza assim: “Há no Dasein uma afectividade compreendente em que
ele se abra para si mesmo de maneira excepcional?”35. A resposta é que sim: “A angústia, enquanto possibilidade de ser do Dasein, em uníssono com o Dasein ele mesmo nela
aberto, dá o solo fenomenológico para a concepção explícita da originária totalidade
ontológica do Dasein. O ser deste desvela-se como o Cuidado”36.
Porque não se trata de uma mera Stimmung – como, em si, são as enunciadas variantes
do medo, ancoradas no intramundano –, mas da inquietude em que consiste a compreensão explícita da absoluta finitude do Dasein, a angústia é, por isso, uma Grundbefindlichkeit
do próprio Dasein. Ela expressa em uníssono a estrutura ontológica total do cuidado:
Befindlichkeit, Verstehen, Rede no seu sentido e exercício mais próprios, Eigentlichkeit. O
Dasein é, por isso mesmo, do ponto de vista afectivo, absoluta “inquietude”, radical ser
“em cuidado” no seu trato com o mundo e com os outros, no seu aperceber-se de si e
libertar o seu ser próprio. E só por isso é inerente ao mais íntimo abrir-se do Dasein o
Perigo, que ele próprio é, justamente porque “leva o ser no seu ser”. A linguagem, “o mais
perigoso dos bens”, e a técnica, o Perigo de todos os perigos, abrem fenomenologicamente esta dinâmica, pelo que todas as ameaças, mas também todas as construções e
edificações do morar humano, podem ter lugar.
31
32
33

34
35
36

HEIDEGGER, M., Beiträge zur Philosophie. Vom Ereignis. GA 65, 1989, 20 ss.; 33 ss.
HEIDEGGER, M., GA 65, 21.
V. “Hölderlin und das Wesen der Dichtung” [1936], §§ 2 e 5, in HEIDEGGER, M., Erläuterungen zu
Hölderlins Dichtung, GA 4, 1981.
V. especialmente “Die Frage nach der Technik”, in HEIDEGGER, M., Vorträge und Aufsätze, GA 7, 2000, 27 ss.
HEIDEGGER, M., SuZ § 39, 182.
Ibidem.
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Os afectos na incapacidade de suportar o ser
Parece-me evidente a potencialidade de contextualização clínica duma compreensão
do ser humano como esta, o que devia ser transparente para os seus ouvintes desde 1923,
num ambiente cultural cada vez mais marcado pela presença de Freud37. Mas Heidegger
não parte da metapsicologia psicanalítica, que nunca parecerá conhecer mais que vagamente, mesmo tendo em conta as referências que aparecem nos Zollikoner Seminare, nem
chega à necessidade duma terapêutica que possa integrar nessa conceptualização. Mas
o pensador encontra como ser do Dasein de cada humano em particular uma estrutura
originária complexa, alheia ao positivismo biopsíquico do modelo económico freudiano,
estrutura que o torna, enquanto desperto para si mesmo, em absolutamente inquieto e
vulnerável. Pois a angústia, que “manifesta no Dasein o seu ser-livre para a liberdade do
escolher-se a si mesmo e se agarrar”, e que o leva “ao seu ser-livre para a autenticidade do
seu ser como possibilidade, que já de sempre é”38, é a mais insuportável das disposições
de humor, o mais insustentável dos tempos humanos, em que, suspensos, flutuamos no
vazio: wir schweben im Angst39.
A falta de solo em que apoiar-nos traduz a nossa ânsia de fugir ao enfrentamento com
o que desaparece ante nós, ao pretendermos agarrá-lo. A vida quotidiana, na sua confortável rotina, presa ao presente e pendente das coisas à mão, é o que mais nos ajuda a
fugir dessa inquietude que é o álgido poder escolher aceitá-la como própria. Mas a mais
radical forma de fuga é mesmo a morte, para evitar essa outra morte que nos ameaça
na vida empobrecida, subitamente e em pânico descoberta como tal. O pensamento de
Heidegger torna-se, por isso, num enquadramento de eleição da problemática existencial
durante várias gerações da psiquiatria ou da psicoterapia, de que são exemplo nomes
de vulto como Ludwig Binswanger (1881-1966), Medard Boss (1903-1990) ou Wolfgang
Blankenburg (1928-2002), na procura de superar quer o reducionismo freudiano, quer
a herança marcadamente cognitivista da fenomenologia husserliana, e desenvolvendo
outra abordagem do indivíduo activo mas frágil no encontro consigo próprio como existente no mundo da vida.
Digamos que, ao contrário da tradição ocidental, em que o sentimento e o sofrimento
não alcançaram relevo filosófico, e só foram tidos em conta no âmbito do passional e do
doentio, Heidegger dá ao afecto um lugar primordial na compreensão do humano, quer
37

38
39

Recordemos que o texto sobre Das Unheimliche, por exemplo, que teve uma enorme repercussão cultural, é de 1919.
HEIDEGGER, M., SuZ, § 40, 188.
HEIDEGGER, M., “Was ist Metaphysik?”, GA 9, 112.
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no pleno exercício do seu ser em propriedade, quer numa das possíveis consequências da
exposição a esse ápice: a incapacidade de aguentar a absoluta insegurança do cume e a
necessidade de fugir ante a sua evidência, de que tanto o refúgio na doença (enquanto
privação da liberdade), como o refúgio na normalidade do quotidiano são duas formas
operatórias.
Resta saber – e é o desafio que os terapeutas desta linha de Análise existencial e
Daseinsanalyse têm ante si – como, na prática, se pode ajudar quem sofre não só a suportar a dor e a angústia, mas a fazer delas o portal do libertar-se plenamente do que, nos
humanos, é o seu carácter de exposto ao máximo Perigo, em que o seu próprio ser, desfazendo-se, consiste. Talvez a terapia não ouse tão ambiciosa meta. Mas a filosofia – o que
dela, hoje, resta – nunca deixou de a procurar e de cuidar de guardá-la como tal (meta).
O conceito heideggeriano de Befindlichkeit ocupa neste intento um lugar de relevo,
pois, sendo o portal estrutural da relação (com o mundo, as coisas, os outros, o si mesmo),
é também o momento inicial da dinâmica triádica do cuidado e da temporalidade extática em que este formalmente se traduz.
“Tenho apenas duas mãos e o sentimento do mundo”, dizia Drummond de Andrade.
Aqui, o filósofo corrigiria o poeta: porque também das duas mãos o que tenho é sentimento.
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Resumo
O que é a ontoteologia (Heidegger)? A filosofia dominada pelo ‘ente’ desde Platão e pela
definição, deixando por pensar o movimento e o tempo, a história. One-body psychology e one-body neurology, ambas limitadas ontoteologicamente. Neurologia, antropologia e psicanálise,
a aprendizagem onde o que é ‘exterior’, tribal, se torna ‘interior’, estrutura do sujeito, escapam
à psicanálise, cuja teoria das pulsões vai, no entanto, para além dos limites ontoteológicos. A
descoberta de Freud, segundo Derrida, o ‘atrasadamente’, como o arcaico (inconsciente) é construído ‘après coup’. A sexualidade ligada à lei, a pulsão com ‘objecto’ exterior são dois pontos
cruciais em que a psicanálise transgride os limites ontoteológicos. O que ela analisa é como o
bebé passa de ‘ser no seio da mãe’ a ‘ser no mundo’; a aprendizagem é o mecanismo decisivo
que a ontoteologia sempre ignorou, ainda ignora, como mostram os melhores neurologistas.
Palavras-chave: ontoteologia, psicanálise, neurologia, antropologia, aprendizagem
Abstract
What is ontology (Heidegger)? The philosophy dominated by “entity” since Plato and by
the definition, not thinking movement and time, history. One-body psychology and one-body
neurology, both onto-theologically limited. Neurology, anthropology and psychoanalysis, the
learning in which what is “exterior”, tribal, becomes “interior”, structure of the subject, escapes
psychoanalysis whose theory of drives goes, nonetheless, beyond the onto-theological limits. Freud’s discovery, according to Derrida, the “in delay”, like the archaic (unconscious) is
constructed in “afterwardness”. Sexuality attached to the law, drive attached to the exterior
“object”, two crucial points in which psychoanalysis transgresses the onto-theological limits.
What it analyses is how the baby goes from “being in the mother’s breast” to “being in the
world”, learning is the decisive mechanism that onto-theology has always ignored, and still
ignores, by what we read from the best neurologists.
Keywords: ontology, psychoanalysis, neurology, anthropology, learning
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O que é isso de ontoteologia?
1. Terei de o dizer rapidamente, porque não é óbvio que se saiba, tal como Mr. Jourdain
não sabia que fazia prosa. Desenhada por Heidegger a partir da sua posição de ser no
mundo, a ontoteologia é toda a filosofia ocidental desde Platão e Aristóteles, isto é, toda
a filosofia que foi aberta (e que bem não foi!) pela invenção da definição por Sócrates e
sua escola. Ela arranca o que é definido ao seu contexto, ao seu mundo, destacando-lhe
o seu eidos, a sua essência; mas também o definidor é arrancado enquanto conhecedor
de tais definidos, definido como alma e, na Europa pós-cartesiana, como sujeito (ou consciência); a este, por via da segunda grande invenção ocidental, a do laboratório científico,
veio opor-se o objecto, por assim dizer objecção ao paradigma do sujeito que procura
conhecer. ‘Onto’ é pois o predomínio filosófico do ‘ente’ definido. E porquê ‘teo’? Vem do
gesto platónico da definição do ‘eidos’ celeste e imutável que a ‘alma’ conheceu aquando
da sua estadia fora do corpo: esta primeira ontoteologia consiste na relação entre o eidos
celeste definido e as coisas terrestres correspondentes, relação essa inscrita na diferença
entre o Céu e a Terra. O gesto da Physica de Aristóteles de trazer as essências às respectivas
coisas – a ousia sendo, primária, a ‘substância’ da dita coisa e, secundária, a sua ‘essência’
– anulou essa diferença abissal nas ousiai assim arrancadas ao seu mundo. Mas a maneira
como a filosofia platónica de Orígenes, na Alexandria dos inícios do século III, se apoderou
do discurso cristão colocou de novo a ontoteologia, criando uma figura divina feita da
mistura de duas figuras celestes – o Deus autárcico grego (primeiro o do Timeu, depois o
Um neoplatónico e mais tarde o Primeiro Motor aristotélico) e o Deus hebraico –, criando-se assim uma figura ignorada dos Gregos, a de um Deus que conhece cada humano,
cada passarinho, cada flor do campo: a ontoteologia será doravante plasmada nessa relação entre o Criador e a sua criatura. Agostinho, Occam, Lutero, Descartes, Leibniz são dos
pensadores mais importantes na colocação da estrutura cristã Deus-alma, que Hume e o
newtoniano Kant desfizeram substituindo essa alma pelo sujeito virado para o mundo,
sujeito-objecto que prevaleceu até hoje, sempre em torno da operação filosófica da definição e da experimentação científica em laboratório: assim se reformulou a ontoteologia
em termos de filosofia do conhecimento. Em resumo, esta consistiu sempre, com grande
variabilidade de posições segundo os pensadores e as épocas, na não-consideração do
movimento, e portanto do tempo, nem do contexto, no privilégio da relação ‘vertical’ das
essências e conceitos sobreposta à consideração ‘horizontal’ do movimento da natureza
e do da história1. Ora, esta começa a afirmar-se ao longo do século XIX, quando várias
1

A definição na Physica aristotélica de ousia enquanto capaz de compreender o movimento dos vivos
representa a excepção, a escapadela à ontoteologia; todavia, quando Tomás de Aquino introduz
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ciências – paleontologia e biologia, linguística, economia, história, filologia dos textos
antigos – colocam a evolução e a história no seu coração; daí que, já antes da essencial
temporalidade do ser no mundo heideggeriano, a alteração maior deste paradigma metafísico tenha sido devida a Marx, herege de Hegel, havendo depois Darwin, Nietzsche e
Freud, trabalhando todos – mais ou menos, que nestas coisas nunca nada é de vez – já em
boa parte nas bordas dessa tão tenaz metafísica que, antes de podermos dar por isso, a
todos nos impregnou nas diversas disciplinas do liceu, tanto científicas como literárias ou
mesmo filosóficas.
2. Se, pois, Freud lhe transgrediu os limites, como tentarei sugerir através dos motivos
que aqui nos convocam, foi todavia usando conceitos ontoteológicos, mormente centrados no de ‘consciência’, visível naquilo a que Rickman chamou “one-body psychology”2,
expressão que esclarece de maneira muito clara que não é só a noção de ‘consciência’
que está em causa, com a ‘alma’ no substrato, mas também a de ‘corpo’, que a muita
gente parece mais ‘materialista’ do que ‘alma’, mas que na tradição joga em oposição a
ela. Tal significa (Derrida explicou-me isso na primeira vez em que pude conversar com
ele, em 1983) que, quando falamos em ‘corpo’, a ‘alma’ também vem, que ambos foram
arrancados do mundo pela definição e não se largam. O que é muito claro que é a lacuna
maior do paradigma da neurologia, como tentei sugerir numa leitura do excelente livro
de A. Damásio, O Livro da Consciência em português, excelência que justamente pede que
se acrescente o ‘mundo’ como contexto ao ‘cérebro’ que ele descreve minuciosamente,
tendo em conta a evolução anatómica desde os protozoários; sendo também uma one-body neurology, deverá alargar o seu domínio de descrição de maneira a ter em conta o
que se aprendeu, isto é, ter em conta que o cérebro é um órgão simultaneamente biológico
e social. Se lhe faço alusão aqui, é para poder daqui a pouco beneficiar do que os neurólogos nos ensinaram (além de Damásio, Changeux e Vincent, nomeadamente): com efeito,
os motivos de ‘afecto, pulsão e inconsciente’ reenviam em parte ao motivo biológico
das hormonas e dos neurotransmissores, estes quimicamente equivalentes àquelas mas
jogando no sistema das sinapses neuronais em dimensão mínima; esta química intervém
nos efeitos dos grafos (J.-P. Changeux, O homem neuronal) que a aprendizagem inscreve
nesse sistema, grafos que relevam assim da tribo onde se nasceu e cresceu. Ora, sucede

2

Aristóteles na teologia cristã e por via de consequência na filosofia europeia, fá-lo esbatendo a Physica,
tratando a ousia apenas segundo a Metaphysica, o ‘movimento’ considerado como acidente (GILSON,
E., Le Thomisme, Paris: Vrin, 1947, p. 47 n.). Heidegger levou uns 20 anos a recuperar o Aristóteles da
Physica (“Ce qu’est et comment se determine la physis”, Questions II, Paris: Gallimard, [1940, 1958], 1968).
LAPLANCHE e PONTALIS, Vocabulaire de la Psychanalyse, Paris: P. U. F., 1967, p. 404.
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que o neurólogo está limitado laboratorialmente no acesso a estes grafos, já que, como
Damásio sublinhou esplendidamente no seu livro, do que se ‘passa’, se ‘faz’ ou ‘acontece’
nos neurónios só o próprio sabe, dor, impressão ou consciência de: é a este acesso exclusivo ao que se efectua nos neurónios enquanto sua função biológica essencial, a sua internalidade, se assim se pode dizer, que o autor chama mente. Dela, o neurólogo não sabe
senão o que o seu paciente lhe disser, engane-se ou não, ou mesmo enganando-o. Já
M. Jouvet (O sono e o sonho) o tinha esclarecido sem se dar conta: nas suas investigações
sobre os sonhos, tinha sempre de acordar o paciente e perguntar-lhe se estava a sonhar, e
se sim, a sonhar o quê. Ora, os sonhos são a matéria de eleição da psicanálise freudiana e,
se esta procurou explicar o que entendia no divã recorrendo a termos evocando energias
nomeadamente (estes que aqui nos reúnem fazem parte deles), também teve de arrepiar
caminho – entre o Esboço de psicologia científica e a Interpretação dos sonhos, entre 1895
e 1899 – e renunciar a ligar o que de neurologia se ia sabendo ao que estava a investigar.
Do ponto de vista das respectivas metodologias, neurologia e psicanálise são irredutíveis,
como o laboratório daquela o é ao divã desta e vice-versa.
3. Seja uma lista de exemplos filosóficos e científicos de predomínios ontoteológicos,
como o da definida essência sobre o contexto donde foi retirada. O ente predomina sobre
o Ser que o dá (seja a phusis, o mundo, o social); o planeta sobre o campo das forças da
gravidade; o indivíduo, vegetal ou animal, sobre a sua espécie, e esta sobre o seu género;
o indivíduo biológico sobre a lei da selva; o cérebro biológico dos humanos sobre a tribo
que o instituiu, inscrevendo nele os seus usos; o indivíduo humano sobre a sua família e
sociedade (que não existe, dizia M. Thatcher); a palavra sobre a frase, esta sobre o texto
(de que é parte), este sobre o contexto que o produziu e de que se destacou. Como se a
configuração Deus/alma/definição fosse o pólo solar, monoteísta, que ilumina cada ente,
o elucida, esquecendo o campo ‘terrestre’ que o dá (o que Heidegger chamará Ereignis no
final da sua obra): o ‘vertical’ predomina sobre o ‘horizontal’.
4. Em vez do motivo do afecto, seja a seguinte citação de J. Derrida: “a auto-afectação
é uma estrutura universal da experiência. Qualquer vivo é capaz de auto-afectação. E só
um ser capaz de se auto-afectar pode deixar-se afectar pelo outro em geral. [...] Esta possibilidade – outro nome da ‘vida’ – é uma estrutura geral articulada pela história da vida
e dando lugar a operações complexas e hierarquizadas”3. Só válida para os animais e não
para as plantas, esta capacidade do ser vivo permite caracterizar os neurónios como as
3

DERRIDA, J., De la Grammatologie, Paris: Minuit, 1967, p. 236.
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células que sofrem e fazem ‘afectação’ umas sobre as outras, formando uma grande rede
de auto-afectação, e também de hetero-afectação por outros vivos na cena ecológica,
como presas possíveis, predadores de que se foge, eventuais aliados. Auto-afectação é
indissociável de hetero-afectação, a consciência de si em geral indissociável de o humano
ser no mundo com outrem. Uma breve lista de afectos4 assinala-o bem: começando pela
angústia, “uma experiência de desmoronamento radical das escoras subjectivas” (p. 163),
continua-se com amor, ódio, ignorância, fúria/ciúme e inveja, depressão/luto e tristeza,
alegria e mania, culpa/temor e piedade, entre outros. E, citando Lacan, “não devemos
tomá-lo (o afecto) como substantivo, mas sim fazê-lo passar ao verbo” (p. 234), auto-afectar-se ou ser auto-afectado e ser hetero-afectado; o que implica a indissociabilidade entre
a passividade das duas últimas formas verbais e a actividade da primeira. Ora é esta indissociabilidade – entre ‘ser-se afectado’ e ‘afectar’ – que a ontoteologia dissocia, entre o que se
recebe do Outro, da tribo, e o que se lhe responde.
5. Tentarei articular a descoberta psicanalítica com questões elementares de biologia
e antropologia que nos servirão de ‘contexto’, por assim dizer, ao que em Freud segue a
interpretação dos discursos no divã. Um mamífero é composto de quatro sistemas: a) o
da circulação do sangue, que vai a todas as células do organismo fornecer moléculas de
nutrientes e de oxigénio para o seu metabolismo incessante; b) o do sistema digestivo
e respiratório, que carrega o sangue com essas moléculas5; c) o do sistema de mobilidade, órgãos perceptivos, cérebro neuronal e músculos de locomoção, que busca na cena
ecológica o que comer e beber para essa digestão, além de procurar escapar a ser presa
de outros; d) o sistema sexual, que busca a reprodução da espécie e não do indivíduo
como os outros três, mas que nos mamíferos se veio inscrever parcialmente na anatomia
feminina de forma inovadora, com periodicidade comandada pelo cio das fêmeas que
desapareceu nas humanas, permanecendo as suas pulsões susceptíveis de irromperem
a qualquer momento. Tentar-se-á agora sugerir como é que estes quatro sistemas jogam
na longa passagem do feto humano, ser no ventre materno, ao adulto, ser no mundo da sua
tribo. No feto, apenas o primeiro sistema funciona, o sangue dele sendo carregado directamente pelo sangue da mãe através do cordão umbilical: pode-se pensar que se trata

4

5

Devida a Marcus André Vieira, A ética da paixão: uma teoria psicanalítica do afeto. Rio de Janeiro, Jorge
Zahar, 2001, segundo uma recensão de Letícia Nobre in Ágora: Estudos em Teoria Psicanalítica (WWW),
com print version ISSN 1516-1498, Ágora (Rio J.) vol. 4 no. 1 Rio de Janeiro Jan./June 2001.
O que se faz respectivamente no intestino e nos pulmões, os dois órgãos que com o cérebro fazem
trocas do exterior e tiveram que encontrar solução para o mesmo problema anatómico: aumentar ao
máximo a superfície de trocas num volume determinado.
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do período mais propício ao domínio do que Freud chamou o princípio do prazer. Com o
corte do dito cordão no parto, os sistemas digestivo e respiratório entram imediatamente
em funções, introduzindo-se um ritmo de oscilação entre a dor da fome e o prazer da sua
saciedade, sem que o bebé possa fazer outra coisa do que chorar, impotência que durará
o tempo suficiente para a organização da economia pulsional, nomeadamente durante o
período de latência a que porá fim a puberdade, assinalando a entrada do sistema sexual.
Este longo período, que vai desde o desmame e das primeiras autonomias, de andar,
mexer e falar, é o da estruturação do sistema da mobilidade pela aprendizagem dos usos
tribais, que farão entrar lentamente a criança no paradigma dos outros, retirando-a do
seio materno dos primeiros tempos e reelaborando o domínio do princípio do prazer que
terá de compor cada vez mais com o princípio da realidade, cuja lei paterna lhe é imposta
progressivamente. Arrancada a criança ao prazer do seio materno pela dor que implicam
as tentativas de qualquer aprendizagem, esta necessitará de estruturar a energia, no que
será sem dúvida o início do processo de recalcamento e de sublimação: poder-se-á encontrar o índice desta na aquisição da habilidade espontânea do novo uso, onde os princípios
de prazer e da realidade revelam um novo tipo de ritmos entre eles, em que a passividade
da aprendizagem exibe o aprendido que se inscreveu como actividade energeticamente
fecundada, sublimada. Em jogos, em fala, em corridas e outras habilidades.
6. Seja o processo da aprendizagem dos usos da tribo ao longo do crescimento e
mesmo ao longo de toda a vida. Aprender é obviamente receber de quem nos ensina o
que não sabemos; é pois uma passividade, mas o que assim se recebe de outrem ‘prende’-nos enquanto capazes doravante de fazer activamente o que se aprendeu, o que
dantes se não sabia. O que vem torna activo o que era passivo; o que chamamos, no
calão filosófico europeu, ‘sujeito’ é instituído como tal pelo que se aprende, como aliás
as etimologias sugerem: os chamados ‘objectos’ fazem ob-jecção, são obstáculos aos
que a recebem como sub-jecção. Há aqui obviamente mais do que apenas ‘afectação’
da cria mamífera que vai sendo instituída como filho/a dos humanos. A aprendizagem
da linguagem é ainda mais patente, já que por ela, o/a in-fans, o/a que ainda não tem
fala, ganha a sua voz, o que lhe permite fazer o seu discurso com as mesmas regras linguísticas, por vezes bem retorcidas, com que falam os que lhe ensinam e lhe corrigem os
desvios. Coisa esta de grande espanto, se se tem em conta que é segundo essas regras
linguísticas que se pensa no seu foro interior, que se resolve e decide, se esconde a indecisão ou a angústia, os segredos mais íntimos: nesta passividade face ao tribal que dá a
actividade mais pessoal, neste ‘eu’ que de ‘tus’ se gera, reside o enigma maior da condição
humana, raiz do que chamamos e apreciamos acima de tudo como liberdade, que é assim
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possível colocar fora da oposição alma/corpo ou sujeito/objecto. É este enigma, tanto
para o próprio paciente como para o psicanalista, que é indagado por ambos nas sessões
laboratoriais do divã.

A teoria das pulsões à luz da antropologia
7. Uma maneira de dizer o que Freud nos ensinou: como é que é possível a aprendizagem,
de tal maneira que nós façamos espontaneamente uma data de coisas socialmente necessárias e que as façamos à maneira da nossa tribo? Como é que a nossa tribo nos fez para
agirmos assim, livremente, por nós mesmos, sem nos sentirmos obrigados? Se partirmos
das pulsões de origem hormonal – impulsos mais ou menos fortes, desestabilizadores,
que nos sucedem de vez em quando –, como é que elas se estabilizam, de maneira, por
um lado, a não ficarmos seus joguetes e, por outro, a aproveitar a sua energia para outros
fins, acima da biologia, mais ‘sublimes’? Como é que há sublimação, que das regras da
língua tribal faz o ‘nosso’ pensamento, lubrificado pulsionalmente por prazer e dor?6 Que
ciência haverá para estas questões além da psicanálise? A difícil questão é a de saber articular o que de Freud aprendemos com uma antropologia tribal elementar, de modo, por
um lado, a evitarmos o dualismo e respectivas representações na descrição evocativa e,
por outro, a compreendermos também que esse dualismo tenha vingado tão fortemente
na nossa tradição7. O que aqui farei tem sem dúvida o motivo do ser no mundo como pressuposto mas também a consideração da linguagem8: a psicanálise – uma semiótica experimental do discurso neurótico em relação à energia sexual humana no seu laço à lei social
– tem em conta também algumas correlações possíveis dos motivos freudianos com a
neurologia, como por exemplo a ‘pulsão’ com o hormonal.

6

7

8

A diferença entre a língua materna que flui já em crianças pequenas e os fortes sotaques e erros de
quem aprendeu uma língua estrangeira.
O filósofo brasileiro Z. Laporic, “Além do inconsciente: sobre a desconstrução heideggeriana da psicanálise” (WWW), conta a crítica por Heidegger quer da metapsicologia freudiana, de inspiração kantiana, quer da sua clínica, crítica essa que aproxima dos textos de Winnicott.
O que não é o caso nem de Freud nem do Heidegger de Laporic, que põe em questão, como o seu
desenho da ontoteologia pede, o mentalismo das representações na metapsicologia freudiana, sem
parecer pensar que essas representações, surgidas para dar conta de análises clínicas de discursos de
pacientes, são susceptíveis de serem interpretadas doutra forma, não devem ser pura e simplesmente
negadas. Duas leituras fabulosas de textos de Freud por Derrida, uma citada na nota 7, a outra do “Para
além do Princípio do Prazer” em La Carte postale de Socrate à Freud et au-delà, Paris: Flammarion, 1980,
não o impedem de escrever no primeiro desses textos sobre a sua “reticência teórica em utilizar os conceitos freudianos sem ser entre aspas, que pertencem todos, sem excepção, à história da metafísica”, já
que “um pensamento da diferença ocupa-se menos dos conceitos do que do discurso” (1967, p. 294).
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8. Não sendo necessário recordar a teoria freudiana das pulsões, é importante sublinhar
como a distinção, na primeira tópica, entre dois tipos de pulsão, umas de autoconservação, como a fome ou a sede, e as outras ditas sexuais, insistia em que estas na época
infantil se escoravam naquelas. Digamos que o bebé que acaba de nascer não é senão um
ventre-pele, um ventre cuja pele banhou no calor do líquido amniótico, que sem dúvida
não gostou nada da expulsão, que sente a pulsão de fome (dor) e chora, o seio da mãe trazendo-lhe a saciedade (prazer). Isto repete-se durante meses, este ritmo inscreve-se nele.
O desmame será um novo golpe, após o do parto: ele re-marca neste ‘ventre-pele’ uma
zona de prazer oral, ligada à sucção do seio materno, ao gesto e ao sabor, que, na próxima
chamada de fome repetirá o seu prazer chuchando o dedo, sem seio nem gesto da mãe
portanto, mas que não é possível senão pela ligação à sua marca, que o desmame, que é
um uso antropológico, acentuou. De maneira semelhante, meses mais tarde, uma zona de
prazer anal será re-marcada pela higiene de defecação, pelo uso social de reter os excrementos, em tensão até ao momento do alívio. O ventre-pele é assim duplamente remarcado, em cima e em baixo; a criança é incitada a pôr-se de pé e a falar, para o que terá de
aprender a jogar com dois esfíncteres – os músculos em anel da glote e do ânus (Fonagy)
–, a inscrever assim a sua fala nos dois extremos do tubo digestivo, nessas duas zonas
erógenas remarcadas. Ganha um princípio de verticalidade, de autonomia. A criança não
se vê, são os outros que lhe servem de espelho (Lacan) e que produzem nela as ‘imago’
que lhe servirão de identificação9, produção da sua imagem de si a partir da amálgama
das imagens dos que a rodeiam. O Ego seria um conjunto de imagens de outrem (gente
retirada), como os seus sonhos testemunham, que fala.
9. Como é que isto sucede? A sucção do seio e o seu prazer, depois de a boca ter chorado muito, é uma cena simultaneamente fantasmática e real, indiscernivelmente biológica e antropológica, já diferente em relação ao ventre-pele. É o desmame, remarcando
mais duramente e suscitando, numa espécie de resistência, a sucção do dedo, que impõe
o deslocamento para o dedo ou a chucha do ‘fantasma’ de prazer (fantasma: a boca no
seio materno) aquando da abolição do gesto ‘real’ da mãe de dar o seio. O que a repetição
deste gesto tinha ligado (como zona erógena) é desligado (substituição pelo alimento
com colher): o dedo ou a chucha em suplemento do seio permanecem ligados fantasmaticamente a este, agora sem a dependência da mãe, no que diz respeito ao prazer (a
dependência continuando, é claro, no que diz respeito à satisfação das pulsões de fome e
sede). Foi assim aberto um outro lugar para as pulsões, que as pode tornar fantasmáticas,
9

LACAN, J., Écrits, Paris: Seuil, 1966, p. 94.
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isto é, sem fonte orgânica e não precisando de outrem para se aliviar, cujo prazer poderá vir
a deslocar-se, do dedo a outros gestos, como o de falar, o de beijar…, com o que a escoragem antidualista das pulsões eróticas sobre as de auto-reprodução se desfez. “Pulsões
parciais”, diz Freud, como estas, e outras sem dúvida também, serão retomadas na puberdade pelas pulsões genitais, com fonte orgânica mas pluralidade de desejos ‘sem órgão’
e com alvos diversos de que farão o seu manancial, enxertando-se neles “après-coup”
(Nachträglichkeit), de tal maneira que, nos sonhos e nas associações de ideias no divã psicanalítico, a sexualidade genital (ou outra talvez) dir-se-á como sendo infantil, arcaica. Foi
nisso que, com efeito, ela se tornou tardiamente, “après-coup”. “A irredutibilidade do ‘atrasadamente’ (à-retardement) é sem dúvida a descoberta de Freud”, escreveu Derrida10. É o
motivo da regressão: vai-se e vem-se no nosso passado, como nos sonhos. O que foi outrora
abolido, recalcado nos termos de Freud, atrai o que, posterior, se aproxima demais e como
que lhe faz ocupar um lugar aberto muito tempo antes; o ‘posterior’ vem colocar-se em
posição arcaica. Para o profano que eu sou, é o ponto da grande sedução, senão inveja,
do psicanalista que saiba apanhar a boleia do sonho e ir, com o paciente, a esse passado
que nunca foi presente, ajudar a desfazer os nós que doem, como se fosse um cirurgião do
psiquismo. O ‘après-coup’, o atrasadamente, é esta maneira extraordinária de construir um
edifício oscilante que, à medida que cresce em altura e ganha peso, reforça em simultâneo os
seus inicialmente modestos fundamentos arcaicos. À maneira duma árvore, digamos, cujo
tronco subterrâneo e suas raízes se vão enterrando à medida que o tronco do ar e seus
ramos sobem para o alto céu. Sublimação ou entropia para as alturas, possibilidade inaudita
de regressão para o arcaico, eis a grande amplidão da nossa condição oscilante.
10. Recapitulemos. O ventre-pele ganhou um peito – a respiração do bebé que se
senta, que gatinha, que se põe de pé, que começa a falar e é auto-afectado por essa voz
ganhando consciência de si –, uma cabeça que vê para manipular coisas, andar e procurar
os seus alvos, o ventre-pele foi posto/pôs-se de pé. Mas permanece um anãozinho diante
de gigantes, que têm com eles a força e a autoridade: o pulsional no entanto levá-lo-á
a opor-se-lhes, a dizer-lhes ‘não quero’, ‘quero isto’, a fugir-lhes e a esconder-se, a dissimular-se e a descobrir astúcias pertinentes, razão que emerge lentamente com a arte de
compor discursos. Se olharmos do lado da antropologia do sistema familiar, é a integração progressiva nela (andar, mexer, falar) que arranca a criança ao seu comércio primitivo
com a mãe, de quem começou por ser um órgão a mais no útero: esta integração repete,
mais lentamente, a primeira separação, a do parto, esta palavra nossa dizendo o que se
10

DERRIDA, J., “Freud et la scène de l’écriture”, L’Écriture et la différence, Paris: Seuil, 1967, p. 303.
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aparta de ser ‘parte’ e aparece. Crescer é aparecer, deixar de ser parte de, fazer prova de
pertinência e de competência. Em terminologia heideggeriana, vai deixando de ser um
ser-no-seio-da-mãe para vir a ser um ser-no-mundo, a aprender-lhe os usos, cada um que
aprende o tornando outro, com a autonomia da habilidade e do talento, e mais se separando da mãe de origem, ganhando o nome que lhe deram como seu nome próprio. É
este processo inexorável de deslocamento antropológico que interdita o incesto, que instaura
a lei social. É ele que produz o dito recalcamento, lentamente, não duma só vez, que irá
ganhando força, como, dizia atrás, a árvore que cresce e com ela o tronco subterrâneo.
Alguns incidentes familiares deste processo prestam-se a uma configuração edipiana,
as suas marcas remarcar-se-ão por outros acontecimentos – sobredeterminações, dizia
Freud, que tornam possível a regressão –, voltarão nos ditos e não ditos no divã, com o ar
dum passado penosamente vivido. Dito de outra maneira: este processo de aprendizagem implica dele mesmo, enigmaticamente, o esquecimento (quase) absoluto daqueles
de quem se aprende, de que não ficam senão vestígios oníricos; é este esquecimento que
a consciência em análise ressente como um recalcamento muito doloroso, como se fora
arrancado a ferros11.
11. Não há pulsão ‘pura’ – a pureza sendo ‘interior’ na tradição filosófica europeia –, marcada na sua definição por aquilo que Freud chamou, desajeitadamente aliás, ‘objecto’,
instância irredutivelmente ‘exterior’. As pulsões sucedem-se através da memória das
dores/prazeres anteriores, pedem sempre já a satisfação que só virá mais tarde: a dor
pede a repetição da sequência (dor)-satisfação que a apague. Ora, de cada vez que a
dor é assim aliviada como prazer pela intervenção do outro (pessoa, gesto, coisa, ‘o
objecto’ de Freud), este inscreve-se, é ligado à memória dos que já tinham aliviado; a
próxima pulsão terá pois um outro a mais no caminho que ela repete, a repetição será
modificada por um acrescento, com as condensações e deslocamentos correlativos.
Este processo de repetição é assim singularizante, uma vez que altera o mesmo, fá-lo
tornar-se sempre outro, segundo o que Derrida chamou iterabilidade. É este deslocamento que pede a repetição e impede que ela seja estrita, é ele que a altera: a condensação liga os ‘objectos’ outros, o deslocamento desliga-os mas guardando-os ligados
em retiro, fantasmaticamente. A dor e o seu prazer diferido, a realidade e o fantasma
11

No Livro da Consciência, Damásio distingue neurónios de consciência (a esta chamando ‘mente’) de
“disposições não conscientes” que foram “educadas” (p. 332), ou seja redes neuronais sem a sua internalidade mental: sendo contra a correlação que estabelece entre neurónios e mente, parece que essas
“disposições não conscientes” seriam susceptíveis de terem sido ‘conscientes’ nos primórdios e ‘esquecidas’ posteriormente.
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erótico, inscrevem diferenças (fora/dentro) sem as dissociar: a inscrição retém, reserva,
memoriza, liga, e difere, desliga, desloca, relança, dinamiza. “Délier ce qui avait été fortement lié, tressé, c’est détresser, angoisser”12 (desligar o que tinha sido fortemente ligado,
trançado, é destrançar, provocar ‘détresse’, angustiar). A pulsão segundo Freud deseja
a sua anulação como tensão ou dor, quer voltar ao seu ponto zero, à sua morte; a diferença do prazer impede este retorno mortal, deslocando-o para outro gesto ou coisa:
cada retorno é obrigado a um ‘detorno’, a um desvio, deslocamento, outra destinação:
impedir a morte, relançar a vida, é isso a repetição, a iterabilidade. Mas, como é o efeito
do outro que impede e relança, que difere o mesmo, ele impede tanto a submissão total
do interior ao outro exterior quanto a coincidência pura do interior consigo mesmo; a
pureza, tanto interior como exterior, seria sempre a morte, degeneração autista num
caso, alienação total no outro.
12. Diga-se de outra maneira. O bebé não tem interioridade ainda, começa por ser uma
cena com a mãe, torna-se depois uma cena com os outros no sistema familiar a que é
ligado. O processo evocado é o duma desligação progressiva, de pequenos passos para
a autonomia mas em que esta é doação dos outros – aprendizagem –, que se apagam
mas sem separação total, porque o que se desliga permanece ligado – de forma retirada,
apagada, inconsciente –, como atestam os fantasmas dos sonhos. A desligação da mãe é
feita pela entrada a pouco e pouco no sistema dos usos familiares (e escolares), no mundo
heideggeriano, segundo o duplo movimento de pedir e impedir: incita a buscar, a aspirar,
a querer, por um lado; entrava, impede, interdita, por outro. Uma vez que é a integração
nos usos quotidianos que lhe proíbe o incesto (a ‘mulher’ a quem ele estava tão ligado,
que era ‘tudo’ para ele, no sistema não é senão a ‘sua mãe’ e de alguns outros, casada com
um terceiro), ele aprende a tornar-se autónomo fazendo como os outros mas no seu lugar
único, singularizando-se pelo seu talento, a sua idiossincrasia (palavra grega que diz as
pequenas manias de cada um), a maneira que lhe é própria (idion) de pertencer à mistura
(krasia) com outros (sun), a sua maneira de responder pelo seu nome no sistema de que é
parte. Partindo (para a escola, para o liceu, para o primeiro emprego, para se casar), tratarse-á sempre de ganhos de autonomia em relação aos outros desses diversos sistemas de
usos, de desligações que permanecem ligadas de forma retirada. O que Freud chama Ego,
a parte de memória do Id que é modificada por influência directa do mundo exterior, é
constituída pelos vestígios dos outros, condensadas, amalgamadas, por vezes invertidas,
sempre esquecidas: “[…] o carácter do Ego resultaria desses abandonos sucessivos de
12

ALLENDESALAZAR, Mercedes, Thérèse d’Avila, l’image au féminin, Paris: Seuil, 2002, citada por T. Joaquim.

CULTURA 35.indb 161

18/12/2017 16:58:40

162 | Cultura 35 (2016)

objectos sexuais”13, dessas desligações dos outros, cujos rastos se tornam fantasmáticos,
sexualizados. As três instâncias, o Id, o Ego e o Superego, que Freud retém, não podem
ser ligadas entre si (e elas não são outra coisa senão essas ligações) senão por permanecerem estruturalmente ligadas, de forma retirada, esquecida, aos sistemas de usos (familiar,
antes de mais), à heteronomia que lhe deu tornar-se o que ele é. Nomeadamente lhe deu
tornar-se alguém capaz de decidir, capaz de pôr e de opor: por exemplo essencial, alguém
em quem são opostos interior e exterior, que opõe o que eu quero ao que me resiste ou
ameaça, os outros, o mundo, a realidade fora de mim. Contra a nossa experiência mais
espontânea (ontoteológica), esta oposição interior/exterior é construída, derivada. Esta é uma
das lições fundamentais da psicanálise, que o carácter ontoteológico dos conceitos do
próprio Freud impede frequentemente de perceber: não estou certo, todavia, de que seja
possível sabê-lo por outras vias.

Retiro e regulação do aleatório
13. Seja um último ponto. O jogo de oscilações que nos é estrutural – que a psicanálise
explicitou antes das outras grandes ciências como estrutura que resulta do Ereignis heideggeriano, da doação dissimulada de todo e qualquer ente terrestre14 –, esta oscilação
é pedida pela exigência de retomada energética dos organismos (sono), mas é perigosa
para eles, coloca-lhes problemas de identidade. Por outro lado, ameaça-os da possibilidade de encontros inesperados com outros, o que exige que se esteja mais ou menos
seguro de si. A ameaça é pro-vocação: a pulsão do outro, que me diz ‘vem!’, contagia
a instabilidade pulsional do sonho. A teoria do Id-Ego-Superego de Freud busca dar conta
da viabilidade destas oscilações e da necessidade do seu enquadramento. Por um lado, o
recalcamento, nó do Id, exercido pela lei social, pelo interdito do incesto, retém o excesso
de líbido, de energia sexual, diferindo-a, relançando-a pela promessa dum destino de
adulto15, que tem de passar pela aprendizagem dos usos tribais, das regras que organizam
os encontros sociais. Regras, interditos, promoção de ideais, parece ser o que de maneira
vaga Freud entendia por Superego, “formado não à imagem dos pais, escreveu, mas à
imagem do Superego deles” 16. Quanto ao Ego, dir-se-ia que é o que sobra entre ambos,
como dizer?, os conjuntos estruturados de vestígios apagados das imagens dos outros,
13
14

15

16

FREUD, S., “Le Moi, le Sur-Moi et l’Idéal du Moi”, 1968b, p. 198.
Como tentei sistematizar em Le Jeu des Sciences avec Heidegger et Derrida, de que uma parte deste texto
é uma adaptação.
Onde há lei, há promessa: o interdito não pode impedir o retorno à transgressão, pode apenas obrigá-lo a um desvio.
Suite aux Leçons d’introduction à la Psychanalyse (1932), citado in LAPLANCHE e PONTALIS, 1967, p. 473.
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o que oscila entre eles: defesas, como se diz, por um lado, fragilidades oferecidas talvez
também, por outro. Mais rígidos uns, mais maleáveis outros, ou nos mesmos em outras
idades da vida, como dizer aquilo que é justamente a incrível variabilidade dos humanos,
o que por vezes nos surpreende, nos comove, outras vezes nos mete medo?
14. Digamos assim: há o rame-rame dos dias, toda a gente o tem nos sistemas de usos
em que está inserido, em que se joga ganhando-lhe os ritmos, os automatismos. Essas
oscilações habituais são mais ou menos regradas, mais ou menos espontâneas, sem que
haja que pensar nelas a maior parte do tempo, o aleatório que nelas há sendo tido em
conta sem grande dificuldade: o Id-Ego-Superego de cada um foi estruturado para isso,
singularmente, pelos sistemas de usos tribais. Pequenas coisas se passam, mais ou menos
desapercebidas, que voltarão de noite, em sonho, acordam velhos desejos enterrados
que se ‘realizam’ na cena onírica. Mas era uma vez. Estes elementos da véspera, como
lhes chama Freud, podem jogar durante o próprio dia sem esperar a noite, abraçarem
logo o mundo arcaico, alumiar uma paixão, ‘realizarem-se na realidade’, na realidade também arcaica de tal mulher, de tal homem, acontecimento, encontro inesperado. Ou outra
espécie de acontecimento, uma situação de risco social em que haja que decidir depressa,
a leitura dum livro que transtorna, uma experiência de transe espiritual. Diante de tais
situações, a estrutura oscilante pode mostrar-se, quer muito fraca, quer muito rígida, e
talvez dê no mesmo, na catástrofe. Ou então haver metamorfose, amor louco, alteração
profissional, conversão de vida, sei lá. Pode o id-recalcamento ter sido aliviado pelo outro,
ou reforçado, o superego reformulado, tornado mais ligeiro, é para isso que se faz psicanálise, não é? ou o ego oscilar melhor, ou… ou… Se a psicanálise tem sentido, por certo
que é na medida em que consegue intervir nestas engrenagens de oscilação que permitem que estejamos abertos ao acaso sem perda de identidade. Mais ainda, são estas estruturas oscilantes que nos enviam, nos destinam ao acaso, à possibilidade do desconhecido,
destinam-nos à errância: destinerrância, escreveu algures Derrida, forjando uma palavra
que impede opor determinação e indeterminação, destino e liberdade. O duplo retiro,
apagamento ou não consciente (recalcamento e superego), é a condição da regulação do
aleatório entre mim e outrem.

Retorno à questão da ontoteologia e da sua transgressão
15. Voltando à questão dos parágrafos iniciais. Tal como Damásio encerra a sua descrição do processo neurológico nos limites ontoteológicos do corpo e do cérebro, procurando sistematicamente mostrar como o cérebro ‘cria’, a mente, a consciência, o Eu (o
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Self), na linha da autopoiésis que o biólogo chileno Francisco Varela tornou célebre nos
anos 80 do século passado e que reconduz, sem o saber porventura a physica aristotélica
dos seres vivos como os que crescem por si mesmos, kath’auto, também assim Freud e
a sua one-body psychology. Sem dúvida que os mecanismos admiráveis que a biologia
molecular nos revelou nos seus gloriosos anos 50 e 60, do ADN e do ARNm, nos permitiram enfim compreender o ‘segredo da vida’ após vários séculos de esforços de admiráveis
sábios europeus, ultrapassar enfim o vitalismo herdado que tanto resistiu, mas fizeram-no mostrando como esses mecanismos são de alimentação e respiração, isto é, supõem
constantemente o acesso de moléculas vindas de fora, implicam que não há nas nossas
anatomias e fisiologias nada que não seja de origem heteropoiética. O paradoxo consiste
em que os biólogos pareçam não o entender, ficarem como que a meio caminho do que
descobrem. Ora, a razão desse paradoxo é filosófica, reside na filosofia que eles receberam no liceu e na universidade, nas próprias aulas de biologia, reside no coração do seu
paradigma.
16. Nunca ouvi dizer, mas as minhas leituras nestes domínios são obviamente muito
limitadas, que haja biólogos permeáveis à descoberta pelo químico belga Prigogine,
Prémio Nobel de 1977, das “estruturas dissipativas” no metabolismo celular: se o forem,
saberão que esse metabolismo, enquanto vivo, implica produção positiva de entropia
(ou neguentropia) e que para tal há necessidade de uma fonte de alimentação externa.
Ora, eu creio que essa entropia positiva (que contraria a tradicional da termodinâmica de
Clausius, que supõe sistemas fechados) tem algum parentesco com o motivo freudiano da
sublimação. Estas alusões aos limites ontoteológicos de biólogos e neurologistas permitem sublinhar como Freud, conhecendo os mesmos limites filosóficos e apesar da justeza
relativa da crítica de Heidegger contada por Laporic, foi todavia levado a transgredir aqui
e ali esses limites. Um dos pontos tem a ver com a sua teoria da sexualidade, que ele não
‘inventou’ mas ‘descobriu’ nas associações livres dos seus pacientes, quando as suas resistências a dizer – esquecimentos, lapsos ou outros actos falhados, intervenções súbitas da
consciência vigilante que se autocensura, silêncios, desmentidos, risos, choros, negações,
etc. – se lhe deram como sintomas energéticos (diferenças de sentido e diferenças de força
indissociavelmente) que assinalam uma clivagem, uma margem, um limite que não se
pode passar, uma fronteira fractural, digamos, entre o que se diz e o que não chega ao
dizer. Além dessa fronteira encontram-se os nós discursivos escondidos que manifestavam os sintomas neuróticos que levaram a pedir a terapia. Ora, é nessas repetições e resistências diversas que a sexualidade se manifesta como sexualidade censurada, interdita,
tingida muitas vezes de agressividade, sexualidade incestuosa e de ciúmes correlativos:
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isto é, ela manifesta-se como ligada à lei social. Censurada, não apenas em relação ao analista, mas antes de mais e sobretudo em relação à consciência vigilante do sujeito, que
se ofusca com aquelas revelações e não quer crer nelas. O interdito do incesto, que LéviStrauss veio a reconhecer como obrigando à exogamia, à aliança entre famílias, formando
o nó constitutivo do social, é descoberto por Freud como o que, lei paterna vinda de fora,
cria o inconsciente, isto é, um recalcamento que gera sublimação e é pois a própria dinâmica dos psiquismos humanos.
17. O outro ponto de transgressão da one-body psychology ontoteológica foi aludido
acima e tem a ver com a introdução, sob o feio termo de ‘objecto’, dum elemento exterior
no conceito de pulsão (Trieb). São quatro elementos que a definem no texto “Pulsões e
seus destinos” de 1915: a) a pressão (Drang), uma tensão que provoca dor e tende a descarregar-se b) num alvo (Ziel), o que alivia da dor e provoca prazer; c) a sua fonte (Quelle)
somática que é excitada e d) que se descarrega graças a um objecto (Objekt). Os dois
primeiros, dor e prazer, formam a diferença energética (entrópica) constitutiva da pulsão,
estão na origem dos dois célebres princípios do prazer e da realidade de 1911, enquanto
a fonte somática, correspondendo sem dúvida à bioquímica das hormonas (J.-D. Vincent,
Biologia das paixões), tem como contraponto algo que a palavra ‘objecto’ denota como
exterior, um órgão fisiológico comandado geneticamente, sendo assim correlacionado
com algo de antropológico, de social: o conceito de pulsão escapa pois à oposição interior/
exterior, é-lhe prévio, impede de fechar o psiquismo numa interioridade solipsista17, introduz nele o mundo, como também o interdito do incesto. Ora, é a exterioridade deste
elemento antropológico que vai permitir as identificações narcísicas e edipianas que instaurarão o Ego. Como fiz alusão acima, contra a nossa experiência mais espontânea, esta
oposição interior/exterior é construída, derivada. Ao menos nestes dois pontos, Freud
abriu caminho ao ser no mundo heideggeriano.

17

Como é a alma e a consciência na crítica do velho Heidegger ao seu mestre Husserl nos seminários de
Questions IV.
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Résumé
La lecture phénoménologique que Michel Henry fait de la psychanalyse est surprenante
à plusieurs égards. En inscrivant Freud dans la lignée philosophique et en affirmant que ses
thèses sur l’inconscient reprennent, sans le savoir, deux mouvements opposés de la métaphysique occidentale, Henry entend montrer que la psychanalyse doit passer outre le primat de la
représentation pour être débarrassée des contradictions qui la traversent et qui la rendent prisonnière d’une philosophie de la conscience. Sans rejeter entièrement la théorie freudienne,
l’auteur de la Généalogie de la Psychanalyse reformule le sens des notions de la métapsychologie en fonction de ses propres thèses sur le cogito, la subjectivité et l’auto-affection du vivant.
Nous avons souhaité retracer les enjeux de cette redéfinition des pulsions, de l’affect et de
l’inconscient à propos de ses réflexions sur le refoulement.
Mots-clés : vie, affect, pulsion, inconscient, Michel Henry.
Abstract
The phenomenological reading of psychoanalysis undertook by Michel Henry is surprising
in several ways. By inscribing Freud in the philosophical lineage and by affirming that his theses on the unconscious take over (resume), ignoring it, two opposite movements of western
metaphysics, Henry intends to show that psychoanalysis has to overcome the primacy of representation in order to get rid of the contradictions that traverse it and that make it a prisoner
of a philosophy of consciousness. Without fully rejecting the Freudian theory, the author of
the Genealogy of Psychoanalysis reformulates the meaning of the meta-psychological notions
according to his theses on the cogito, subjectivity and the auto-affection of the living. In this
article we retraced the stakes of this redefinition of drives, affect and the unconscious considering his reflexions on repression.
Keywords: life, affect, drive, unconscious, Michel Henry.
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Contexte des problèmes
En situant quelques unes des notions clé de la théorie freudienne dans l’historial de la métaphysique occidentale, Michel Henry affirme, à la lumière de sa phénoménologie de la vie, la
thèse selon laquelle le médecin de Vienne serait un héritier des élaborations métaphysiques
qui l’on précédé – et ce malgré sa réserve affichée de celui-ci à l’égard de la philosophie1. Au
long de sa Généalogie de la Psychanalyse, l’auteur interroge ainsi le statut de la théorie psychanalytique compte tenu de son héritage philosophique2 d’une façon dont l’originalité n’est
pas restée entièrement inaperçue dans le champ de la philosophie3 et ne devrait pas passer
sans produire des effets dans celui de la psychanalyse4. Mais, quelle influence les réflexions de
Henry pourraient-elles avoir dans ce dernier? En quoi sa thèse sur la signification du concept
d’inconscient ne devrait pas laisser indifférents ceux qui se consacrent au champ ouvert par
Freud ? Pourquoi, au travers de cette recherche portant sur les précurseurs philosophiques
qui ont rendu possible la découverte freudienne, les affirmations de Michel Henry « sont
[-elles] en prise avec certaines des apories les plus fondamentales de la psychanalyse »5 ?
Dans un ensemble considérable de travaux, dont le plus important est sans doute
la Généalogie de la Psychanalyse, mais dont il existe aussi des prolongements dans
Phénoménologie Matérielle6 et dans plusieurs volumes de la Phénoménologie de la Vie7,
1

2

3

4

5
6

7

Nous pouvons lire à ce propos l’ouvrage de Paul-Laurent Assoun, Freud, la philosophie, les philosophes,
PUF, 1976.
Freud est un «héritier tardif» de la métaphysique occidentale, écrit Michel Henry dans sa Généalogie de
Psychanalyse, Presses Universitaires de France, PUF, 1985, p. 5.
BORCH-JAKOBSEN, Mikel, « L’inconscient malgré tout », in Les Études Philosophiques, 1, 1988, p. 1-36.
Cet article, remanié, a été publié dans Le lien affectif, Paris, Aubier, 1992, et, récemment dans une troisième version comme chapitre de l’ouvrage Lectures de Michel Henry, enjeux et perspectives, LECLERC,
Jean et JEAN, Gregori (Eds), Louvain-la-Neuve, Presses Universitaires de Louvain, 2014, p.123-158
Voir à ce propos les passages que Léon Chertok et Isabelle Stengers y consacrent dans Le cœur et la
raison: l’hypnose de Lavoisier à Lacan, Payot, 1989 et surtout l’article de François Roustang, « Une philosophie pour la psychanalyse ? », in Critique, nº463, 1985, pp. 1172-1189 où nous trouvons l’affirmation
de l’importance (op.cit. p.1172) presque décisive du travail de Michel Henry pour un renouveau de la
clinique psychanalytique: « Par la force du raisonnement et par une impressionnante clarté, Michel
Henry nous oblige à relire Freud pour accentuer la spécificité de sa découverte, lever les ambigüités où
elle s’est parfois enlisée et déblayer le chemin de la thérapie devenue parfois impraticable. Une telle
philosophie semble bien être aujourd’hui indispensable à la psychanalyse, si du moins cette dernière
veut se penser avec rigueur et peut-être se pratiquer correctement ».
BORCH-JAKOBSEN, Mikel, Le lien affectif , op.cit., p. 219.
HENRY, Michel, Phénoménologie Matérielle, Paris, PUF, 1990. Nous pouvons lire, à ce propos, le deuxième chapitre de la deuxième partie intitulé « Pour une phénoménologie de la communauté ».
HENRY, Michel, « La question du refoulement chez Schopenhauer », Phénoménologie de la Vie. Tome II,
op.cit., pp. 131-146 ; «Ricœur et Freud : entre psychanalyse et phénoménologie» in Phénoménologie de
la Vie. Tome II, Paris, PUF, 2003, pp. 163-183 ; «Signification du concept d’inconscient pour la connais-
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Michel Henry affirme tenter l’esquisse d’une nouvelle interprétation de la relation qui
existe entre phénoménologie et psychanalyse, dans la mesure où il « propose une nouvelle conception de la phénoménologie »8. Bien que la philosophie de Michel Henry s’inscrive dans le courant phénoménologique, elle le dépasse, en effet, par l’élaboration du
concept d’être du sujet en sa phénoménalité immanente et originaire et par sa tentative
de le décrire. Si, chez Husserl, la conscience intentionnelle est le principe constituant des
phénomènes et la condition de tout savoir, Henry dira du sujet et de son auto-réceptivité
qu’il est le seul fondement authentique de la connaissance et de l’expérience. Il critiquera
alors l’assimilation de l’essence à l’idée et la réduction de l’être à sa seule manifestation
objective, c’est-à-dire à la représentation. Par ailleurs, il critiquera aussi l’ontologie heideggérienne et son affirmation de la transcendance de l’être.
Extériorité, visibilité et transcendance, en tant que structures du champ idéel du savoir
objectif, reposent sur un pouvoir plus originaire, sur un principe substantiel inhérent à la
subjectivité. L’ego transcendantal est ouvert au monde par un pouvoir qui lui est immanent et qui en assure également la réceptivité ek-statique. L’objectivité requiert l’auto-réceptivité du sujet et s’y fonde. Ce pouvoir, qui assure la dynamique d’ouverture à l’extérieur, s’accomplit dans l’épreuve concrète de soi d’une subjectivité, dans l’auto-affection
d’une vie en tant que jouissance et souffrance. Le travail de Henry consistera, alors, dans
l’élaboration d’une ontologie de la subjectivité (même si le terme n’est pas le plus correct,
précisément parce que la Vie n’est pas9, si nous entendons l’être de manière ek-statique).
Une telle vie, indivisiblement corps et esprit, définit l’essence de la réalité humaine en tant
qu’affective et sensible, de même qu’elle détermine les modalités théoriques et pratiques
de l’existence qui lui sont subordonnées. Le domaine des sciences – d’une part –, celui de
la culture, de l’économie et de la politique – d’autre part – sont subordonnés à la Vie qui se
trouve à l’origine de toute activité et de toute réalisation humaines. Toutefois, alors qu’elle
décèle une hiérarchie entre le principe dont ils sont issus et les différents domaines de
l’activité humaine (ontologiquement secondaires par rapport à celui-là), la pensée hen-

8

9

sance de l’homme», in Auto-donation, Paris, Beauchesne, 2004, pp.87-110 ; « Phénoménologie et
psychanalyse », in Psychiatrie et existence, Pierre Fédida et Jacques Schotte (Éd.), Grenoble, Millon, [1991]
2007, pp. 95-107.
HENRY, Michel, « Phénoménologie et psychanalyse », dans Psychiatrie et existence, Pierre Fédida et
Jacques Schotte (Éd.), Grenoble, Millon, (coll. Krisis), [1991] 2007, p. 95. Cet article est repris dans le tome
V de Phénoménologie de la Vie, Paris, PUF, 2015.
« La vie n’est pas l’être. La vie n’est pas. Dans l’éprouver intérieur qui la constitue, elle naît et procède
inlassablement en soi-même [...]. Et voici l’émergence, au sein de l’auto-affection, de l’Énergie
primordiale » comme nous le rappelle Gabrielle Dufour-Kowalska dans son ouvrage intitulé Michel
Henry, passion et magnificence de la vie, Paris, Beauchesne, 2003, p. 164.
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ryenne rend également compte d’une inversion axiologique entre l’ordre de l’idéalité –
dont relèvent les catégories de la science et les entités sociales et politiques – et celui dont
procèdent les modalités sensibles et affectives de la vie subjective, dont relèvent l’art et
la culture. Cette inversion aurait pour conséquence d’innombrables crises et catastrophes
de notre temps. En valorisant les premiers au détriment des seconds, c’est l’objectivité qui
dénie la subjectivité dont elle est issue et les représentations dont est fait le monde qui
cachent l’activité qui en est à l’origine.
Contrairement aux sciences humaines, la psychanalyse « résiste à la réduction galiléenne »10 par cela qu’elle « affirme et maintient, fût-ce sans le savoir, le droit invincible de
la vie »11 dans ce que celle-ci a d’irrémédiablement subjectif, alors que l’humanité est ravagée par le savoir objectiviste et par ses prétentions exorbitantes. Cela ne l’écarte pourtant
pas entièrement de l’effort d’objectivation de la vie subjective. Si la psychanalyse reconnaît, en effet, « l’immanence radicale de la subjectivité absolue dans son hétérogénéité
ontologique au monde de la représentation »12, elle maintient, toutefois, le présupposé
scientiste selon lequel seul existe ce qui est objectif et déterminable objectivement : « l’inconscient psychique, reconnu finalement comme l’affect, n’est encore que le représentant
de processus bioénergétiques, donc d’une réalité naturelle »13. Cette double tendance
serait, en outre, renforcée par la signification double de la notion d’inconscient, donnant
de la sorte origine à une tension au sein de la théorie psychanalytique et se traduisant,
selon Henry, par un mouvement contradictoire au niveau de la clinique et des formes de
connaissance (de soi) qu’elle rend possibles.
Henry repère ainsi chez Freud à la fois les restes de la métaphysique occidentale centrée
sur le cogito – dont le médecin de Vienne serait, à son insu, un « épigone »14 et un « héritier
tardif »15 – mais aussi un dépassement de cette même métaphysique, rendu possible par
la Volonté schopenhauerienne et par la Vie nietzschéenne. Selon Henry, la compréhension psychanalytique de la psyché serait en partie une conséquence de la réduction de
l’essence originelle de la phénoménalité à la représentation, telle qu’elle aurait été opérée
par une certaine lecture du cogito cartésien, tout en étant une continuation de ce que
la réflexion débutée par l’auteur de Le Monde comme volonté et comme représentation et
10
11

12
13
14
15

HENRY, Michel, La Barbarie, Paris, Grasset, 1987, p. 163.
Ibid. Henry écrit aussi, dans l’introduction de sa Généalogie de la Psychanalyse [p.12], que « [l]a psychanalyse n’appartient donc pas au corps des sciences humaines auquel on la rattache aujourd’hui et dont
elle sera ici soigneusement dissociée : elle en est bien plutôt l’antithèse ».
HENRY, Michel, La Barbarie, op. cit., p. 162.
Ibid.
HENRY, Michel, GP, p.8.
HENRY, Michel, GP, p. 5.
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différemment prolongée par Nietzsche nous donnent à entendre d’une Vie irréductible à
la phénoménalité dont elle est formatrice. La psychanalyse redécouvre ainsi, selon Henry,
l’importance décisive de la vie et de son pathos, dont l’essence est pulsionnelle. C’est à
ce dernier titre que la Généalogie de la Psychanalyse reconnaît à la théorie freudienne
« une portée ontologique immense »16, par cela qu’elle affirme, en effet, que le « fond
de la psyché »17 échappe à jamais à la pensée et à son Ek-stase représentative, qu’il se
situe en deçà de celle-ci et la conditionne. À ce fond irreprésentable, dont la force est
à l’origine de la représentation et de l’affect qui l’accompagne, la psychanalyse donne
le nom d’inconscient. En tant que telle, la découverte freudienne serait alors le dernier
terme de la reconnaissance d’une subjectivité où se trouve ce même savoir, à une époque
où prime une idéologie de l’objectivité et de l’extériorité des sources de la connaissance.
Mais, d’autre part, en tant qu’elle est traversée par une visée scientifique, et alors même
qu’elle découvre la source du savoir là où l’activité subjective a sa source, la psychanalyse
souhaiterait se débarrasser de celle-ci et agirait à sa façon le désespoir qui consiste à vouloir (s’)arracher une partie de soi-même en séparant l’activité propre à la pensée représentative (où se situe la clinique, dès lors qu’elle met l’accent sur le retour à la conscience et
sur l’aspect verbal et interprétatif du travail thérapeutique) de la passibilité subjective. Le
travail de la cure aurait, alors, en partie pour tâche de placer la seconde sous les logiques
de la première en reconduisant au plus proche de zéro l’excitation à l’origine de toute
l’activité pulsionnelle non inféodée à l’ordre de la signification consciente et verbalisable.
Autrement dit, malgré son hypothèse de l’inconscient, la psychanalyse ne serait pas
capable de sortir de l’ordre des représentations et elle finirait – en dépit de ses hypothèses
métapsychologiques – par ne prendre en considération qu’un inconscient qui n’est que le
revers nécessaire de la conscience et qui n’est fait que de ses contenus latents.
L’intérêt de la lecture henryenne ne concerne pas seulement la réflexion philosophique
sur la psychanalyse, il concerne aussi, plus spécifiquement, le paradoxe apparent d’une
approche phénoménologique de l’inconscient et des notions d’affect et de pulsion. En
quoi la critique de la signification double de l’inconscient (un inconscient de la « représentéité » et un inconscient «efficient»), telle qu’elle est proposée par la phénoménologie
radicale de Michel Henry, serait-elle en mesure de fournir les éléments pour dépasser la
contradiction qui advient de la rencontre entre une méthode centrée sur la description
des vécus et des configurations immanentes de la conscience et une théorie qui place
le centre de la vie mentale ailleurs que dans la conscience ? Parmi les difficultés de cette

16
17

HENRY, Michel, Généalogie de la Psychanalyse, op.cit.,[désormais GP], p.8.
Ibid.
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rencontre, nous trouvons celle qui est soulevée par la thèse freudienne concernant le
refoulement. Comment la caractérisation henryenne d’une subjectivité absolue, dont
l’essence est l’auto-affection de la vie, intègre-t-elle ce phénomène décrit par Freud ?
Autrement dit, que signifie le refoulement pour une phénoménologie qui affirme que
« l’inconscient n’existe pas »18 ?

Que veut dire « refoulement » ?
Dans la métapsychologie freudienne, rappelons-le, le concept d’inconscient est indissociable de celui de refoulement. C’est à cause de ce à quoi Freud donne le nom de
“refoulement” que le centre de la psyché est déplacé et qu’il n’est plus identifiable à la
conscience et à ses représentations. C’est en raison du refoulement que l’inconscient est
formé comme zone inaccessible à celles-là, régie par un processus singulier (le processus
primaire) à l’œuvre de façon manifeste dans le travail du rêve, dans le lapsus, dans le mot
d’esprit et dans la formation de symptômes. C’est dans cette même zone maintenue à
l’écart de la conscience par un effort constant (le refoulement) que se trouve, selon Freud,
le centre de la vie psychique. La lecture du concept d’inconscient, telle qu’elle est faite par
Michel Henry dans sa Généalogie de la Psychanalyse, semble radicaliser ce déplacement.
Mais, cette radicalisation de l’effort pour situer ce qu’il y a d’essentiel à la vie ailleurs que
dans la conscience représentative conduit l’auteur de la Généalogie de la Psychanalyse à
une transformation des concepts d’affect et de pulsion tels qu’ils sont requis pour rendre
compte du refoulement. Si Henry s’appuie sur l’hypothèse freudienne selon laquelle c’est
parce qu’on ne peut se fuir soi-même que le refoulement a lieu, l’originalité de sa lecture
attire notre attention sur le fait que la force inhérente au refoulement est d’ordre affectif, qu’elle n’est pas un effort pour maintenir les représentations à distance, mais qu’elle
est plutôt formatrice des représentations par le biais de ses propres teneurs et de leur
force. L’énergie à l’œuvre dans le refoulement est celle de la vie elle-même, par rapport à
laquelle il n’y a pas d’écart possible : l’inconscient, plutôt qu’une zone de représentations
séparée de la conscience, se confondrait avec l’activité incessante de la vie, en tant qu’elle
s’éprouve dans la dynamique affective, au point de ne pas exister.
Quels sont, donc, les arguments sur lesquels se fonde cette lecture qui relie de façon
originale inconscient et refoulement et qui semble mener, pour reprendre les termes de
18

HENRY, Michel, GP, p. 384: « Résumons-nous: l’inconscient n’existe pas – si l’on écarte le fait, en l’occurrence la loi apriorique de toute phénoménalité extatique, que de la représentation presque tout le
représenté se trouve exclu. Hors de la représentation ce représenté ne subsiste pas pour autant sous
la forme de « représentations inconscientes », ces entités pour lesquelles le freudisme a imaginé des
destins fantastiques ».
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Mikel Borch-Jakobsen, à «une affirmation aussi énorme, aussi insensée»19 en apparence,
selon laquelle « l’inconscient, à la fin, n’est rien d’autre que [la] conscience même »20? Quel
rapport y a-t-il entre, d’une part, le décentrement de la conscience, tel qu’il est affirmé par
Freud à propos de l’effort pour tenir à l’écart les représentations et, d’autre part, l’auto-affection de la vie et l’ipséité pathique en tant qu’ils sont identifiés par Henry comme des
composantes essentielles de la subjectivité?
Selon l’hypothèse freudienne, le décentrement de la conscience, son conditionnement
par des processus qui ne relèvent pas de son initiative, est à l’origine de la constitution
d’une zone psychique inconsciente à la seule condition que les représentants de la vie
organique au sein de la vie psychique fassent l’objet d’un refoulement. Par le biais de cette
notion, Freud rend compte d’un jeu de forces en raison duquel est constituée une zone
de la vie psychique composée par cela qui, non seulement n’est pas en mesure d’accéder à la conscience, mais ne cesse – pour autant – d’avoir des effets sur le cours de la vie
consciente et de ses représentations. La formation, au sein de la vie psychique, d’une zone
inconsciente destitue le moi du rôle central qu’il s’y arrogeait et inflige à l’humanité, selon
Freud, la dernière d’une série de blessures narcissiques qui doivent l’inviter à l’humilité : le
Moi n’est pas maître dans sa propre maison. C’est l’inconscient qui y règne. Mais de quel
inconscient s’agit-il ? D’un ensemble de représentations, d’un ensemble de processus ? Ou
bien s’agit-il encore d’autre chose?
Outre les processus psychiques qui ne deviennent accessibles et subordonnés au moi
que par une perception incomplète et incertaine, notre vie révèle une passivité de fond
en raison de laquelle, en nous apparaissant, nous nous apparaissons toujours impliqués
dans un déjà-là d’une vie dont nous ne sommes pas à l’origine et qui nous situe dans
un méandre de sensations et de besoins, de significations et de désirs, entrelacées à
des interdits, à des règles et à des usages qui ne relèvent pas de notre initiative et qui
19
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BORCH-JAKOBSEN, Mikel, « L’inconscient malgré tout », in Le lien affectif, op. cit., p. 211. « Les psychanalystes, pourtant, auraient tord de s’en tenir là. Et d’abord parce qu’il leur faudrait, alors, incriminer Freud
lui-même. Car ce n’est pas Henry, c’est Freud, déjà, qui reconduisait l’inconscient dans la conscience.
Que l’«inconscient» ne soit finalement rien d’autre que la conscience elle-même, c’est ce que Freud
affirmait en effet très clairement en ouverture à l’essai sur «Le moi et le ça», dans une proximité fort
troublante aux thèses de Michel Henry. L’opposition du moi conscient et de l’inconscient refoulé, y
reconnaissait-il, ne saurait nous fournir le dernier mot de la névrose (ni du même coup de la psyché
en général), puisque la «résistance» que le premier oppose au second est elle-même inconsciente: le
névrosé n’a aucune conscience de son propre refoulement... Et il faut donc admettre [...] que le moi
est lui-même inconscient, inconscient de lui-même. [...] Ce qui, il est vrai ne signifiait nullement que
l’inconscient dût désormais être résorbé dans la conscience [...]».
Ibid.
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conditionnent notre vie vigile et intentionnelle. Passivité à l’égard des constellations
de sens véhiculés par des représentations et passivité à l’égard du sens véhiculé par les
dispositions éprouvées. Une vie est chaque fois passible des transformations issues de et
provoquées par ce double registre de la passivité. Dans le vocabulaire de Henry, le premier est ek-statique, le deuxième est immanent. Ce ne sont pas seulement la faim, la soif,
les besoins qui résultent de l’ingestion et de la digestion, la respiration et autres efforts
d’autoconservation issus d’une activité incessante qui entrelacent la vie consciente au
dynamisme d’un corps vivant. Ce sont aussi le plaisir et le désir sexués. Or, selon Freud, ce
qui fait le plus souvent l’objet d’un refoulement donnant lieu à la formation d’une zone
psychique inconsciente qui déplace le centre de la vie psychique vers une zone autre que
celle du Moi ce sont précisément les pensées, les images ou les souvenirs liés aux pulsions
sexuelles. Mais pourquoi y a-t-il refoulement, est-ce en raison des dynamiques immanentes ou bien en raison d’une logique des représentations?
Le refoulement, en tant qu’il est « la pierre angulaire de l’édifice de la psychanalyse »21
est un des quatre destins possibles des pulsions. Dans le lexique freudien, la Trieb apparaît
définie par les notions de « source », « but », « objet » et « poussée »22. Elle est un processus
dynamique, qui consiste dans une charge énergétique, elle-même facteur de motricité :
c’est cette charge que Freud nomme « poussée » et en raison de laquelle l’organisme tend
vers un « but ». La « source » de la pulsion est une excitation corporelle, qui est l’état de
tension faisant pression et son « but » est de supprimer la tension qui se situe à sa source.
La pulsion atteint son but grâce à son « objet ». C’est en lui, ou par lui, que la tension issue
de la source, et créant une pression, est supprimée : c’est là ce que l’on identifie comme
étant le plaisir, ou la satisfaction, et qui constitue le véritable but de la pulsion. Cela a
toute son importance pour la lecture de Henry. Mais, de façon à souligner l’emploi que
celui-ci va faire des conclusions freudiennes pour sa propre ontologie23, remémorons la
différence établie par l’auteur de la Métapsychologie entre les excitations internes et les
excitations externes. Cela est essentiel pour comprendre la signification que l’affectivité
peut avoir pour une phénoménologie après que les notions de plaisir et de déplaisir vont
être transformées par la deuxième théorie des pulsions.
21
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FREUD, Sigmund, « Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique », in Essais de Psychanalyse,
Paris, Payot, 1936, p. 273.
FREUD, Sigmund, « Pulsion et destins des pulsions », dans Métapsychologie, p. 18-19.
Je reprends ici la remarque de François Roustang telle qu’elle est formulée dans l’article consacré à
Henry cité plus haut et selon laquelle « à [sa] connaissance personne n’avait jusqu’à présent proposé
une ontologie originale capable à la fois de situer l’œuvre de Freud dans le courant philosophique
auquel elle se rattache explicitement […] et de mettre par là même en pleine lumière l’originalité de
cette œuvre en tant qu’elle est susceptible de fonder une pratique ».
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À la différence des excitations qui viennent de l’extérieur, qui ont un impact unique
et qui peuvent être supprimées par l’emploi de leur charge énergétique dans un type
d’action approprié, comme la fuite, les excitations pulsionnelles ont une force d’impact
permanent, qui est indice du monde intérieur. Si les excitations, dont la physiologie a
donné le concept, sont rattachées au schéma du réflexe – selon lequel l’excitation qui est
apportée de l’extérieur au tissu vivant est également déchargée vers l’extérieur sous la
forme d’une action unique appropriée, qui soustrait la substance excitée à l’effet de l’excitation et l’éloigne de son champ d’influence – l’excitation pulsionnelle, en revanche, en
venant de l’intérieur de l’organisme, agit de manière différente sur le psychique et exige
d’autres actions qui seront seules capables de les éliminer. Elle « attaque de l’intérieur »24
du corps. Sa force d’impact est « constante »25, et jamais « momentanée »26. Ses destins
essentiels, puisqu’on ne peut en supprimer la source (ce qui reviendrait à se supprimer
soi-même), sont donc quatre : l’inversion dans leur contraire, le directionnement sur la
personne propre, le refoulement ou la sublimation. Mais en aucun cas la fuite. Selon
Freud, le troisième de ces destins, le refoulement, est une négation spécifique des pulsions, qui ne les détruit pas, mais qui les suspend. Son essence consiste ainsi à « écarter et
maintenir à distance du conscient »27 les représentants des pulsions et à les circonscrire
dans cette zone de la vie psychique nommée inconscient. Sont ainsi refoulés les représentants des pulsions dont la satisfaction provoquerait du déplaisir, ou plutôt (et parce
que Freud pose que le but de la pulsion est la satisfaction), sont refoulées celles dont la
satisfaction provoquerait simultanément plaisir et déplaisir, ce dernier étant en quantité
supérieure. Quelle que soit son intensité, néanmoins, la force d’inhibition provoquée par
le refoulement ne peut entièrement détruire ni la pression pulsionnelle, ni sa source (ce
qui équivaudrait à supprimer l’organisme vivant). Son type de refus particulier ne détruit
pas non plus ses représentants demeurés inconscients sous forme de représentations.
Mais qu’en est-il de l’affect par lequel se traduit la pulsion, connaît-il le même sort que la
représentation ? Si, parfois on parle d’affects refoulés, « le refoulement ne signifie donc
ici aucune disparition de l’affect ni par conséquent de la phénoménalité qui lui appartient par principe, mais seulement sa modalisation en un autre affect »28. Et, tandis que,
24
25
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FREUD, Sigmund, « Pulsion et destins des pulsions », in Métapsychologie, p. 14.
Ibid.
Ibid.
FREUD, Sigmund, « Le refoulement », in Métapsychologie, trad. de l’allemand par Jean Laplanche et J.-B.
Pontalis, Gallimard, (coll. « Folio »), p.47.
HENRY, Michel, GP, p. 370. Fr. Roustang insiste longuement sur cet aspect de la théorie freudienne
en commentant l’essentiel de l’ouvrage de Henry («Une philosophie pour la psychanalyse ?», op.
cit., p1181) : «Freud distingue […] très nettement les manières de parler et le langage correct. S’il est
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dans le refoulement, la représentation liée à l’affect n’est pas formée, « l’affect lui-même
n’est pas supprimé mais modifié qualitativement, devenant telle ou telle tonalité. Quand
celles-ci à leur tour sont interdites, refoulées, c’est dans l’angoisse qu’elles se changent en
même temps que l’affect primitif »29. Cette affectivité indépassable (en deçà de laquelle
il n’y a rien que l’activité incessante du corps vivant et l’ensemble de ses pouvoirs et de
ses forces) révèlerait une subjectivité incarnée qui trouve son activité enracinée dans une
passibilité de fond, celle de la Vie, avant le monde et ses représentations. Henry signale ici
la passibilité foncière de l’ipséité : autrement dit, « la constance de l’affection et le fait qu’il
ne soit pas possible de lui échapper pour la fuir, de développer un écart, une différence,
de prendre le moindre recul à son égard, c’est-à-dire à l’égard de soi-même ne qualifie
rien d’autre que la subjectivité absolue et ainsi, en tant qu’affection immanente de soi
par soi, l’essence de l’ipséité, et par conséquent, de cette façon, le moi (non plus nommé
de l’extérieur, mais impliqué dans sa passibilité la plus intérieure et la plus inaliénable) »30.
Prise en soi-même et prisonnière de soi-même, une telle affection – bien qu’étant le
résultat d’une poussée transformatrice qui lui est inhérente – est auto-affection et la subjectivité absolue se confond avec l’activité incessante, dont l’initiative ne lui revient pas, ce
que Freud nomme « source d’excitation » à l’origine des pulsions. La force interne et formatrice de la vie se révèle ainsi au vivant, dont le corps est le lieu. C’est là que l’autorévélation affective de la vie a lieu en tant qu’elle est vécue par un vivant toujours déjà impliqué
dans une communauté dont l’essence est la vie. Cela veut-il dire, pour autant, que la subjectivité n’est plus travaillée par une altérité et que Michel Henry efface la différence entre
conscient et inconscient et31? Si la phénoménologie henryenne insiste sur l’identité entre
la vie et ce que Freud nomme l’excitation endogène en en faisant l’essence de l’ipséité,

29
30
31

habituel de dire […] que les affects sont inconscients, cette formule est tout simplement fausse. Ce qu’il faut
dire, selon Freud, et qui est tout différent, c’est qu’il arrive qu’une «motion d’affect ou de sentiment soit
perçue, mais méconnue.» Il est de plus à remarquer qu’il n’est pas seulement ici parlé d’affects, mais de
sentiments et de sensations. C’est donc toute la vie affective qui est convoquée et qui, au sens strict, ne
saurait être caractérisée comme inconsciente ».
HENRY, Michel, GP, p. 370.
HENRY, Michel, GP, p. 373.
C’est ce qu’avance Mikel Borch-Jakobsen, alors même qu’il souligne l’importance de la thèse de
Henry pour une psychanalyse « devenue exsangue à force de s’être confiée aux seuls pouvoirs de la
représentation, du langage, du signifiant» : Henry […] dissout et pour tout dire «relève» l’énigmatique
altérité de l’inconscient en pure et simple et vivante conscience de soi. Une chose est en effet de dire
que l’inconscient est l’irreprésentabilité de la conscience comme telle, est l’irrépressible passivité de
son affect. Autre chose d’affirmer que cette passion est bonnement l’envers de l’auto-affection de la vie
par elle-même – bref, l’«effet» d’une activité ou d’une spontanéité plus enfouie (plus subjectale, donc)
que celles de la volonté ou du désir «au sens de la représentation»». BORCH JAKOBSEN, Mikel, Le lien
affectif, op. cit. p. 221.
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elle souligne aussi le fait que personne n’est à l’origine de cette vie dont le dynamisme
affectif se révèle en tant que Soi. Ainsi Henry reprend-il “de l’intérieur” la description freudienne de l’excitation pulsionnelle pour en faire un élément essentiel de la vie tout en le
liant à l’affectivité et en en faisant sa force inhérente. « Cet effort de la vie pour modifier
sa tonalité et pour se modifier soi-même c’est la pulsion. Et voilà comment la vie dans son
affectivité et en raison de celle-ci devient cette tension intérieure inlassable elle aussi par
laquelle elle s’efforce sans cesse de se transformer soi-même, très précisément de changer le malaise qui lui vient de sa propre subjectivité en autre chose de plus supportable
– comment l’Affect se fait Force »32.

Quel rapport y a-t-il entre Schopenhauer et Freud
à propos du refoulement ?
Le rapport particulier entre la Force, la Forme et l’affectivité, décelé ici par le biais d’une
réflexion sur l’essence du refoulement et retrouvé dans les descriptions phénoménologiques de la pulsion, dont nous ne donnons qu’un exemple, permet à Henry d’identifier un des héritages métaphysiques de Freud. Il s’agit d’une ontologie nouvelle, celle de
Schopenhauer qui, d’après l’auteur de la Généalogie de la Psychanalyse, « découvre l’affectivité comme révélation de l’Etre en lui-même, comme la matière dont il est fait, comme sa
substance et sa chair »33. Freud s’inscrit, d’autant plus dans cette lignée de métaphysiciens
pour lesquels la manifestation phénoménale ne saurait se réduire à la représentation que
le concept de refoulement lui-même a été introduit pour la première fois dans la pensée
occidentale par Schopenhauer comme « processus psychique par lequel certains faits euxmêmes psychiques en repoussent d’autres, leur interdisant, sinon l’existence, du moins
l’accès à la conscience »34. Cette inscription est elle aussi d’autant plus claire qu’au dire de
Freud lui-même, nous rappelle Henry, la notion schopenhauerienne de volonté « équivaut
aux pulsions de la psychanalyse »35 et le rapport qu’il existe entre volonté et représentation chez Schopenhauer est analogue à celui qui existe entre pulsions et représentations
chez Freud. Cette Volonté qui ne peut pas ne pas vouloir est semblable aux désirs qui
laminent notre corps, ou plutôt identique à eux, elle est cette activité toujours recommencée, qui nous traverse, que nous sommes et à laquelle il ne nous est pas possible d’échapper. Le rapport qu’elle entretient avec l’affectivité et leur situation respective à l’égard de
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HENRY, Michel, « Psychanalyse et phénoménologie », dans Psychiatrie et existence, op. cit., p. 102.
HENRY, Michel, GP, 10.
HENRY, Michel, « La question du refoulement chez Schopenhauer », dans PV-II, p. 131.
HENRY, Michel, « La question du refoulement chez Schopenhauer », dans PV- II, p. 133.
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l’essence de la vie se décide dans « l’analyse extraordinaire où se trouve reconnu pour la
première fois et cerné dans sa possibilité le phénomène du refoulement »36. Henry trouve
ainsi le concept de refoulement à propos de trois problèmes auxquels Schopenhauer
allait « apporter des solutions absolument originales » : celui de la mémoire, celui de la
perception et celui du rapport entre raison et folie »37. Demandons-nous, en les reprenant,
comment, par le biais de la présentation qu’il en fait, Henry y trouve les arguments à la
fois pour inscrire Freud dans la lignée de Schopenhauer et, ce faisant, pour déplacer la
problématique du refoulement du champ dessiné par l’opposition entre le manifeste et
le latent – qui est dépendant de celui de la représentation – vers celui de l’affectivité, qui
n’est dite inconsciente que de façon incorrecte38, de façon à interroger la signification de
l’inconscient.
La théorie schopenhauerienne de la mémoire est formulée à partir de la caractérisation générale du rapport entre volonté et représentation. Entendue selon la doctrine
de Schopenhauer, une représentation est un double irréel de la force que constitue la
volonté. Si la première est entièrement « passive »39, la seconde est « toute-puissante »40 ;
si la première est « lumière »41 et « conscience »42, mais privée de force, la seconde est la
force, mais elle est « privée de la représentation et de sa lumière »43, de telle façon que ces
deux instances se définissent par leur « exclusion réciproque »44. C’est parce que, dans son
analyse, « la volonté est sans représentation et la représentation sans volonté »45 que la
théorie schopenhauerienne du psychisme peut être dite « une théorie du refoulement »46
qui a déjà en commun avec la théorie de Freud le fait que la vie de la conscience est déterminée par cela qui n’a pas de lumière, c’est-à-dire, « par le pouvoir lui-même aveugle de
nos instincts et de nos pulsions »47. Si l’essence de celui-ci est définie comme ne consistant
que dans le fait d’écarter et de maintenir à distance du conscient, nous la retrouvons chez
Schopenhauer lorsqu’il nous signale que, lors du rappel du souvenir ou de son rejet, la
formation de la représentation s’explique par la Volonté. «Telle ou telle représentation
36
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HENRY, Michel, GP, p. 225.
HENRY, Michel, « La question du refoulement chez Schopenhauer », dans PV-II, p. 131.
Voir, plus haut, la note 28.
Ibid., p. 134.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
« La question du refoulement chez Schopenhauer », dans PV-II, p. 135.
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particulière est ou n’est pas voulue et, dans ce dernier cas, c’est la volonté qui “la tient en
quelque sorte couverte de la main” »48.
La représentation ainsi recouverte demeure bien, mais elle n’est pas admise dans la
conscience. Son rejet équivaut à la forme particulière de négation du refoulement telle
que Freud la définit, qui ne détruit pas mais conserve, et qui s’accompagne d’un savoir.
Henry nous rappelle que ce processus est exactement celui que Freud a décrit dès 1893
dans les Études sur l’hystérie : il s’agissait de choses que le malade voulait oublier et qu’intentionnellement il maintenait, repoussait hors de sa pensée consciente. La mémoire,
chez Schopenhauer, mais aussi chez Freud, n’est une faculté de la représentation qu’en
apparence. Le contenu représenté est conduit devant l’esprit, non pas par une capacité
de le pro-duire en tant qu’objet, mais par « le pouvoir, en soi étranger, à cette production,
qui lui permet de s’accomplir ou qui le lui interdit »49. Cela se traduit, chez Schopenhauer
comme chez Freud, par une rupture du fil de la mémoire. L’absence qui vient rompre et
briser le fil de la mémoire et la chaîne des représentations est un pouvoir autre, qui interdit la représentation. Il s’agit de la volonté, en tant qu’elle est à la fois la condition de la
mémoire et de l’oubli : « ne pas vouloir que tel contenu entre dans la lumière de la représentation relève du même principe que celui qui soutient la mémoire, en est la simple
détermination négative »50.
C’est donc bien le refoulement qui se trouve ainsi défini par Schopenhauer, avec cette
exclusion par la volonté d’une représentation hors du domaine de la conscience. Dans cet
établissement du lien généalogique qui existe entre le concept de refoulement tel qu’il se
dessine chez Schopenhauer et de celui qui est développé par Freud, nous apprenons également que la dichotomie entre le vouloir-vivre et les représentations est constitutive de
la Psyché. Le fait que l’instinct aveugle détermine la conscience représentative est « la loi
générale »51 du psychisme. Il s’agit, nous dit Henry, de « l’expression permanente et incontournable de sa structure essentielle »52, de celle-là qui, en termes freudiens, conduira à
une subordination du Moi aux forces inconscientes en raison desquelles il ne sera plus
maître de sa maison. Autrement dit, le décentrement provoqué par le refoulement se
trouve déjà chez Schopenhauer, de même que la « manipulation de la représentation par
la pulsion »53 attestée par toute vie imaginaire et en raison de laquelle l’association d’idées
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HENRY, Michel, « La question du refoulement chez Schopenhauer », dans PV-II, p. 136.
HENRY, Michel, GP, p. 226.
Ibid.
HENRY, Michel, « La question du refoulement chez Schopenhauer », dans PV-II, p. 137.
Ibid.
Ibid.
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est utilisée par la psychanalyse pour tenter de dévoiler l’inconscient. C’est parce que le
rapport de condition à conditionné qui existe entre le Vouloir et la représentation se
retrouve chez Freud comme rapport entre inconscient et conscient que le travail clinique
se proposera comme tâche d’induire le second à partir du premier précisément en levant
les refoulements. Or, se demande Henry, pourquoi la volonté (comme le désir ou la pulsion) refoule-t-elle la représentation ? « Non pas à cause de son contenu représentatif mais
de son affectivité »54 et, « si le refoulement appartient à la constitution fondamentale de
la psyché comme une de ses lois les plus constantes et les plus profondes, c’est d’abord
parce que la représentation qu’il s’agit de refouler – ou d’accueillir – est déterminée affectivement [;] c’est en raison de cette affectivité seulement qu’elle est l’objet d’un rejet et
que celui-ci peut et doit se produire »55.
Il en va de la perception comme de la mémoire et de l’oubli : c’est encore la Volonté qui
voudra ou ne voudra pas. Certains fragments du champ perceptif seront ou ne seront pas
voulus. L’ouverture et l’anticipation perceptives seront façonnées par la force formelle de
la volonté en tant que celle-ci portera ou détournera le regard en « rejetant alors un objet
ou une partie de cet objet hors représentation et ainsi hors conscience, et le maintenant,
à distance du conscient, comme le dit Freud »56 en raison de ce qu’il suscite. Autrement
dit, c’est parce qu’une représentation est affectivement déterminée ou investie d’affect
qu’il peut y avoir un refus de son entrée dans l’ensemble de celles qui composent la vie
consciente, ce n’est pas à cause de son contenu. Michel Henry souligne, à ce propos, les
expressions de Schopenhauer qui font référence au chagrin causé par une pensée, à la
cruauté d’un souvenir qui devient pour cela insupportable, à l’angoisse qu’il suscite, ou
à la répugnance provoquée par les représentations qui nous blessent. C’est cette charge
affective capable d’empêcher les représentations qui peut mener à la folie.
La théorie de la folie rend compte du même clivage dans le psychisme entre la force pulsionnelle et la représentation. Elle préfigure de façon saisissante, ici encore, nous dit Henry,
les conceptions freudiennes. L’origine de la folie, c’est justement le refus de la volonté
de laisser pénétrer dans la conscience une représentation qui lui est contraire en raison
d’une répugnance ou d’un excès. Alors que l’expérience dite « normale » est conçue par
Schopenhauer comme un processus douloureux et une impression pénible par lesquels
(et bien qu’étant contraires à la volonté) des représentations – qui constituent ensemble
et dans leur liaison nécessaire l’ordre du monde – doivent parvenir à la conscience et
être reconnues comme telles, le refus de la volonté de laisser entrer dans l’esprit une
54
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HENRY, Michel, GP, p. 231.
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HENRY, Michel, « La question du refoulement chez Schopenhauer », dans PV- II, p. 136.
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représentation déplaisante et de la rejeter hors de la conscience provoquera un trou
qui sera à l’origine de la folie. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse d’une représentation ainsi
refoulée, « le tissu des représentations qui forme le monde présente brusquement une
lacune, un vide laissé par cette représentation absente »57 et qu’il faudra combler par une
autre qui n’est pas à sa place ou qui sera inventée à cette fin. Elle défera, en raison de
ce déplacement, l’ensemble cohérent de représentations dans lequel consiste le monde.
Cela sera le cas, qu’il s’agisse de celles qui définissent le présent ou de l’ensemble des
représentations passées ou à venir. Ce qui est produit est une liaison arbitraire de phénomènes, un passé arrangé en cela que le contenu des souvenirs est falsifié et le fil associatif
qui les lie est rompu, par exemple. Que ce soit en termes de mémoire ou d’anticipation,
le naturant de la projection représentative est la volonté. Les représentations sont (ou ne
sont pas) repoussées en raison de leur tonalité, en raison de ce qu’elles ont de désagréable
ou d’intolérable, mais il faut aussi que le vouloir soit lui-même originellement constitué
en son être comme affectif, qu’il ne soit pas pur. « Ce n’est […] jamais la volonté comme
telle, un vouloir pur, qui écarte la représentation mais seulement un vouloir préalablement déterminé en soi comme affectif, comme répugnance, blessure, dégoût, honte »58.
Cette doctrine, au moins dans la présentation qu’en fait Henry, ne fait-elle pas déjà signe
vers une théorie de l’hallucination telle qu’elle est présente chez Freud59 ?
Si la doctrine de Schopenhauer anticipe la théorie freudienne du refoulement, elle en
recèle aussi les apories. Henry met cela en évidence en constatant que pour permettre
la venue à l’esprit d’une représentation ou pour l’interdire, il faut d’abord savoir ce qu’est
une représentation et la connaître de quelque façon, ne serait-ce que pour apprécier sa
convenance ou sa non convenance au désir. Mais, si elle ne connaît rien et qui se définit
par l’absence de connaissances (Erkenntnislosigkeit) comment la volonté pourrait-elle bien,
sans représentation, posséder ou acquérir une telle connaissance nécessaire à rejeter une
57
58
59

Ibid., p. 136.
HENRY, Michel GP, p. 233.
Pensons ici au rapport entre résistance, transfert et répétition. Sans hallucination, comment l’actualité
vécue pourrait-elle être investie par ce qui ne parvient pas à la forme représentative? L’hallucination
serait le résultat d’une perception travaillée du dedans et cela ne semble être possible que grâce à un
l’affect capable de (dé)former le champ perception-langage. L’affect du transfert est un Agieren de la
pulsion, un «agir» du refoulé, et ceci veut dire avant toute chose qu’il court-circuite la représentation,
nous dit Freud. Le fait oublié ne reparait pas sous forme de souvenir, mais sous forme d’Agieren. C’est
cette formation du champ perception langage qui rend possible l’investissement du refoulé sous forme
d’une action remplaçant le souvenir. Henry traduit cette Agieren en termes de force inhérente à l’auto-affection et en fait l’invisible où prend forme l’extériorité (visible) du monde. Freud ne dit-il pas que
le malade, un peu comme dans un rêve, accorde aux expériences d’éveil de ses motions inconscientes
actualité et réalité, qu’il veut agir ses passions sans égards pour la situation réelle ?
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représentation ? Cette aporie qui se trouve au cœur de la théorie du refoulement dès sa
première formulation chez Schopenhauer atteint aussi toute conception qui voudra expliquer comment un pouvoir dépourvu de conscience peut bien écarter une représentation
qu’il ne connaît d’aucune façon. C’est dire qu’elle se retrouve en toute philosophie faisant
de l’inconscient le principe organisateur du psychisme et à plus forte raison, chez Freud
et en psychanalyse. Mais elle ne subsiste que si nous restreignons le savoir à la conscience
représentative. Si nous acceptons qu’il y a des formes de manifestation de ce savoir qui
ne requièrent pas la représentation, l’aporie peut se résoudre. Henry nous indique cette
solution en signalant que le savoir inhérent à la volonté, celui qui se trouve à l’œuvre
dans la formation ou la non formation des représentations, est affectif60. C’est cette nouvelle théorie – proprement henryenne – qui rend intelligible le déplacement essentiel –
entrevu par Schopenhauer mais non porté par lui à la clarté du concept – en vertu duquel
toutes les facultés représentatives, l’œil, la mémoire, la pensée, trouvent désormais leur
principe dans un pouvoir qui n’est plus celui de la conscience intentionnelle : dans la vie.
Or, celle-ci, est auto-affection. C’est là que se trouverait, paradoxalement le centre de l’inconscient : dans une auto-affection qui jamais ne devient inconsciente, mais qui n’est pas
non plus à confondre avec la conscience, définie par la représentation. Il est possible de
connaître la représentation avant qu’elle ne soit parce que « ce n’est pas elle qui peut nous
instruire sur elle-même et nous inviter à l’écarter, ce n’est pas son contenu représentatif,
mais son affectivité »61. En sachant cela, et en suivant la réflexion de Michel Henry, nous
avons désormais la possibilité de lire philosophiquement Freud : « en tant que l’acte proto-fondateur de l’extériorité qui sert de fondement à toute représentation possible s’auto-affecte, la formation de [cette extériorité] relève toujours de l’affectivité, l’affectivité de
la représentation est celle du pouvoir qui la forme – ou qui ne la forme pas. Ce dernier cas
est celui du refoulement dont l’énigme se dévoile à nos yeux »62. Si une représentation
n’est pas formée, c’est seulement en fonction de son affectivité. Ce qui motive sa mise à
60

61
62

Mikel Borch-Jakobsen, dans «L’inconscient malgré tout» (in Le lien affectif, op. cit., p. 217) attire notre
attention sur des aspects de la pensée freudienne qui nous aident à comprendre la lecture qu’en fait
Henry en passant par la réflexion de Schopenhauer : «[P]eut-on encore dire que le patient, éprouvant
tel ou tel affect, ne veut rien savoir des représentations qui le hantent ? Ne faut-il pas plutôt admettre
qu’il ne peut rien en savoir – du moins savoir au sens de la représentation ? Et n’est-ce pas là la clef de
sa singulière « résistance » à l’analyse ? Aussi est-ce ailleurs, dans l’«agir» involontaire et irreprésentable
de l’affect, qu’il faut chercher la solution. Il se trouve en effet que l’affect, comme Freud le dit ailleurs
du «travail du rêve», ne pense pas. Il est agi, selon une efficience qui n’a justement rien à voir avec une
volonté délibérant avant de se mettre en mouvement et qui ainsi saurait ce qu’elle veut (définition
traditionnelle de la voluntas comme appetitus intellectualis) ».
HENRY, Michel, « La question du refoulement », dans PV-II, p. 144.
HENRY, Michel, GP, p. 233-234.
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l’écart de la conscience ce sont le déplaisir, la souffrance, voire la terreur liée à l’éventualité
d’une représentation, non ce qu’elle représente. L’affect de la représentation était déjà là
et c’est lui, et non pas la représentation qui a exclu le contenu représentatif, de lui faire
subir le refoulement.
Ce n’est donc pas le contenu de la représentation qui va être connu avant qu’elle ne
soit exclue. Ce n’est pas non plus une représentation qui écarte d’autres représentations.
C’est une force étrangère à la représentation, comme l’affirme Schopenhauer. Mais, ajoute
Henry, la force qui forme ou ne forme pas la représentation n’est pas soustraite à la phénoménalité, elle n’est pas réellement inconsciente. Elle est l’ « Archi-phénoménalité »63 de
l’Affect, caractérisée comme un « savoir sans représentation, savoir avant la représentation, savoir secret de toute représentation, qui sait déjà ce qu’elle va représenter, qui lui
permet de le faire ou le lui interdit »64. Ce savoir sous-jacent, opérant, est celui de la vie
en son essence phénoménologique propre. Il est l’affect consubstantiel à cette phénoménalité non ek-statique, celui qui ne saurait en être séparé en tant qu’elle est issue de la
dynamique d’un sujet incarné. « En sorte que […] placé au cœur de l’inconscient, l’affect
détermine celui-ci comme phénoménologique en son essence et en son fond »65.

Au-delà du principe de constance :
pourquoi l’inconscient n’existe-t-il pas?
Alors, comment comprendre en termes simplement affectifs le processus que Freud
nomme refoulement ? Si le poids de la vie qui s’auto-affecte se fait trop lourd, c’est-à-dire,
s’il y a souffrance, la vie s’efforce d’échapper à soi, de se fuir. En raison du lien qui la lie à
elle-même et qui ne peut être brisé, cela n’est pourtant pas possible et mène à un effort
de changement. Remarquons que cette façon de faire de la pulsion un effort de modification inhérent aux tonalités affectives semble inverser le rapport entre la pulsion et
l’affect tel que Freud en fait l’hypothèse depuis l’Entwurf. La lecture que Michel Henry fait
de la façon dont Freud met en rapport la série plaisir-déplaisir, c’est-à-dire la dialectique
fondamentale de l’affectivité, avec l’état de tension qui règne à la source pulsionnelle fait
plutôt comprendre qu’ « [e]n fin de compte, chez Freud lui-même, la phénoménologie
63
64
65

Ibid.
HENRY, Michel, GP, p. 234.
HENRY, Michel, GP, p. 10. On aurait pourtant tord, nous dit M. Borch-Jakobsen (Le lien affectif, op.cit.,
p.220), « (les psychanalystes auraient tord) de reprocher à Michel Henry de se limiter à une analyse de la
conscience. La sûreté quasi somnambulique avec laquelle il rejoint certaines des propositions les plus
problématiques du dernier Freud l’atteste suffisamment : cette inconscience aveugle de l’affect n’est
autre que l’inconscient, dans son énigme ainsi ravivée ».
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fait s’écrouler le schéma spéculatif initial »66 selon lequel l’affect est second par rapport
aux quantités d’énergie dont il est un représentant67. Pourquoi cela ? L’affectivité n’est
plus seconde par rapport aux quantités d’énergie qui constituent ou supportent l’être de
la pulsion, dès lors qu’elles « sont […] la figuration des déterminations affectives fondamentales »68. Ce qui permet à Michel Henry d’effectuer ce renversement apparent de la
doctrine freudienne c’est Freud lui même, ou plutôt la théorie des pulsions telle qu’elle
se dessine à la fois dans Le problème économique du masochisme et dans Au-delà du principe de plaisir. L’hypothèse affirmant que le plaisir est lié à une diminution d’excitation,
le principe de constance, y est formellement contredite dès lors que Freud admet que
le plaisir peut aussi correspondre à une augmentation de la tension et le déplaisir à sa
diminution. Mais alors, si le principe de constance est mis à mal, quelle utilité peut-il y
avoir à formuler l’hypothèse de la notion de pulsion dès lors que celle-ci est entendue
comme ayant pour but de supprimer l’état de tension qui règne à la source de l’excitation
endogène ? Si nous voulons conserver au système freudien une quelconque cohérence,
vaut-il mieux s’en débarrasser ou plutôt, comme le fait Michel Henry, interroge sa signification à partir de l’affectivité ? Dans ce deuxième cas, il semble qu’il faille reconnaître
que l’affect fonde la pulsion. Que savons-nous, en effet, des quantités pulsionnelles qui
déterminent les tonalités affectives ? Sont-elles vraiment exprimées par l’affectivité ? Il
y a une difficulté méthodologique de la théorie psychanalytique qui subsiste chaque
fois que Freud nous parle d’« excitation » pulsionnelle pour rendre compte de l’affect.
Lorsque, à propos de la variation affective, nous parlons de l’excitation endogène, nous
intégrons l’explication scientifique à l’expérience et nous semblons ainsi démontrer
celle-là par celle-ci. Mais, phénoménologiquement parlant, éprouvons-nous une quantité d’excitation ou plutôt soit du plaisir soit du déplaisir ? Il n’y a pas de doute que c’est
la tonalité affective qui constitue la réalité de notre vécu. «La quantité d’excitation n’est
pas un au-delà du plaisir »69, c’est plutôt l’immédiateté de celui-ci ou de son contraire
qui nous fait comprendre la signification de celle-là. Le terme « excitation » n’est qu’une
façon de désigner le contenu phénoménologique de l’affect. C’est pour cette première
raison que Henry nous dira que « le jeu des quantités et de leur variations, prétendument
régi par le principe de constance, se ramène […] en réalité à une régulation par la série

66
67

68
69

HENRY, Michel, GP, 377.
Lisons à ce propos, l’entrée « Affect » du Vocabulaire de Psychanalyse, où nous apprenons que «l’affect
est l’expression qualitative de la quantité d’énergie pulsionnelle et de ses variations». LAPLANCHE et
PONTALIS, Vocabulaire de Psychanalyse, Paris, PUF, 1971, p. 12.
HENRY, Michel, GP, 375.
Ibid.
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plaisir-déplaisir, c’est-à-dire, à une dialectique de l’affectivité elle-même et se résorbe […]
entièrement en elle »70.
C’est donc, nous dit Henry, à la suite de Schopenhauer et de Nietzsche, qu’il faut situer
ce qu’il y a de mieux dans les textes de Freud. C’est aussi dans ces textes que la situation
clinique est présentée comme étant ancrée dans la dynamique affective du transfert, qui
en est le principal moteur. Ils montrent que la représentation par l’analysé de sa propre
situation, de ses conflits et de leur histoire, ne sert à rien aussi longtemps qu’une modification affective n’accompagne cette conscience, « c’est à dire [aussi longtemps] qu’une
modification de la vie, n’est pas intervenue »71. L’acceptation intellectuelle du sens n’est
rien sans une transformation affective qui ouvre de nouvelles possibilités de vie. Cette
subordination s’étend à la détermination de la valeur de vérité des interprétations et des
constructions, qui sera dépendante, elle aussi, de la teneur affective des rapports établis
dans la communauté formée par l’analyste et l’analysant. Les meilleurs seraient justement
ceux où le primat de l’affectivité affleure, où se fait jour « cette subordination de l’intellect
à la vie ». La théorie et la thérapie psychanalytiques mettraient d’abord en évidence «
cette subordination de la pensée représentative – perceptions, images, souvenirs, productions oniriques et symboliques, esthétiques et religieuses, etc. – et de tout ce qui se
montre en elle, à un pouvoir d’un autre ordre »72.
Compte tenu cette subordination de la pensée et de la représentation à l’affectivité,
dégagée à partir de sa compréhension du refoulement, il est possible de mieux comprendre le statut que Michel Henry assigne à l’inconscient. Mais y a-t-il encore un sens
quelconque à parler d’inconscient si nous savons que le principe qui y est à l’œuvre est
l’affectivité, et que celle-ci est toujours consciente, même dans les rêves? Quelle signification ce terme peut-il avoir après la critique de Michel Henry73? L’auteur de la Généalogie de
70

71
72
73

HENRY, Michel, GP, p. 376. « Autre façon de dire, une fois de plus, remarque M. Borch-Jakobsen (Le lien
affectif, op.cit. p. 218) que l’affect (l’agir, la répétition, le transfert) ne connaît ni délai, ni temps, «ni négation, ni doute, ni degré dans la certitude». Toutes ces «propriétés particulières de l’inconscient» selon
Freud conviennent éminemment à l’affect, qui est ainsi comme l’épreuve même de l’inconscient – et
son épreuve intégralement consciente… L’affect, doit-on dire, est le singulier Cogito de l’inconscient,
l’affect est la singulière inconscience du Cogito (de fait, a-t-on assez remarqué que les «propriétés» de
l’inconscient sont celles-là mêmes du Cogito, à sa pointe «extravagante» : instantanéité, immédiateté,
positivité, indubitabilité ?) » .
HENRY, Michel, GP, p. 385.
HENRY, Michel, GP, p. 10.
C’est là « le rasoir d’Henry », comme le dit Mikel Borch-Jakobsen (Le lien affectif, op. cit., 214) reprenant
la remarque de Fr. Roustang, qui affirme que « nous pourrons désormais relire l’œuvre de Freud, ayant
à notre disposition un authentique rasoir d’Occam, pour mettre, d’une part, ce qui est intuition géniale
ou transposition imaginée de la chose qui nous concerne et dont il est si difficile de parler, et d’autre
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la Psychanalyse, nous l’avons déjà remarqué, décèle sous la plume de Freud une double
caractérisation du terme d’inconscient, selon le rapport que celui-ci entretient avec un
savoir de la vie qui précèderait toute objectivité et qui serait celui d’une subjectivité absolue où toute représentation de trouve son origine. C’est ce savoir de la vie, qui est l’affectivité, en fonction duquel est inhibée ou formée une représentation, qui servirait de
critère à la distinction de la double signification du concept d’inconscient. Il « voulait […]
dire deux choses totalement différentes selon qu’on se référait à l’obscurité en laquelle
sombre inévitablement tout contenu conscientiel dès qu’il quitte le présent de l’intuition ou de l’évidence pour n’être plus qu’une représentation virtuelle, ou au contraire à
la vie elle-même en tant qu’elle se dérobe par principe à la lumière de l’ek-stase »74. Selon
Henry, cette double référence s’accomplit constamment chez Freud, chez lequel la simple
latence des contenus représentatifs cède peu à peu la place à « une considération plus
profonde qui thématise l’inconscient dans sa connexion à l’essence de la vie et au mode
primitif de son accomplissement immanent : l’action, la force, la pulsion, l’Énergie »75. Si la
première caractérisation de l’inconscient succombe à la critique d’une phénoménologie
radicale, l’autre, en revanche, se voit éclairée par celle-ci et se voit rangée parmi les formes
que prennent l’immanence de la subjectivité vivante et son savoir immémorial et charnel. « Point n’est donc besoin pour rendre compte du refoulement de la mythologie des
topiques ni de leurs personnages plus ou moins grossièrement empruntés au monde de
la représentation, le savoir de la vie y suffit »76.
Cette inutilité de la notion freudienne du refoulement s’étend aussi à l’inconscient
de la représenteité entendu comme lieu des représentations refoulées qui gardent le
caractère ek-statique En revanche, l’autre aspect de ce que Freud nomme inconscient a
la plus grande importance, en tant qu’il rend compte de l’« en-deçà du monde où s’édifie intérieurement l’essence de tout pouvoir »77. « En-deçà du monde », cela veut dire,
chez Henry, « dans l’invisible, dans l’immanence radicale de la subjectivité absolue ».
C’est pourquoi, l’une des intuitions freudiennes les plus importantes, selon la réflexion
de l’auteur de la Généalogie de la psychanalyse, est que la représentation est déterminée par le pathos de la vie, qu’elle détermine également le refoulement et le retour du
refoulé. Cet « inconscient efficient »78 est la source irreprésentable de la représentation,

74
75
76
77
78

part, ce qui est retour à l’infatigable effort de la philosophie occidentale pour tout ramener dans les
tenailles de la représentation». («Une philosophie pour la psychanalyse ?», op. cit., p. 1189).
HENRY, Michel, GP, p. 388.
HENRY, Michel, GP, p. 388.
HENRY, Michel, GP, p. 234.
HENRY, Michel, GP, p. 392.
HENRY, Michel, GP, p. 392.
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le revers subjectif, inobjectivable, de l’objectité, l’épreuve de soi d’une vie s’exprimant
par l’incessant des forces où se forme la teneur affective et sémantique des rapports
entre sujets et de leur praxis. Là se trouve, également, la source de ce qui est donné
comme monde à l’intentionnalité de la conscience, ainsi que celle des comportements
humains. Cet inconscient, qui n’ek-siste donc pas, est – sous la plume de Henry – « le
nom de la vie »79.

79

HENRY, Michel, GP, p. 348. Fr. Roustang souligne ainsi, («Une philosophie pour la psychanalyse?», op.cit.,
p.1181) en commentant la thèse de Michel Henry selon laquelle l’inconscient n’ek-siste pas qu’« il est
clair que l’attribut inconscient s’applique soit à la pulsion, soit à la représentation. Mais si, d’une part,
comme il a été montré, la pulsion est une hypothèse non nécessaire pour rendre compte de l’affectivité
et si, d’autre part, ainsi qu’il a été dit plus haut, la représentation n’est inconsciente que par le fait qu’elle
peut n’être pas actuellement présente à la conscience – fait qui n’a pas préoccupé Freud outre mesure
et qu’il a désigné du terme de préconscient – il faut conclure que l’inconscience n’existe pas ou, ce qui
est moins abrupt, mais pas moins sévère, que l’on ne peut parler d’inconscient que par négligence de
langage ». Ajoutons à cela le commentaire de M. Borch-Jakobsen («Le lien affectif», op.cit., pp. 220-221)
qui nous fait comprendre non seulement pourquoi, en un sens, selon Henry, Freud est tributaire d’une
certaine lecture du cogito cartésien, mais aussi pourquoi, en pensant la subjectivité à partir de l’auto-affection de la vie, la phénoménologie de Henry passe outre la distinction entre conscient et inconscient,
pouvant affirmer que le second n’existe pas. « L’inconscient ne s’oppose pas à la conscience, pas plus
que la conscience ne s’oppose à l’inconscient, ils sont l’un comme l’autre, en-deçà de cette opposition,
qui est l’opposition représentative comme telle. Et ils y résistent tenacement, obstinément. Ce que
Freud, sous les titres du transfert et de la répétition, s’acharnait à penser comme une résistance à cette
ob-position là, à la prise de conscience comme saisie représentative. C’était, comme le dit bien Henry,
l’affect, le profond oubli de l’affect, dans son insurmontable opposition à la représentation, à la remémoration, à la «temporalité ek-statique» en général ».

CULTURA 35.indb 187

18/12/2017 16:58:42

188 | Cultura 35 (2016)

CULTURA 35.indb 188

18/12/2017 16:58:42

Le nœud et la terre | 189

Le nœud et la terre
Guy- Félix Duportail*
Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias 35 (2016): 189-210. ISSN 0870-4546
URL: https://cultura.revues.org/2609

Résumé
A partir du double constat d’une carence de statut et d’une crise de sens de la topologie
lacanienne du nœud borroméen, nous tenterons d’expliciter le sens phénoménologique de
ce nœud. Réduit à son essence, le nœud borroméen est composé de points et de trous. Or ces
trous sont le résultat de mouvements expérimentables sur un mode affectif et charnel. La pulsion, le désir, l’amour, constituent en effet la matière phénoménale du nœud borroméen. Avec
Husserl, Merleau-Ponty et Patočka, nous montrerons que la Terre originaire et immobile constitue l’ancrage de tous ces mouvements. Les mouvements-nœuds de la vie affective reçoivent
alors une signification ontologique. Ils sont autant de variantes du mouvement primordial vers
l’être.
Mots-clés : nœud, mouvement, phénomène, terre, ontologie.
Abstract
Grounding our analysis in two factors – the lack of status and crisis of meaning in the
Lacanian topology of the Borromean knot – we will attempt to explain the phenomenological meaning of the knot. Boiled down to its quintessence, the Borromean knot is made up
of points and holes. These holes are the result of experimental movements on an emotional
and carnal plane. Impulse, desire, love, all three truly combine to constitute the phenomenal
matter of the Borromean knot. By means of Husserl, Merleau-Ponty and Patočka, we will show
that the native and stationary Earth provides the fulcrum for these movements. The knotting
movements of emotional life are thus granted ontological meaning. They are the many variants of the primordial movement towards being.
Keywords: knot, movement, phenomenon, earth, ontology.
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Introduction
A la fin de son enseignement, à partir de 1972 et jusqu’à sa mort en 1981, Lacan se réfère
de façon centrale à un objet topologique particulier: le nœud borroméen. Lacan disait que
ce nœud lui allait comme une bague au doigt. Ce nœud, qui est à proprement parler une
chaîne, car il lie ensemble trois consistances indépendantes, se caractérise par le fait qu’il
suffit de la rupture de l’une quelconque d’entre elles pour libérer les deux autres. Entouré
par de jeunes mathématiciens comme Pierre Soury ou Michel Thomé, Lacan, se passionne
alors pour la topologie des nœuds. Il fait même du nœud borroméen la pierre angulaire
d’un schématisme des concepts fondamentaux de la psychanalyse: le symptôme, le refoulement, les complexes d’Œdipe et de castration, mais aussi de catégories plus transversales
comme le symbolique, l’imaginaire, le réel, ou encore l’objet « a » et le Nom du père.
Malgré cet engouement, force est de constater que le statut du nœud borroméen
demeure incertain dans le monde analytique. Lacan refusa d’en faire un modèle au sens
épistémologique du terme, car il considérait que les objets topologiques auxquels il se
référait constituaient la structure même de l’inconscient. Aujourd’hui, chez ses disciples,
l’opinion apparaît comme morcelée et connaît des positions antagonistes, comme, d’un
côté, la critique ou même le rejet de l’orientation topologique terminale (Roudinesco,
Zizek) et, d’un autre côté, l’objectivisme mathématique qui, lui, se détermine exclusivement en fonction des propriétés formelles des chaînes (Porge, Vappereau). Entre ces
deux extrêmes apparaissent des positions médianes qui distinguent l’usage lacanien de
la topologie de son usage mathématique stricto sensu, mais qui ne présentent pas davantage d’unité (Nasio, Dor).
L’enjeu d’un dialogue entre phénoménologie et psychanalyse peut être par là même
délimité: en premier lieu une clarification du statut de la topologie analytique s’avère
nécessaire et, en second lieu, dans l’esprit de la Krisis, une approche phénoménologique
de la question devrait permettre d’intégrer la dimension du formel représentée par la
topologie, en évitant à la psychanalyse ce que l’on pourrait désigner comme une crise de
sens. Crise de sens qui possède évidemment son originalité par rapport à celle des sciences de la nature, mais crise de sens malgré tout. Le symptôme le plus manifeste de cette
crise, comme on peut le voir dans la littérature spécialisée, réside dans l’extériorité qui
subsiste entre la clinique et les schèmes topologiques. On pourrait dire qu’ils sont utilisés
la plupart du temps comme des « vêtements d’idées ». A cet égard, le séminaire XXIII,
consacré au sinthome de Joyce, fait figure d’exception heureuse. Aussi, la tâche est-elle
précise: elle ne peut être que celle d’une clarification phénoménologique de la topologie
analytique.
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Pour avancer dans la direction d’une resémantisation du formalisme topologique, je
me propose, aujourd’hui, d’adopter une stratégie d’explicitation des schémas de Lacan.
Je tenterai de faire passer le nœud borroméen d’un état initial de phénoménalité formelle
pauvre, à celui d’une phénoménalité riche et matérielle, seulement implicite chez Lacan.

Réduire le nœud
La meilleure explicitation possible de la phénoménalité du nœud borroméen c’est bien
évidemment de le soumettre à la réduction phénoménologique. Cette dernière est pour
ainsi dire faite pour cela. Comme le dit Heidegger en 1927 : « (…) c’est précisément parce
que les phénomènes ne sont, de prime abord et la plupart du temps, pas donnés, qu’il est
besoin d’une phénoménologie »1. Nous ne retiendrons donc maintenant des schémas de
Lacan que ce qui se donne de soi-même des nœuds ou chaînes. Cela étant, à contre-courant de
l’opinion sur ces questions, nous sommes en fait par ce geste très proches de ce que Lacan
préconise lui-même, quand il nous dit qu’il faut nous en tenir à ce qui nous est fourni par les
objets topologiques, qu’il ne faut pas faire d’hypothèses, qu’il faut être dupe des apparences.
C’est précisément ce que nous revendiquons: être la dupe de l’apparence du nœud borroméen.
Or, qu’est-ce que cela donne l’apparence de la chaîne dans son dessin? Cela donne des
points et des trous, et même des points trous. D’abord un point trou, au centre du nœud, que
Lacan désigne par la lettre « a »; puis trois autres points, issus du chevauchement de deux
cordes qui en coincent une troisième, et qui font ainsi tenir le nœud. Sur le dessin du nœud
mis à plat, ces points conditionnent trois aires de jouissance situées autour du point trou
central (JΦ, JA, sens), qui sont chacune délimitée par trois points, deux points de croisement et un point de serrage qui les bloque. Lacan appelle ce groupe de points un « point
triple »2. Enfin, il y a les points trous que sont de surcroît chacune des consistances. Le rond
du réel enserre en effet un trou, tout comme celui de l’imaginaire ou du symbolique:
R

I

R = réel
I = imaginaire
S = symbolique
= jouissance phallique
= jouissance de l’autre
S

1
2

= plus de jouir

HEIDEGGER, Martin, Sein und Zeit, §7, p.36. Trad. Franç. E. Martineau, Paris, 1985, p. 47.
LACAN, Jacques, R.S.I., séance du 18 mars 1975.
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Ce qui se montre dans le dessin est donc un effet de consistance entre des trous, le fait
que des cordes se coincent. Il y a consistance. C’est cela l’événement du nœud borroméen:
un serrage de cordes qui fait que trois trous tiennent ensemble par un même trou central.
L’unité de sens phénoménal du coinçage des trous Lacan l’appelle un point et même un
vrai point, par opposition au point d’Euclide, sans dimension. Le 10 décembre 74, lors du
séminaire R/S/I, il dit même que le point central est l’essence du nœud.
Lacan accomplit – sans l’avoir énoncée comme telle, mais peu importe car c’est bien ce
qu’il fait – une quasi réduction eidétique. L’invariant des nœuds borroméens c’est le point
trou central, et corrélativement, le coinçage d’un ensemble de trous périphériques par ce même
trou.
Or, comme les nœuds ne se font pas seuls, on peut se demander qui vise, et de quelle
manière, la réalisation d’un nœud de ce type? Quel est le corrélat – subjectif ou asubjectif – de cet ensemble de trous enchaînés? On pourrait dire que c’est Lacan. Mais, en
l’occurrence, de quoi Lacan est-il le nom? Mayette Viltard, dans sa réflexion sur le nœud
borroméen généralisé, dit que c’est une coupure fermée qui produit le nœud, que c’est
un trou engendré par le déchiffrement mathématique à partir duquel se constitue une
chaîne3. On songera encore aux générateurs de chaîne que sont les R-mouvements de
Reidermeister dans la théorie classique des nœuds. Ce sont là des opérations répertoriées
par les mathématiques. Mais, quand on dit, comme Lacan le fait dans R/S/I, que, le Père
des noms, le père nommant, illustré par le trou tourbillonnaire du dieu sur le Sinaï, qui
dit à Moïse Je suis ce que je suis, quand on dit par conséquent avec Lacan, en référence à
la Bible, que le père des noms est le trou quatrième qui fait chaîne avec l’imaginaire, le
symbolique et le réel, ou comme Lacan le fera un peu plus tard, que le quatrième rond
est le rond du sinthome, nous quittons alors le formel pour le matériel. Nous voulons dire
par là que avons des contenus, une référence. C’est d’ailleurs à partir de cette dimension
référentielle du nœud que l’on peut se poser des questions spécifiquement analytiques:
comment doit-on nommer le quatrième rond ? Comme rond du Nom-du-père ou comme
rond du sinthome? Le revers de la médaille du formalisme mathématique apparaît donc
dans le fait que l’on ne sait pas de quoi on y parle, comme le suggérait avec humour Bertrand
Russell. D’un autre côté, quand on se réfère aux objets que l’on connaît empiriquement,
on méconnait l’ordre formel (catégorial, discursif) qui les capture. Comment dès lors sortir
de cette alternative aliénante?

3

VILTARD, Mayette, « Une présentation de la coupure : le nœud borroméen généralisée », Revue Littoral,
n.º 1, 1981.
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Sur les traces de « L’œil et l’esprit »4, une issue à ce dilemme pourrait bien consister à lire le
nœud selon le paradigme de la peinture contemporaine. Chez Cézanne ou chez Matisse,
par exemple, c’est la couleur qui engendre la forme. Transposé en langage philosophique,
lire ou plutôt voir les ronds de couleur de Lacan comme des papiers colorés de Matisse,
comme des tableaux en quelque sorte, cela revient encore à appréhender le nœud sous
réduction, toutefois selon une réduction infléchie comme matérielle. Nous entendons par
là une phénoménologie orientée non pas tant par la recherche des actes d’un ego pur
que par l’élucidation d’un ordre immanent à la matière de l’expérience, ce que Husserl
désignait dans ses Recherches Logiques comme un « a priori matériel »5. Par ce retour à un
ordre intrinsèque à l’expérience de la matière borroméenne, nous nous demandons ce
qu’il en est de la réalité matérielle du nœud6. Or, que dire dans ce cas de la facticité dont
l’ordre des points de serrage est issu?

De la chair comme archi-facticité de la chaîne borroméenne
Réduire la chaîne à sa facticité7 – là où s’entrelacent dans une même texture l’essence et
l’existence des points – c’est ce que fait Lacan dans le séminaire sur le Sinthome, lorsqu’il
décrit le vécu borroméen de Joyce qui sent son corps tomber comme une pelure. A ce
moment de la vie de Joyce, le rond de l’imaginaire glisse entre les ronds du symbolique et
du réel, et Joyce le ressent. Ou plutôt: Lacan perçoit l’ordre spatial topologique inhérent
à l’expérience corporelle de James Joyce. Le sentiment d’avoir un corps ne va pas en effet
de soi pour l’écrivain irlandais. Il lui faut écrire pour réparer ce décrochage de son « ego »
(entendu comme l’idée de soi comme corps). « Chez Joyce, remarque Lacan, il n’y a que
quelque chose qui ne demande qu’à s’en aller, qu’à lâcher comme une pelure »8. Avoir
un corps correspondrait du même coup à la consistance réussie d’un nœud borroméen
à trois, lorsque le petit « a » est enveloppé par l’image d’un corps, elle-même bien nouée
aux autres dimensions du réel et du symbolique. Le sentiment d’avoir un corps serait donc
topologiquement traduisible par l’élaboration borroméenne. Telle serait l’ordre spatial immanent à cette affection : le sentiment d’avoir un corps.

4
5

6

7

8

MERLEAU-PONTY, Maurice, L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, 1964.
Voir notre « A priori littéral », Paris, Cerf, 2003, dans lequel la notion d’a priori est conçue avec le statut
d’a priori matériel husserlien et non kantien.
Pour plus de détails, le lecteur pourra se reporter à nos Institutions du monde de la vie, où les descriptions de la topologie vécue par l’analysant et l’analyste sont développées.
Comme le met en lumière Husserl dans les Méditations Cartésiennes « le fait lui-même, avec son
irrationalité, est un concept structurel dans le système de l’a priori concret ». Paris, Vrin, 1978, § 39, p.137.
LACAN, Jacques, Le Sinthome, Paris, Seuil, 2005, p.149.
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A parte subjecti, la donation des points de consistance et des points trous n’irait donc
pas, d’un point de vue matériel, sans le vécu d’un schéma corporel structuré sur un mode
borroméen. La matérialité du corps coïncide ici avec une expérience de la matérialité, de
sorte que c’est bien, comme le confirme l’exemple joycien, dans l’expérience du corps
que l’on découvre son ordre topologique intrinsèque.9 Ainsi, la chaîne borroméenne se
fait écho dans le corps entendu comme matière impressionnelle, ce que l’on dénomme la
chair. Toutefois, cette expérience charnelle se limite-t-elle au sentiment d’avoir un corps?
Essayons, en prenant appui sur la tradition phénoménologique, de poursuivre la description entamée par Lacan dans le séminaire sur le sinthome.
Comme on le sait depuis Husserl, la chair n’est pas inerte. Elle est à la fois esthésique et
kinesthésique. Elle vit en permanence des sensations de mouvements de ses membres
(kinesthèses), sensations qui sont celles du ressentir de l’être sensible lui-même qui, en
même temps, est pris dans le monde. Kinesthèses qui concernent l’impression ou l’auto-affection du sentant s’accompagnant hors de lui-même au sein même du senti (selon
l’exemple paradigmatique de la main droite qui touche la main gauche, et vice versa, ce
qui exhibe la réversibilité du senti et du sentant). A la fin de son œuvre, Merleau-Ponty,
sous le nom de chiasma, étendra même cette réflexivité ek-statique du sentir à l’Être sensible en totalité, si bien que le corps propre enlacera le corps du monde, et ne sera plus
lui-même qu’une variante de la chair comme dimension ou chose générale, au-delà de
la dualité sujet-objet. Avec le dernier Merleau-Ponty, l’extension de la chair au monde
fait que celle-ci n’est plus exclusivement celle du corps propre, elle est plutôt celle d’un
inconscient ontologique primordial, à distinguer bien sûr de celui de Freud10.
Avant même Merleau-Ponty, Husserl fit lui aussi de la chair, entendue comme le « sol »
ou « l’Arche originaire Terre » qui ne se meut pas, la condition de compréhension du repos
et du mouvement des corps, à laquelle se rapportent tous les mouvements des corps
dans l’espace. La Terre est, dit Husserl « un tout dont les parties – si elles sont pensées
pour elles-mêmes comme elles peuvent l’être, en tant que fragmentées et fragmentables – sont des corps mais, en tant que « tout », n’est pas un corps »11. La terre originaire
9
10

11

LÉVINAS, Emmanuel, De l’existence à l’existant, Paris, Vrin, 1978, p.123.
“L’inconscient est le sentir lui-même, puisque le sentir n’est pas la possession intellectuelle de “ce qui”
est senti, mais dépossession de nous-mêmes à son profit, ouverture à ce que nous n’avons pas besoin
de penser pour le reconnaître. {…} L’inconscient de refoulement serait donc une formation secondaire,
contemporaine de la formation d’un système perception-conscience, et l’inconscient primordial serait
le laisser-être, le oui initial, l’indivision du sentir.” MERLEAU-PONTY, Maurice, Nature et Logos dans
Résumé de Cours au collège de France, 1959-60
HUSSERL, Edmund, « l’Arche originaire Terre ne se meut pas », dans « la terre ne se meut pas », trad. D.
Franck, Minuit, Paris, 1989.
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de Husserl, à la différence de celle de Galilée, n’est donc pas un corps dans l’espace et le
temps, elle les précède logiquement, car elle conditionne l’espace et le temps, et donc
le mouvement. La terre originaire de Husserl est donc déterminable, en un certain sens,
comme chair et non pas comme corps. Ainsi, Husserl, avant même Merleau-Ponty, sépare
la chair (qu’il désigne comme « arche Terre ») du corps propre, bien que le lien ne soit
jamais rompu entre les deux12.
Husserl et Merleau-Ponty nous invitent donc tous deux à penser la Terre originaire ou la
chair du monde comme la condition génétique de l’ordre sensible dont nos vécus corporels ne seraient que des cas particuliers. Vivre un corps de chair, cela reviendrait à participer à la chair du monde. Le plus intime communique alors avec le plus extime. A la lumière
de cette avancée, l’expérience de la chair ne peut donc plus correspondre uniquement au
sentiment d’avoir un corps.
A travers cette participation du corps au monde, la chair se révèle en effet comme le
socle ontologique de mon corps. La chair n’est pas un étant que l’on pourrait intégrer dans
un ensemble plus vaste, elle est l’être même de notre appartenance au monde. J’ai un
corps, mais je suis au monde, et c’est en cela que je suis mon corps. Ainsi, déterminable
et déterminée selon la structure de « l’être-à » caractéristique de l’appartenance ontologique, la chair doit-elle recevoir un sens d’être qui la distingue radicalement de l’objet
spatial13. Son statut ontologique est donc celui d’un existential. Plus près de nous, c’est
ce qu’illustre encore la pensée de Jan Patočka, dans laquelle la corporéité est exemplairement décrite comme mouvement de l’existant ou être-vers ses possibilités d’exister, de
sorte que la chair comme corporéité prend alors les traits d’un mouvement vers le monde,
entendu comme totalité des possibles à être. La teneur ontologique du mouvement vers
le monde, comme appartenance dynamique d’un corps au monde, s’impose alors comme
le caractère essentiel de la chair.
Des inédits de Husserl aux leçons de Patočka, la convergence des analyses phénoménologiques, malgré leur diversité et leur éventuelle tension, est remarquable, et finalement
plus importante que tout ce qui peut les distinguer. Chez Patočka comme chez Husserl,
12

13

Soulignons en passant que la notion de Terre chez Husserl ne coïncide pas cependant en totalité avec
celle de chair chez Merleau-Ponty. Des cosmonautes peuvent voir la Terre selon Husserl, et peuvent
donc s’en détacher, alors que la chair merleau-pontienne est enveloppante. Nous forgeons ici une
Terre-Chair qui modifie sensiblement la chair selon Merleau-Ponty, et cela à la lumière d’une séparation
qui relie à la Terre, comme nous l’expliciterons plus loin.
On comprend dès lors pourquoi Merleau-Ponty préconisait de prendre l’espace topologique pour
modèle de l’Etre. L’étude des relations spatiales qualitatives, permet d’appréhender le corps selon la
chair, en rupture avec l’espace partes extra partes de Descartes.
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les mouvements corporels doivent se repérer et être compris en fonction d’une référence
plus fondamentale14: celle de l’appartenance au monde ou à la Terre originaire. Par suite,
le mouvement doit être entendu selon son sens ontologique et non plus ontique, c’est-àdire être compris comme un « mouvement » allant vers l’espace, et non pas comme étant
dans l’espace déjà constitué, à la différence du mouvement des corps de la physique scientifique15. Bref, dans le paradigme phénoménologique, nous avons affaire à une dynamique
ontologique indexée à la chair comme structure existentiale fondamentale. Si « La terre
est le repère du mouvement corporel en général »16 alors, pour les mouvements impliqués dans la chaîne, le repérage vis-à-vis de la Terre est de structure.
Ainsi, comme nous le posons ici par principe et par méthode, lorsque nous lisons les
mouvements nœuds de la topologie selon les ressources de la chair, lorsque nous les
incarnons, un point de serrage sur la chaîne borroméenne équivaut à un point de tranquillité ou de repos, de sorte que chaque point de serrage équivaut à un point qui est le point
de départ (mise en mouvement à partir d’où l’on vient) ou le point d’arrivée (repos) d’un
mouvement en situation d’aller vers le monde, et non depuis un point de localisation déjà
situé dans le monde. C’est le mouvement ontologique qui donne alors le sens authentique
ou la visée intentionnelle du mouvement nœud topologique. Inversement, le mouvement
nœud topologique doit être compris comme le schème d’un concept ontologique. Le
mouvement nœud n’est donc pas seulement un nouveau schéma corporel, il est une présentification du mouvement vers l’Être que nous avons à être, en tant qu’existant incarné.
Le sens ontologique de l’événement qu’est l’accomplissement d’un nœud borroméen
nous semble alors être le suivant: l’événement du nœud est l’institution d’un corps de
14

15

16

La chair comme sens d’être de l’appartenance au monde, doit rendre par définition sensible le mouvement général de l’existence. Etre au monde selon un corps participant à la chair, c’est aller vers l’espace-temps qui en constitue la trame et, simultanément, faire venir le monde à nous, le faire apparaître
dans la rencontre née du mouvement corporel allant à son encontre. Le monde peut ainsi devenir phénoménal, c’est-à-dire se montrer ou se dévoiler, grâce au corps en mouvement qui se dirige vers lui. Il y
a là une dynamique de l’apparition qui nécessite l’incorporation du mouvement général du sentir dans
un mouvement corporel et donc sensible. Il n’est plus question ici, comme chez Husserl, d’une relation
interne entre un acte et un contenu intentionnel, mais d’une relation intrinsèque à un espace institué
par le mouvement de l’ek-sistence et conforme à la topologie générale du sentir dont le chiasma est la
figure emblématique. Patočka nous sert ici encore de guide quand il écrit: « Avant que nous ne soyons
en état de faire quoi que ce soit, le monde s’est déjà emparé de nous, le monde nous tient, dans et par
notre disposition. Telle est la contribution de ce domaine au mouvement originaire que nous sommes
– mouvement vers le monde, puis, à travers le monde, de retour à nous-mêmes (nous soulignons) » in
Leçons sur la corporéité, Grenoble, Millon, 1995, p. 69.
Egalement PATOČKA, Jan, In Papiers phénoménologiques, Leçons sur la corporéité, Grenoble, Millon,
1995, p. 72. « Le mouvement originaire ne serait pas alors dans l’espace, mais vers l’espace » écrit Patočka.
Ibidem, p. 109.
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chair, l’incarnation d’un existant en devenir. Le nœud nous donne à nous-mêmes comme
chair individuée en même temps que le monde s’ouvre à nous. Après tout, Merleau-Ponty
ne disait-il pas, dès la Phénoménologie de la perception, qu’«être corps (…) c’est être noué
à un certain monde (…)»17. On soulignera, enfin, que cet arrivage d’un corps de chair à
l’existant n’a lieu que dans le mouvement vers le monde, il ne préexiste pas sous la forme
d’une représentation préalable.
Ce que nous venons de dire est-il toutefois pleinement accordé et même simplement
accordable à la phénomalité du schème topologique? Ne serait-ce pas plutôt une simple
projection de notre part? Essayons de répondre à cette objection.
Dans le séminaire R.S.I, le lecteur peut identifier sans ambiguïté le mouvement de l’eksistence sur les dessins du nœud. Il est en effet désigné comme tel par Lacan, si bien que
le mouvement topologique en question ne peut que recevoir une signification ontologique que Lacan a laissé comme en pointillé pour son lecteur. Lacan parle explicitement de Kierkegaard dans R.S.I, afin de commenter l’ek-sistence dans le contexte de la
chaîne borroméenne. Bien que cela n’ait pas été relevé et encore moins développé par
les commentateurs, il est patent que Lacan pense à la notion philosophique d’existence,
lorsqu’il évoque, en 75, dans R.S.I, la réalité pathétique de l’existence18. Ce qui le montre
encore, c’est la façon dont Lacan, l’année suivante, dans le Sinthome, rapproche l’existence
et l’erre, cette dernière notion étant à entendre comme l’errance des non-dupes (ceux
qui considèrent la vie comme un voyage) ou bien comme l’errance de celles et ceux qui
sont en revanche dupes de la structure et qui, comme Kierkegaard, savent qu’ils sont pris
dans la répétition19. Il est alors évident que Lacan ne pense pas exclusivement le nœud
en mathématicien mais, simultanément, en lecteur de Kierkegaard. Or, en quoi consiste
exactement ladite existence dans la topologie de Lacan? Techniquement parlant, il s’agit
de la rupture d’une des consistances dont est faite la chaîne. Sur le schème, l’ek-sistence
est décrite par un mouvement de « tourne-autour » de la consistance20, suite à la transformation d’un rond en droite infinie.
Pour clore l’objection soulevée ci-dessus, nous dirons donc que, dans l’espace du nœud
borroméen, le mouvement ontologique correspond au mouvement bien nommé de l’eksistence, qui apparaît dans les schémas comme ce qui tourne autour d’une consistance, et
qui institue par là-même un champ spatio-temporel qui ne lui pré-existait pas. Suivant les
17
18
19
20

MERLEAU-PONTY, Maurice, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 173.
LACAN, Jacques, R.S.I., séance du 14 janvier 1975.
LACAN, Jacques, Séminaire le Sinthome, séance du 13 avril 1976, Paris, Le Seuil, 2005, p. 136.
R.S.I., séance du 18 février 1975.
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indications de R.S.I., en termes charnels, on passe alors du moment du repos (point zéro)
à la kinesthésie par rupture d’une consistance qui, au plan du vécu, est transcendance de
la présence, sortie hors de soi, et cela non plus sur le mode du pro-jet, mais de la reprise
orientée vers l’avenir. Sur les schémas de Lacan, la transcendance est donc représentée
par la droite infinie qui infinitise la consistance rompue, sans cesser pour autant de se
boucler, puisque, selon Desargues21, auquel se réfère Lacan, la droite infinie s’identifie
topologiquement avec le cercle.
Toutefois – nous en avons dit plus haut la nécessité conjointe pour la philosophie et la
psychanalyse – comment saisir le caractère spécifiquement corporel de ce mouvement
de l’ek-sistence qui est lisible à même la chaîne comme droite infinie qui rompt l’une des
consistance?
En fait, la psychanalyse parle abondamment de l’incorporation de ce mouvement au
fondement du nœud. La corporéité dynamique qui s’impose tout d’abord dans le champ
analytique est celle de la pulsion. La pulsion est ce mouvement qui fait le tour de son objet
à même les trous du corps. A la croisée des regards phénoménologiques et psychanalytiques, la première disposition de l’être au monde qui s’impose à nous, pourrait donc bien
être celle d’un aller et retour autour de la Chose perdue sur un mode pulsionnel22. Aller à sa
perte (avec l’ambiguïté sémantique sous-entendue) serait alors le mouvement premier de
l’ek-stase corporelle vers le monde. Le rapport au monde se révèlerait alors, si l’on peut
dire, anamorphotique, tant l’essentiel de ce rapport n’est pas directement visible. C’est
donc la perte d’une partie du monde qui nous relierait en boucle à ce dernier, de façon
à faire nœud avec lui. Bref, la psychanalyse nous révèle une appartenance au monde, en
tant que totalité décomplétée et trouée, et à laquelle nous serions noués par nos mouvements pulsionnels primordiaux.
L’accentuation pulsionnelle que nous donnons ici au mouvement ontologique de la
naissance conjointe du monde et du corps, nous mène droit au concept lacanien de jouissance. La jouissance, dans le Séminaire VII23, est en effet définie comme satisfaction de la
pulsion. Elle s’inscrit dans le droit fil de la dynamique de la pulsion, elle vient la couronner.
Sur le nœud borroméen, l’existence de plusieurs aires de jouissances, autour de l’objet
« a », confirme que, de leur côté, les mouvements constituants du nœud se fondent sur
cette dynamique de la pulsion. Si, comme le dit encore Lacan, c’est au réel comme faisant

21
22

23

TATON, René, L’œuvre mathématique de G. Desargues, Paris, Vrin, 1981.
Selon la psychanalyse, on s’aperçoit que l’on ne peut distinguer entre l’image et la réalité qu’en fonction d’un mouvement corporel ordonné à une béance.
LACAN, Jacques, L’éthique de la psychanalyse, 1986, Paris, Seuil, p. 205.
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trou que le jouissance ek-siste24, alors le point trou central de l’objet « a » apparaît en
effet comme contourné par un mouvement d’ek-sistence de la jouissance, selon un mouvement de tourne-autour et de trick, c’est-à-dire d’escamotage de l’objet comme objet
« a ». Lacan le dit d’ailleurs explicitement dans R/S/I : « ce que découvre l’analyse, c’est la
fonction nodale de cette jouissance, en tant que phallique ». Il y a donc bien chez Lacan,
comme nous le supposions, une trajectoire matérielle circulaire (celle de la jouissance) qui
fait nœud25.

L’entrelacement en chaîne des mouvements
Or, se-trouver, sich befinden, sur un mode pulsionnel, aller à sa perte, cela ne veut pas
dire pour autant se réduire à cette seule disposition ontologique26. Dans les années soixante et soixante-dix, Patočka analysait déjà l’existence selon trois mouvements de la vie:
l’affection, le travail et l’existence. Chez Lacan, à la même époque, on s’aperçoit que, si la
pulsion peut participer au bouclage d’une chaîne borroméenne par ses allers et retours
qui se ferment sur eux-même, il est également nécessaire que le chemin de la pulsion
croise ceux d’autres mouvements pour réaliser une chaîne. En effet, dans le séminaire 11,
Lacan indique qu’au troisième temps de la pulsion27, celui du retour en circuit et du bouclage
de son trajet, le sujet apparaît comme Autre28. Il y a donc un moment de la subjectivation
de la pulsion par le biais de l’Autre. Sur le fondement de cette apparition de l’Autre décelée par Lacan, on peut supposer que le trajet de la pulsion fait nœud avec ledit Autre, et
cela ne peut se produire qu’avec ce qui fait trou dans l’Autre. En droit de topologie des
chaînes, il n’y a pas d’autre alternative. Ce nouage par les trous n’est-il pas ce qu’évoque
Lacan, quand il dit que « La pulsion est précisément ce montage par quoi la sexualité participe à la vie psychique, d’une façon qui doit se conformer à la structure de béance qui
est celle de l’inconscient »29. L’inconscient – le lieu de l’Autre – s’articule alors à la pulsion
selon un nouage fidèle à la béance du signifiant dont pâtit l’être parlant. Ce nouage par
les trous apparaissait déjà en filigrane en 64, quand Lacan dit que « c’est pour autant que
quelque chose dans l’appareil du corps est structuré de la même façon, c’est en raison de
24
25

26
27
28
29

LACAN, Jacques, R.S.I., séance du 17 décembre 1975.
Lacan ne nous dit pas explicitement si les autres formes de jouissances inscrites dans le schéma du borroméen, tournent elles aussi autour du point trou central et si elles produisent ainsi une chaîne. Mais,
il le montre sur le schème du nœud et chaque forme de jouissance ek-siste à un trou (par exemple, la
jouissance de l’Autre ek-siste au trou du symbolique et la jouissance du sens ek-siste au trou du réel).
Il en va de même pour Patočka, le mouvement instituel est complété par deux autres mouvements.
Par exemple: 1º) voir, 2º) être vu, 3º) se faire voir.
LACAN, Jacques, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1974, p. 162.
Idem, p. 160.
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l’unité topologique des béances en jeu – nous soulignons – que la pulsion prend son rôle
dans le fonctionnement de l’inconscient »30. Par sa scansion en trois temps isomorphes à
des transformations grammaticales, la pulsion fait donc écho dans le corps à la structure
langagière de l’Autre. Il y a clairement communauté topologique entre l’Autre et le corps
de la pulsion. Dans R.S.I., en 1975, dix ans plus tard, c’est le dieu de l’exode qui occupera la
situation du point trou au sein du symbolique. Le caractère imprononçable du nom divin
dans le judaïsme, ou encore le refus par Dieu de donner son nom à Moïse sur le Sinaï,
seront en effet présentés par Lacan comme des illustrations privilégiées de la nomination
borroméenne:
« Ce qu’il faut arriver à bien concevoir c’est que c’est le trou du symbolique en quoi consiste cet interdit de l’inceste. Il faut du symbolique pour qu’apparaisse individualisé dans le
nœud ce quelque chose que moi je n’appelle pas tellement le complexe d’Œdipe, ce n’est
pas si complexe que ça, j’appelle ça le Nom-du-Père, ce qui ne veut rien dire au départ, non
seulement le père comme nom, mais le père comme nommant. Et ça on ne peut pas dire que
là-dessus les juifs ne soient pas gentils! Ils nous ont bien expliqué que c’était le père, le père
qu’ils appellent, un père qu’ils foutent en un point de trou, qu’on ne peut même pas imaginer : « Je suis ce que je suis », ça c’est un trou, non ? C’est de là, par un mouvement inverse, car
un trou si vous en croyez mes petits schèmes, un trou ça tourbillonne, ça engloutit plutôt, et
puis il y a des moments où ça recrache quoi? Le nom, c’est le père comme nom. »31

Ce trou tourbillonnant valant comme père des noms, en tant qu’il recrache les noms du
père que sont le symbolique, l’imaginaire et le réel, est encore un point de capiton comme
aurait dit Lacan dans les années cinquante, car le trou fait chaîne, en tant qu’il communique sa consistance aux autres consistances. Nommer, l’acte du père nommant, c’est donc
propager la consistance, c’est faire chaîne à partir du trou inviolable du symbolique. La nomination et son faire trou est donc pour Lacan le prototype même du mouvement-nœud.
Or, on peut se demander encore quel est cet étrange mouvement au cœur de l’Autre,
dans le lieu dit de la parole? L’engloutissement des choses et le rejet d’un nom hors du
trou corrèle l’idée d’une fluidité rotationnelle. L’aspiration de la chose par le symbole
nous renvoie ici à la dynamique du manque au sein même du langage, plus connue chez
Lacan sous le nom de métonymie du désir, lorsque la demande répétée creuse un vide.
En somme, le langage connaît le mouvement, parce que le désir s’exprime à travers lui. Le

30
31

Idem, p. 165.
LACAN, Jacques, R.S.I., 15 avril 1975.
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mouvement du langage coïncide avec le mouvement du désir, d’où la référence à l’interdit de l’inceste, qui met tout en branle32.
Mais, dira-t-on, dans quelle mesure cette béance du symbolique concerne-t-elle le
corps de chair? Elle est bien caractérisable comme mouvement de l’existence en ceci que
le dynamisme de la béance est à l’origine de l’institution de l’espace du symbolique, c’est-à-dire du fameux « lieu » ou « champ » de l’Autre. Parler d’un tourbillon instituant le
lieu de l’Autre, c’est alors présupposer – comme l’avait vu Merleau-Ponty dans ses réflexions sur le langage et la littérature33 – la présence et l’efficience d’un mouvement créateur d’espace au sein même du symbolique. La béance du symbolique concerne ensuite
la chair du corps, puisque, en tant que béance, elle est une partie négativée du corps et
représente une part de jouissance en moins; nous retrouvons ici l’idée d’une quantité de
jouissance prélevée sur le corps: la fameuse « livre de chair », ou – φ dans l’algèbre lacanienne. Notons en passant que Patočka se révèle encore très proche de Lacan sur ce point,
lorsqu’il parle à propos du mouvement de l’existence « d’un ébranlement de la « terre » en
nous. Ebranlement de ce qui enchaîne dans la séparation, de ce qui pour cette raison aussi
maintient l’être séparé »34. Comme on le voit, se rapporter expressément à l’Etre nécessite
également selon Patočka une séparation qui nous lie avec la Terre. Le « se trouver » fondamental de l’être au monde apparaît comme une exigence de séparation d’avec le où de
départ, impliquant dès lors une dimension de castration symbolique pour accomplir cette
séparation d’avec le lieu d’où l’on vient pour se nouer comme désirant avec le monde vers
où l’on va. Le mouvement de l’existence est ici décrit comme un élan vers le monde qui
présuppose que l’on se sépare du sensible originel – de la terre-mère dirons nous. Avec les
mots de Lacan, qui, me semble-t-il, ne font pas violence ici à Patočka, je dirai qu’il n’y a de
mouvement existentiel vers le monde qu’en fonction de la séparation schématisée par le
point trou central du nœud borroméen, son essence même. Le nœud borroméen nous lie
au monde comme à notre Terre-chair, mais ce nœud est également celui de la castration.
Le nœud entre le corps et le monde est, paradoxalement, une séparation liante ou un
enchaînement dans la séparation. Comme le dirait Patočka, il produit l’ébranlement premier vers le monde. On se trouve alors aux antipodes de l’enracinement du Dasein dans
un peuple ou dans une terre, comme c’est le cas chez Heidegger, où la séparation est
synonyme de déchéance dans l’inauthenticité.
32

33
34

Dans son ouvrage Le mouvement de l’existence (Chatou, La Transparence, 2009), Renaud Barbaras
accorde un rôle central au désir comme mouvement de l’existence. Nous concevons pour notre part de
manière plurielle ce mouvement, comme d’ailleurs l’avait conçu Patočka initialement.
DUFFY, Jean, « Claude Simon, Merleau-Ponty and perception », in French Studies, Vol. 46, Nº 1, Oxford, 1992.
PATOČKA, Jan, Papiers phénoménologiques, déjà cité, p. 112.
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Pour conclure transitoirement sur la question de l’unité topologique des deux premiers
mouvements de l’existence que nous avons repérés chez Lacan (la pulsion et le désir),
nous avons pu constater que ceux-ci présupposaient des trous ou des béances en situation de chaînage mutuel, de sorte que leur unité topologique est bien celle qui noue les
consistances d’une chaîne.
Toutefois, il demeure pour nous une question résiduelle, en contexte borroméen, ne
devrions-nous pas compter (au moins) jusqu’à trois dans notre repérage des mouvements
fondamentaux?

Un troisième mouvement-nœud de l’existence?
L’existence d’un mouvement-nœud issu de l’imaginaire, déductible à simple vue de la
chaîne, Lacan n’en parle pas. Mais, au-delà des schémas, il s’impose dans l’expérience.
D’une façon générale, nous pensons ici au mouvement de l’amour, fondé sur la capture
initiale d’une image, et qui se déploie ensuite selon la temporalité constituante du lien
amoureux, comme Stendhal ou Barthes, par exemple, ont su le décrire. Trouvons-nous
quelque chose de cet ordre chez Lacan lui-même?
Le mouvement de l’amour, chez Lacan, fait d’une pierre trois coups: il relie l’objet « a »
du désir à l’Autre donateur, et les articule tous les deux à la jouissance d’un partenaire
symptôme, ou encore à la jouissance de l’Autre, comme c’est le cas dans la dimension
mystique de l’amour. En ce sens, l’amour dont Lacan nous parle fait nœud. Prenons par
exemple l’amour débouchant sur la création d’un couple fondé sur le symptôme. Selon
Lacan, tout homme, s’il aime une femme qui est la cause de son désir, tout homme donc
qui aime une femme peut en faire son symptôme; il peut en faire son partenaire symptôme très exactement dans la mesure où cet homme croit à ce que dit la femme qu’il aime,
et cela selon le paradigme de la croyance à son symptôme35. Cette possibilité est déductible de l’expérience analytique: le patient croit que son symptôme dit quelque chose, et
c’est pourquoi il vient demander une analyse, afin d’en comprendre le sens supposé. De
même, en vertu de sa croyance au dire de l’aimée, l’amant admettra des opinions qu’il
n’aurait jamais soutenues auparavant. Par exemple, le Tsar Nicolas II tolère la présence de
Raspoutine dans l’intimité de la famille impériale de Russie, et cela se produit parce qu’il
aime la tsarine Alexandra Federovna. Nicolas II n’a pas fait un mariage de raison, il aime sa
femme. Il tolère Raspoutine parce qu’il croit la femme qu’il aime, parce qu’il trouve en elle
la jouissance symptomale qui répond à son inconscient. Le gain de cette proto-croyance
35

LACAN, Jacques, R.S.I., séance du 21 Janvier 1975.
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est donc de pouvoir jouir de son inconscient en compagnie d’une femme qui incarne cet
inconscient. A son symptôme, on croit et même on y croit. Telle est la prémisse dont nous
partons avec Lacan. Ce qui est plus inquiétant, ou plus amusant, comme on voudra, c’est
qu’il s’agit, dans le contexte de l’amour, d’un symptôme analogue à celui du psychotique.
En effet, selon Lacan, dans la névrose, le sujet croit à son symptôme, et dans la psychose,
il le croit, tout comme Schreber croit à ce que lui disent les voix venues de l’Autre. L’Autre
symbolique, même s’il n’existe pas, se met alors à prendre corps. On sait que Schreber,
dans son délire, érotisera le corps divin, allant jusqu’à s’imaginer devenir la femme de
Dieu, avec la jouissance corporelle attenante. Mieux, cette dimension de la croyance à
l’existence d’un être, et cela sur le fondement de sa capacité à nous dire quelque chose, ne
concerne pas uniquement l’amour profane, elle nous introduit également dans l’univers
des croyances religieuses. Au fil des séminaires, on s’aperçoit en effet que Lacan comprend tout autant la croyance religieuse sur le modèle de la relation du psychotique à son
symptôme. Cela est patent, lorsqu’il déclare dans l’Envers de la psychanalyse:
« Qu’est-ce qui a un corps et qui n’existe pas? Réponse – le grand Autre. Si nous y croyons, à
ce grand Autre, il a un corps, inéliminable de la substance qui a dit Je suis ce que Je suis (…). »36

L’Autre majuscule, le Dieu des religions monothéistes, a donc, aux yeux du croyant, un
corps, et ce corps se présente comme un corps parlant.
Cela étant, il appert que, bien que fragiles et souvent défectueux, les mouvements de
l’amour profane ou religieux font bien des nœuds ou des quasi-nœuds. Ils sont donc de
bons candidats au titre de mouvement-nœud de l’imaginaire.

Du tremblement de terre
Nous venons de le voir, l’œuvre de Lacan permet de porter un regard nouveau sur les
mouvements de l’existence: Jouissance, désir, amour, sont devenus susceptibles de créer
des points de serrage, des chaînes qui conditionnent la participation du corps au monde.
Nous avons ainsi mis en lumière une multiplicité triple modulant l’être au monde sur un
mode affectif pluriel et dynamique.
Tout cela nous invite également à reconsidérer l’analyse phénoménologique de la
disposition en fonction de la psychanalyse, et non, comme c’est souvent le cas, dans
le but de l’écarter et, au final, de ne pas en tenir compte. L’ouverture au monde, décrite
par Heidegger comme tonalité affective (Stimmung) déterminant le là du Dasein, cette
36

LACAN, Jacques, L’envers de la psychanalyse, Paris, Le Seuil, 1991, p.74.
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ouverture qui ancre et accorde le Dasein au monde37, se trouve, dans notre description,
infléchie en fonction des trajets en boucles qui tournent autour de consistances, jusqu’à
former un point trou de séparation-liaison au monde. La tonalité affective se joue dans
les mouvements-nœuds. L’ouverture et la venue à l’apparaître du monde coïncident avec
la réalisation de la chaîne borroméenne38. Ainsi, le nouage de plusieurs mouvements
donne-t-il le schème topologique de l’appartenance au monde, de même que l’appartenance à l’Être confère au nœud borroméen un sens ontologique, et non plus seulement
topologique.
L’une des premières questions qui surgissent immanquablement à la suite de cette
transformation psychanalytique de la disposition existentiale et/ou de la détermination
ontologique du nœud de Lacan, est celle de la précarité du nouage borroméen et de ce
qu’elle implique. Le chaînage borroméen souligne la fragilité même de notre appartenance
à l’Être. Il ne s’agit pas ici de la menace du divertissement ou de l’inauthenticité, mais d’un
danger de destitution plus radical encore. Car, si les mouvements-nœuds sont réversibles,
ce qui est topologiquement le cas, alors le réel du trois comme déliaison et indépendance
des consistances est omniprésent dans l’existence39. Un mouvement-nœud d’orientation différente peut toujours défaire ce qu’un premier mouvement avait fait. Nous avons
même une idée très précise de la réalisation de cette possibilité onto-topologique: c’est
celle de la psychose. En revanche, ce que montre le nœud borroméen à quatre de R.S.I., ou
encore celui quasi-borroméen du séminaire sur le Sinthome, c’est l’articulation réussie des
consistances, soit par le Nom du Père, soit par le Sinthome, qui sont alors en position de +
1 des trois autres dimensions. Loin d’être un simple trou dans le discours, le Nom du Père
signifie la conjonction possible des différentes dimensions de l’espace onto-topologique

37

38
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Comme le disait Merleau-Ponty: « Il nous a semblé que la tâche était de décrire strictement notre rapport au monde, non pas comme ouverture du néant à l’être, mais comme ouverture tout simplement:
c’est par l’ouverture que nous pourrons comprendre l’être et le néant, non par l’être et le néant que
nous pourrons comprendre l’ouverture ». Visible et Invisible, p. 133.
Dans les termes de Husserl, il s’agira du nouage des modalités intentionnelles comme articulation des
modalités non plus de la conscience, mais des dimensions ou milieux des choses elles-mêmes, ce qui
« courbe» l’intentionnalité selon le motif pragmatique du chaînage, et qui nous éloigne cette fois-ci de
la problématique du sens et de la connaissance.
Chez Lacan, on s’aperçoit que le nœud est de fait la réponse qu’il faut pragmatiquement apporter à la
déliaison virtuelle de la chaîne borroméenne : « Même si je ne fais pas de figure de mon nœud borroméen sur le tableau, il ex-siste ; car dès qu’il est tracé n’importe qui voit bien que c’est impossible qu’il
ne reste pas ce qu’il est dans le réel, à savoir un nœud. Et c’est bien en quoi je crois que j’avance quelque
chose qui aux analystes qui m’écoutent peut être utile dans leur pratique : c’est qu’ils sachent que ce
qu’ils tressent d’imaginaire n’en existe pas, que cette ex-sistence, c’est ce qui répond au réel (nous soulignons) », séminaire R.S.I., inédit, séance du 11 mars 1975.
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de l’existant40. Il nous faut donc bien saisir le sens de cette percée de Lacan: l’ek-sistence
borroméenne répond également au réel de la dé-liaison toujours possible de la chaîne.
Le nœud borroméen révèle que notre appartenance à l’Être dépend de la réussite d’un
événement topologique mais, comme toute réussite, celle-ci voisine avec la possibilité
alternative d’un échec. Un nœud, ça rate souvent.
Les conséquences de cette précarité structurelle du nœud ne sont pas triviales. Par
exemple, le problème de la négation de la cohésion du monde perçu apparaît sous
un jour nouveau. En effet, si l’apparition du monde comme universum spatio-temporel
ordonné est dépendante de la dynamique des mouvements-nœuds, il s’ensuit que la
destruction de l’expérience du monde est à l’horizon de toute déliaison des mouvements de
l’existence de même que la défaillance est virtuellement présente dans toute liaison réussie de
ces mêmes mouvements. La dislocation de la cohésion du tout des apparences est une
possibilité intrinsèque à sa formation topologique. Comme on s’en aperçoit, la réflexion
sur le schématisme nous fait découvrir des aspects méconnus de l’Être. Ce qui pourrait
passer ici pour une extravagance de philosophe entiché de psychanalyse est pourtant
parfaitement connu et identifié depuis longtemps à l’intérieur même du discours philosophique: il s’agit du fameux anéantissement du monde. La négation du monde, présente
chez Descartes, et d’une autre manière, chez Husserl, n’est pas seulement une fiction
méthodique, elle est l’expression d’une possibilité très réaliste, c’est à dire d’une réalité
existentielle dont on ne peut se débarrasser si aisément, nommément celle de la folie, qui
se fait entendre indirectement au sein même du discours philosophique sous les traits du
doute hyperbolique ou de la méthode transcendantale. Derrida, dans Cogito et histoire de
la folie41, a su identifier cette situation lorsqu’il parle de la « folie philosophique » à propos du Cogito, rappelant du même coup que ladite folie n’est pas extérieure à la philosophie. C’est en somme le spectre de la psychose que le philosophe transcendantal exorcise
quand il évoque l’idée d’un chaos complet des esquisses perceptives. Comme le dit bien
40

41

On peut dire que dans l’histoire du séminaire, le coinçage des ronds qui font nœud apparaît comme le
digne successeur du « point de capiton », c’est-à-dire de ce qui était avancé dans les années cinquante
comme le point de fixation à l’articulation des flux du signifiant et du signifié. Le rapprochement est aisé
à produire à la relecture du séminaire sur les psychoses « Le schéma du point de capiton est essentiel
dans l’expérience humaine. Pourquoi ce schéma minimum de l’expérience humaine, que Freud nous a
donné dans le complexe d’Œdipe, garde-t-il pour nous sa valeur irréductible et pourtant énigmatique?
Et pourquoi ce privilège du complexe d’Œdipe ? Pourquoi Freud veut-il toujours, avec tant d’insistance,
le retrouver partout ? Pourquoi est-ce là un nœud qui lui paraît si essentiel qu’il ne peut l’abandonner
dans la moindre observation particulière? – si ce n’est que la notion de père, très voisine de la crainte
de Dieu, lui donne l’élément le plus sensible dans l’expérience de ce que j’ai appelé le point de capiton
entre le signifiant et le signifié. » LACAN, Jacques, Les psychoses, Paris, Seuil, 1980, p. 304.
DERRIDA, Jacques, Cogito et histoire de la folie, in l’Ecriture et la différence, Paris, Seuil, 1967.
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Fink « Ce n’est qu’en transcendant le monde qu’on peut esquisser le problème « transcendantal » du monde »42. Or, transcender le monde n’a rien en effet d’une attitude naturelle,
cela ouvre clairement une porte sur l’abîme, celui-là même que Husserl avait parfaitement
perçu dans sa lecture des Méditations Métaphysiques de Descartes, et dont il nous parle
brièvement dans son introduction aux Méditations cartésiennes, afin de nous avertir du
sérieux et des risques d’une entreprise philosophique vraiment radicale.
Or, qu’est-ce que cela signifie « l’apparition du réel » au sens de Lacan? Nous parlerons
volontiers ici d’une monstration du réel, parce que le mot « monstration » consonne en
français avec le terme de « monstre ». On entend en effet le mot « monstre » dans celui de
« monstration ». Cette résonnance de la langue n’est pas aussi arbitraire qu’il y paraît, car
la monstration du réel ne se produit qu’au prix de la déchirure de l’imaginaire qui l’enveloppe et qui nous protège de cette manière de l’angoisse que provoque l’apparition du réel.
Cela, nous pouvons le constater dans le conte de Guy de Maupassant, le Horla, lorsque le
narrateur, se retournant brusquement pour tenter d’apercevoir le Horla - cet être étrange
qui le hante et qui le persécute - tombe sur le vide que voilait son image dans le miroir:
« Je me dressai, les mains tendues, en me tournant si vite que je faillis tomber. Eh bien ?...
on y voyait comme en plein jour, et je ne me vis pas dans ma glace !... Elle était vide, claire,
profonde, pleine de lumière ! Mon image n’était pas dedans… et j’étais en face de moi ! Je
voyais le grand verre limpide du haut en bas. Et je regardais cela avec des yeux affolés ; et je
n’osais plus avancer, je n’osais plus faire un mouvement, sentant bien pourtant qu’il était là,
mais qu’il m’échapperait encore, lui dont le corps imperceptible avait dévoré mon reflet »

Le Horla, comme les vampires, n’a pas d’image spéculaire. Son invisibilité devient
même contagieuse et pénètre si bien le visible qu’elle en dévore l’image du narrateur.
L’invisibilité du Horla est celle d’une partie transgressive qui rayonne sur le tout du visible.
Ainsi, au-delà de l’image du corps, c’est le visible comme tel qui se consume de l’intérieur.
De même, quelques lignes plus haut, dans cette même nouvelle, c’est le vent, qui exhibait l’intrusion de l’invisible dans le visible:
« Oh ! Je me rappelle à présent les paroles du moine du Mont Saint-Michel : « Est-ce que
nous voyons la cent millième partie de ce qui existe ? Tenez, voici le vent qui est la plus grande
force de la nature, qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les arbres, soulève la
mer en montagnes d’eau, détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires, le vent qui
tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit, l’avez-vous vu et pouvez-vous le voir : il existe pourtant ! »
42

FINK, Eugen, De la phénoménologie, trad. Didier Frank, Paris, Minuit, 1990, p. 126.
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Si le dénouement de la chaîne produit un brouillage des limites spatiales, on en déduira
que l’appartenance ontologique schématisée par le nœud borroméen implique une certaine topographie réglée entre le visible et l’invisible, topographie au sein de laquelle leur
rapport perceptuel n’a rien de terrifiant. Toutes les descriptions phénoménologiques du
rapport du visible à l’invisible en témoignent, à commencer par la fameuse apprésentation
des faces invisibles d’un cube par ses faces visibles, selon l’exemple favori de Husserl. La
non perception des faces cachées d’un cube ne provoque nulle angoisse. Nous ne la remarquons même pas. En revanche, l’invisible qui « dévore » le visible modifie de façon inquiétante le sens et les limites du rapport entre le visible et l’invisible, comme c’est le cas dans la
nouvelle fantastique de Maupassant. Contrairement à la réduction spontanée de l’invisible
en visible opérée dans l’art (selon le mot célèbre de Paul Klee « l’art ne reproduit pas le visible, il rend visible »), l’effacement du visible par l’invisible évide le visible au lieu de le remplir et plus encore de le saturer43. L’invisible n’est plus ici l’étoffe qui donne de l’épaisseur
au visible qui l’apprésente, son intrusion accomplit au contraire une négation de la chair de
la manifestation; elle destine au visible un devenir spectral, qui terrifie son spectateur. La
monstration de l’invisible qui siphonne le visible est alors semblable à la présence de « l’espace noir » (c’est-à-dire l’espace qui m’enveloppe et qui me pénètre comme l’obscurité, où
tout est confondu, le moi et le non moi) dans « l’espace clair » (c’est-à-dire l’espace visuel et
socialisé), comme le relevait Minkowski dans ses études sur la schizophrénie44.
A parte subjecti, l’angoisse est l’affect corrélant la « dévoration » du visible par l’invisible, de sorte que surgit une tension noétique entre la certitude liée à la perceptibilité du
monde, perceptibilité des choses qui a le caractère d’un contact avec la réalité, et une autre
croyance, une croyance d’angoisse pourrait-on dire, qui la contredit, traçant ainsi une sorte
de ligne de fracture virtuelle au cœur même de la perception. L’objet de l’angoisse, comme
réel au sens de Lacan, est devenu une partie invisible du monde visible, mais cette partie a
pour particularité de contester, par transgression, le tout du monde dans sa validité. La partie menace d’envahir le tout. La monstration de l’objet de l’angoisse réduit par contagion
tous les phénomènes à n’être que la pellicule d’un semblant qui risque à tout instant de
se rompre45. L’angoisse opère ainsi une réduction phénoménologique sauvage, réduction
43

44

45

Voir à ce sujet, la remarque de MARION, Jean-Luc, dans De surcroît, où il écrit : « Voici le tableau : l’espace
non physique où le visible seul règne, abolit l’invu (l’invisible par défaut) et réduit le phénomène à la
visibilité pure. » Paris, PUF, 2010, p. 84.
MINKOWSKI, Eugène, Le temps vécu : études phénoménologiques et psychopathologiques, Paris, PUF,
2005, p. 372.
On songera encore, quant à la teneur possible de réel au sein de la pensée onirique, à l’exemple du rêve
freudien mentionné dans le Séminaire 11. Le reproche halluciné « Père, ne vois-tu pas que je brûle ? »,
évoque, dans ce rêve, la réalité manquée de la rencontre d’un père et de son fils dans l’existence. C’est
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qui a pour corrélat la paralysie du sujet dans son pouvoir de constitution. D’où la croyance en la nullité de l’objet de l’angoisse, mais ce n’est pas tant l’objet que le sujet qui se
trouve ici annulé. Reconnaître ainsi l’intrusion de l’invisible dans le visible, c’est alors abolir
notre croyance en l’unicité de la réalité, et c’est vivre un « tremblement de terre » dans une
expérience qui détruit son propre sol, la chair du monde. L’expérience de la disparition du
visible ne peut pas être intégrée dans le monde sans le nier.
Peut-être est-ce même ce conflit entre le réel et la réalité qui rend également des phénomènes comme l’hallucination si inquiétants pour l’esprit. Certes, le monde du schizophrène emprunte à ladite réalité tout son « prestige » comme dit Merleau-Ponty46, mais cet
emprunt du réel halluciné qui se fait passer pour la réalité perçue, aussi frauduleux soit-il,
introduit une confusion déstabilisante, et à terme destructrice, tout comme celle induite
par le recouvrement de l’espace clair par l’espace noir. Ainsi, avec l’intrusion d’une part de
réel dans le monde, avec l’incursion de l’im-monde dans le monde, c’est bien la menace
d’abolition de l’unicité de la réalité et de l’unité corrélative de notre conscience, qui s’abat
sur nous. D’une façon générale, avec le brouillage de la limite du visible et de l’invisible,
c’est la Terre originaire, l’ancrage en un point zéro pour les mouvements nœuds, qui s’évanouit, et qui plonge tout étant dans un état de désincarnation virtuelle.
Face à cette schize de la réalité et au tremblement de terre qu’elle implique, la réaction la plus souhaitable est à l’évidence un mouvement réactif vers l’unicité du monde, et
cela dans une relance salutaire du mouvement vers l’être. Laszlo Tengelyi nous inspire cette
réflexion quand il remarque, dans une étude sur Patočka, que « l’expérience de déception
au sens husserlien du terme peut servir de modèle pour mieux comprendre le troisième
mouvement de l’existence. En effet, ce n’est qu’une expérience inattendue et imprévisible
qui est capable d’«ébranler le ciel et la terre ». Ce n’est qu’à la suite d’une telle expérience
que « le sens préalable, la direction de la vie et de son mouvement tourne »47.
Or, dirons-nous, la déception la plus radicale et la plus inattendue qui soit n’est-elle justement pas l’expérience de la dissolution de la chair du monde, l’ébranlement de la terre
originaire à laquelle se réfère tous les mouvements des corps?

46
47

bien le réel de cette rencontre manquée qui arrache le père endormi à son sommeil, et non la perception de la réalité de l’incendie qui s’est déclaré, entre-temps, dans la chambre. Dans la course au réveil,
le réel halluciné prend de vitesse la perception de la réalité. Le contact avec le réel dans le rêve est donc
au moins aussi effectif et efficace que le contact perceptuel avec la réalité. Bref, la donnée du réel n’implique pas ici la réalité de ce qui est donné, son apparition onirique suffit pour produire un effet puissant.
MERLEAU-PONTY, Maurice, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 334.
TENGELY, Laszlo « La phénoménologie asubjective et la théorie des trois mouvements de l’existence
chez Patočka », in PATOČKA, Jan, Phénoménologie asubjective et existence, textes réunis par Renaud
Barbaras, Mimesis, Chiasmi, Paris/Milan, 2007, p. 147.
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Dans cette perspective, il ne s’agit pas de prendre une nouvelle direction dans le monde,
mais bien de reprendre à zéro le mouvement ontologique vers le monde. Devenus des spectres sans image dans le miroir, il s’agit de nous réincarner et de réincarner le monde, les deux
allant de pair. Nous y voyons l’origine et le sens d’être de l’effort de réparation du sinthome
repéré par Lacan dans son séminaire sur Joyce. La création d’un sinthome est la traduction
analytique de la relance du mouvement ontologique vers le monde. Cette création constitue la réponse appropriée à la déliaison des consistances. Ainsi, la signification symptomale
pourrait prendre une signification ontologique: celle de la réparation de notre chair comme
soin apporté à notre être même48. « Psychose » et « sinthome » auraient donc avant tout un
sens ontologique. Ils seraient l’expression de la fragilité de la chair que nous partageons avec
le monde, en ceci que la chair peut se dénouer, et qu’elle peut aussi se réparer.

Conclusion
Partant du double constat d’une carence de statut et d’une crise de sens de la topologie
psychanalytique, nous avons procédé à une explicitation de la phénoménalité du nœud
borroméen. Au sortir de notre tentative, nous pouvons dire que la chaîne borroméenne,
essentiellement composée de points et de trous, n’est pas une forme vide qui, comme
telle, serait capturée par des lois analytico-formelles. Ces trous sont cernés par des mouvements dont la matérialité expérimentable par le corps est déterminable comme affective ou charnelle. La pulsion, le désir et l’amour, ont constitué pour nous les principaux
exemples de ces mouvements nœuds, et ils sont explorés par la psychanalyse. Ce que la
psychanalyse ne dit pas, faute d’expliciter sa phénoménalité, c’est que ces mouvements
ont une signification ontologique. Avec Husserl, Merleau-Ponty et Patočka, nous avons
soutenu que c’était l’archê terre originaire et immobile, la chair du monde, qui constituaient l’ancrage et l’orientation primitive de ces mouvements, de sorte qu’ils doivent être
compris comme autant de variantes du mouvement primordial vers l’être. De plus, nous
avons interprété l’archê terre originaire dont parle Husserl comme le point zéro des mouvements nœuds. Comme point zéro des mouvements corporels, la Terre est en retrait et
se distingue de leur série infinie. Elle est à la fois liée et séparée des corps. L’incarnation de
l’existant place celui-ci sous le signe d’une castration, qui le sépare de la Terre pour mieux
le relier à l’ensemble des possibles qu’il a à être.

48

Patočka dit que le propre du troisième mouvement est de faire comprendre « le monde, l’être de l’étant
comme un complexe cohérent de sens (Sinnzusammenhang) », « Was ist Existenz ? Phänomenologische
Schriften II : Die Bewegung der menschlichen existenz, Ausgewählte Schriften, hrsg. Von K. Nellen, J. Nemec
und I. Srubar, Stuttgart, Klett-Cotta, 1991, p. 256.

CULTURA 35.indb 209

18/12/2017 16:58:44

210 | Cultura 35 (2016)

Le point trou central du nœud borroméen n’est décidément pas vide, il est plein de
notre rapport au monde. On pourrait dire que l’expérience de la chair sature intuitivement la forme borroméenne exhibée dans les dessins de Lacan. Mais cette saturation est
malgré tout orientée et ne va pas sans un ordre topologique immanent. Nous retrouvons
là finalement l’expérience corporelle de Joyce dont nous étions partis avec le séminaire
sur le Sinthome et, en un sens, selon notre lecture, le nœud borroméen se résume phénoménologiquement à la donation d’une chair (oblitérée) à l’existant. Nous ne disons donc
guère plus que Lacan lui-même, à ceci près que nous insistons beaucoup plus que lui,
naturellement, sur la chair que sur le corps réduit chez lui à l’imago du moi. C’est toutefois
dans la monstration de ce supplément de chair que réside le passage de l’implicite à l’explicite, en lequel consiste notre démarche.
Enfin, si l’on nous accorde cette inscription de la chaîne borroméenne dans l’ontologie de la chair, il nous semble que la topologie de Lacan gagne en compréhension d’elle-même et en pertinence d’application. Elle évite que l’on se méprenne quant à son statut, et que l’on se perde dans des débats épistémiques stériles, car elle trouve dans notre
approche un sens qui la fonde en droit de phénoménologie. Cette fondation phénoménologique n’a rien d’une assurance ou d’une certitude épistémique à la manière d’un fondement cartésien. En revenant à la matérialité pulsionnelle du nouage, à sa consistance
charnelle, le « faire parêtre » de la chaîne borroméenne est comparable aux clairières dont
parle Heidegger à propos de la phénoménologie de l’inapparent49, de sorte que la consistance du nœud se situe en deçà de toute évidence, absolue ou pas, et qu’elle conditionne,
par ses croisements et décroisements, tout remplissement50. Par suite, la phénoménologie du nœud borroméen produit elle aussi une clarification qui excède le cadre de la
psychanalyse. D’abord, l’intérêt philosophique de cette élucidation est d’inclure de façon
non naïve la pulsion de mort dans l’ontologie phénoménologique. Aller à sa perte n’est
pas nécessairement synonyme de course au néant. Ensuite, comme nous l’avons vu, la clarification borroméenne réside dans la possibilité d’analyser le non-sens et la folie écartée
par la réflexion transcendantale comme ne la concernant pas, alors qu’elle ne peut que
les convoquer pour se poser, et qu’elle doit, contradictoirement, s’en écarter par un coup
de force pour s’en extraire (comme l’avait vu Foucault chez Descartes). Ne pas éluder la
folie virtuelle que contient le nœud borroméen, s’appuyer sur son tourbillon c’est, pour le
philosophe, revenir en deçà de l’évidence, et faire le pas d’après la philosophie transcendantale, sans pour autant verser dans la pathologie de l’authenticité.
49

50

« in die Lichtung des Scheinens des Unscheinbaren ». Lettre à Roger Munier, 22 février 1974, in Heidegger
Cahier de l’Herne, Paris, 1983, p. 114.
HEIDEGGER, Martin, Question IV.
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Résumé
Cet article présente et discute les textes du débat qui opposa, entre 1913 et 1914, Karl
Jaspers et Ludwig Binswanger à propos du thème de la « méthode structurale » en psychopathologie (K. Jaspers, Allgemeine Psychopathologie, 1913 ; et « Kausale und “verständliche” Zusammenhänge zwischen Schicksal und Psychose bei der Dementia praecox –
Schizophrenie » ; L. Binswanger, « Bemerkungen zu der Arbeit Jaspers’ “Kausale und “verständliche” Zusammenhänge zwischen Schicksal und Psychose bei der Dementia praecox
(Schizophrenie)” », 1913 ; et « Psychologische Tagesfragen innerhalb der klinischen Psychiatrie »,
1914). L’enjeu est de montrer la diverse manière dont les deux auteurs adoptent la phénoménologie à partir de leur réception de la psychanalyse freudienne au début des années 1910.
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(Schizophrenie)”, 1913; and “Psychologische Tagesfragen innerhalb der klinischen Psychiatrie”,
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La recherche que nous présentons ici vise à une réflexion épistémologique sur la psychiatrie à partir de l’analyse de son histoire. Nous aborderons donc le thème de la relation
entre phénoménologie et psychanalyse du point de vue de la psychiatrie, en restituant
le contexte scientifique à partir duquel, au début du XXème siècle, Karl Jaspers et Ludwig
Binswanger – deux psychiatres qui sont désormais reconnus comme les fondateurs du
courant « phénoménologique » de la psychiatrie – commencent à réfléchir sur les enjeux
épistémologiques et cliniques de leur discipline. C’est bien dans ce contexte en effet que
se situe leur rencontre avec la méthode freudienne. Dans cette perspective, on laissera
ici de côté la question de savoir si ces deux auteurs adhèrent ou non, et comment, à la
phénoménologie dans sa forme strictement philosophique, pour analyser plutôt comment le recours de ces deux psychiatres à ce courant de la philosophie émerge comme
une exigence interne à la psychiatrie, à partir de problématiques de caractère clinique et
méthodologique1.
Nous avons mentionné dans notre titre le « débat » entre Jaspers et Binswanger qui
aurait eu lieu entre 1913 et 1914, à la suite de la publication de la première édition de la
Psychopathologie générale2 de Jaspers. À vrai dire, il ne s’agit pas d’un véritable débat,
puisque il n’y a pas eu – à l’exception des lettres privées échangées à la suite de la publication des « Remarques » binswangeriennes3 – de discussion publique entre les deux psychiatres. Il s’agit plutôt d’une confrontation qui prend place dans quatre textes, parmi lesquels figure justement la Psychopathologie de 1913. Outre ce traité, en 1913 Jaspers publie

1

2

3

Sur le rapport de Jaspers à la phénoménologie, nous renvoyons ici à l’aperçu historique de German E.
Berrios, « Phenomenology, Psychopathology and Jaspers: A Conceptual History », History of Psychiatry,
3 (1992), pp. 303-327. Cf. aussi la monographie de Jean-Claude Gens, Karl Jaspers. Biographie, Paris:
Bayard, 2003. En ce qui concerne Binswanger, nous nous permettons de renvoyer à notre article:
« From the Nature of Psychosis to the Phenomenological Reform of Psychopathology. An Historical
and Epistemological Account of Ludwig Binswanger’s Psychiatric Project », Medicine Studies, 3, n. 4, pp.
215-232.
JASPERS, Karl, Allgemeine Psychopathologie. Ein Leitfaden für Studierende, Ärzte, und Psychologen, Berlin,
Springer, 1913.
Cf. HÄBERLIN, Paul – Ludwig Binswanger, Briefwechsel 1908-1960, mit Briefen von Sigmund Freud, Carl
Gustav Jung, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Ludwig Frank und Eugen Bleuler, éd. par Jeannine Luczak
pour le compte de la « Paul Häberlin Gesellschaft », Basel, Schwabe & Co, 1997, BAT 443/17 1, 2, 3, 4, 5a.
Les lettres entre Binswanger et Jaspers ici mentionnées par Luczak sont conservées aux BinswangerArchiv de l’Université de Tübingen (d’où la sigle BAT utilisée par Luczak). Il s’agit d’un échange qui date
d’août 1913, dont Luczak cite quelques extraits (p. 33, pp. 118-119 note 2). Ces lettres seront bientôt
disponibles dans le premier des volumes de la correspondance de Jaspers, à paraître courant 2013:
JASPERS, Karl, Korrespondenzen, vol. 1: Briefwechsel: Psychiatrie, Medizin und Naturwissenschaften, éd par
Matthias Bormuth, Carsten Dutt, Dietrich von Engelhardt, Dominic Kaegi, Reiner Wiehl, Eike Wolgast,
Göttingen, Wallstein Verlag.
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également un long article qui porte sur « Les connexions causales et “compréhensibles”
entre destin et psychose dans la dementia praecox (ou schizophrénie) »4, où il développe
des critiques très lourdes contre la psychanalyse (on verra lesquelles), critiques qu’il avait
seulement ébauchées dans son traité. Dans cet essai, sont présentés et analysés deux cas
cliniques selon les deux approches méthodologiques distinctes que le psychiatre allemand avait déjà décrites dans son traité de psychopathologie, à savoir la « psychologie
subjective » – qui comprend à la fois la compréhension statique et la compréhension génétique – et la « psychologie objective ».
De cet essai, et en cette même année, Binswanger rédige un compte rendu sous la
forme de « Remarques critiques », aux travers desquelles il répond de manière très détaillée aux arguments formulés par Jaspers contre la théorie freudienne5. Ce texte est publié
dans l’Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse, à savoir la revue fondée par
Freud toujours en 1913, à l’époque de sa collaboration avec les psychiatres de Zurich,
parmi lesquels, au début du siècle – entre 1907 et 1908 – avait figuré aussi Binswanger6. Il
ne s’agit d’ailleurs pas du seul texte que Binswanger publie en défense de Freud, puisque
l’année suivante, en 1914, il reviendra sur ces mêmes thèmes avec la publication d’une
conférence portant sur « Les questions actuelles dans la psychiatrie clinique », qui paraît
dans le Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie – la même revue dans laquelle
avait paru l’essai de Jaspers – et où il est question à nouveau de la méthode jaspersienne7.
L’essai de Jaspers fera l’objet d’autres remarques et commentaires de la part des psychiatres tout au long des années qui vont suivre, et en 1920 Ernst Kretschmer définira
« le rapport entre les connexions “causales” et “compréhensibles” » comme le sujet le
plus « sensible » de la psychiatrie de son époque, au point que les psychopathologues se
seraient désormais rangés en deux partis opposés : ceux qui admettent la coexistence des
connexions causales et des connexions compréhensibles, et ceux qui ne l’acceptent pas8. En
4

5

6

7

8

JASPERS, Karl, « Kausale und “verständliche” Zusammenhänge zwischen Schicksal und Psychose bei
der Dementia praecox (Schizophrenie) », Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 14, 1913,
pp. 158-263.
BINSWANGER, Ludwig, « Bemerkungen zu der Arbeit Jaspers’ “Kausale und “verständliche”
Zusammenhänge zwischen Schicksal und Psychose bei der Dementia praecox (Schizophrenie)” »,
Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse, 1 (1913), pp. 383-390.
Sur la collaboration de Binswanger avec le groupe de psychiatres du Burghölzli de Zurich, nous nous
permettons de renvoyer à notre article : « “Le rêve comme argument” » : les enjeux épistémologiques à
l’origine du projet existentiel de Ludwig Binswanger », Archives de Philosophie, 73-4 (2010), pp. 655-686.
BINSWANGER, Ludwig, « Psychologische Tagesfragen innerhalb der klinischen Psychiatrie », Zeitschrift
für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 26 (1914), pp. 574-599.
KRETSCHMER, Ernst, « Die psychopathologische Forschung und ihr Verhältnis zur heutigen klinischen
Psychiatrie », Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 57 (1920), pp. 232-256 (p. 246). Dans
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1914, par exemple, Bleuler publie un article dans le Zeitschrift für die gesamte Neurologie und
Psychiatrie, où, afin de s’expliquer sur son propre concept de « schizophrénie », il renvoie à
l’essai de Jaspers de 1913 pour critiquer justement l’opposition entre « causal » et « compréhensible » qui faisait l’objet de cette étude9. Il n’approfondit pas davantage cette critique,
pour laquelle il renvoie justement aux « Remarques de Binswanger ». Et ces « Remarques »
seront mentionnées encore une fois en 1914 dans la correspondance entre Bleuler et son
ancien élève Binswanger, à l’occasion de la publication d’un compte rendu que ce dernier – sous le pseudonyme de Lothar Buchner – avait rédigé de l’essai bleulerien sur le
« Verhältnisblödsinn »10. Dans son analyse, en effet, Binswanger rapproche la perspective de
son maître de la « Verstehende Psychologie » de Jaspers11, ce que Bleuler n’apprécie guère12.
Mais on pourrait citer aussi le long article de Hans W. Gruhle, qui paraît en 1915 toujours
dans le Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie. Dans ce texte, Gruhle – qui à

9

10

11

12

cet article, Kretschmer discute la position de Jaspers, mais il ne fait jamais mention des critiques de
Binswanger.
BLEULER, Eugen, « Die Kritiken der Schizophrenien », Zeitschrift für die gesamte Neurologie und
Psychiatrie, 22, 1 (1914), pp. 19-44 (cf. p. 26). Bleuler n’est pas d’accord non plus avec la distinction jaspersienne entre psychoses « réactives » et « productives ». Le débat entre Jaspers et Binswanger au sujet
de la causalité psychique est mentionné aussi, toujours dans le Zeitschrift für die gesamte Neurologie
und Psychiatrie, par K. Frankhauser dans son étude : « Über Kausalität im allgemeinen sowie ‘psychische
Kausalität im besonderen », 29 (1915), pp. 201-215 (cf. p. 215).
BLEULER, Eugen, « Verhältnisblödsinn », Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie und psychisch-gerichtliche
Medizin, 71 (1914), pp. 537-586. Dans ce même numéro de la revue, à la suite de l’essai de Bleuler, on
trouve le compte rendu rédigé par Binswanger: « Klinischer Beitrag zur Lehre vom Verhältnisblödsinn
(Bleuler) », pp. 587-639.
BINSWANGER, Ludwig: « Klinischer Beitrag zur Lehre vom Verhältnisblödsinn(Bleuler) », art. cit., p. 637 :
« […] Plutôt que l’examen par la psychologie associationniste ou la psychologie des faculté, [dans l’essai
de Bleuler] a été employé la ‘verstehende Psychologie’, à savoir l’examen des connexions ‘compréhensibles’ au sens de Jaspers » (nous traduisons).
APELT-RIEL, Susanne, Der Briefwechsel zwischen Ludwig Binswanger und Eugen Bleuler von 1907 – 1939
im Spannungsfeld von Psychoanalyse und Psychiatrie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Thèse de
Médecine, Medizinischen Fakultät der Eberhard-Karls-Universität zu Tübingen, 2009 (http://tobias-lib.
uni-tuebingen.de/volltexte/2009/3971/). Cf. lettre 46 BL du 10 mars 1914, p. 170: « Cher collègue ! Tous
mes remerciements pour Votre communication [« Klinischer Beitrag zur Lehre vom Verhältnisblödsinn
(Bleuler) », art. cit.], à laquelle je reproche seulement mon rapprochement de Jaspers. Vous-même en
son temps l’aviez critiqué par de bons arguments » (nous traduisons). Binswanger lui répondra tout de
suite pour éclaircir sa position : cf. lettre 47 B du 11 mars 1914, p. 171 : « En ce qui concerne mon approbation de Jaspers, ma position par rapport à lui n’a pas changé. L’approbation se réfère seulement à
l’expression “verstehende Psychologie” en ce qu’elle se distingue de la psychophysiologie, la psychologie associationniste, la psychologie des performances etc. Ma critique ne vise que l’opposition de
l’explication causale et la construction des théories à la verstehende Psychologie. J’aimerais bien un jour
revenir sur ce point de vive voix » (nous traduisons). Nous examinerons plus loin dans le détail les argumentations de Binswanger.
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cette époque est collègue de Jaspers à Heidelberg – discute les critères méthodologiques
à la base de l’Einfühlung tout en interrogeant sa valeur pour la « science » psychologique13.
Il s’agit d’un article très riche et qui mérite d’être analysé, surtout en raison du fait que
son auteur ne se limite pas à une critique théorique des propos jaspersiens, mais les discute plutôt au moyen d’exemples concrets et par la présentation d’une histoire clinique.
Néanmoins, Gruhle ne s’engage pas dans le débat en cours entre psychiatrie et psychanalyse et ne considère nullement les critiques qui avaient été adressées à son collègue14, qu’il
semble en revanche implicitement soutenir15.
Mais revenons plutôt au débat que nous avons choisi comme objet pour notre propos.
Malgré toute la distance qu’il y a entre un traité, un essai, un compte rendu et une conférence
(devenue par la suite un article), les textes de Jaspers et de Binswanger que nous venons
de mentionner partagent à la fois un questionnement méthodologique sur la psychiatrie
clinique et une analyse du rôle que pourrait y jouer la psychologie. C’est précisément dans
13

14

15

GRUHLE, Hans W., « Selbstschilderung und Einfühlung. Zugleich ein Versuch der Analyse des Falles
Bantig », Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 28 (1915), pp. 148-231. Cf. aussi, toujours
dans la même revue, l’article un peu plus tardif du psychiatre hollandais J.H. van der Hoop, « Über die
kausalen und verständlichen Zusammenhänge nach Jaspers », Zeitschrift für die gesamte Neurologie und
Psychiatrie, 68, 1921, pp. 9-30.
Outre les deux textes de Binswanger déjà mentionnés, il faut compter aussi un essai de Bleuler de 1914
sur « Causalité psychique et action volontaire » (« Psychische Kausalität und Willensakt », Zeitschrift für
Psychologie und Physiologie des Sinnesorgane, 69, p. 30-72) qui critique l’opposition jaspersienne entre
psychologie et sciences de la nature. La thèse de Bleuler soutient que la différence entre la psychologie et les autres sciences consisterait plutôt dans le fait que les objets de ces dernières se donnent
seulement dans le monde externe, tandis que la plupart des objets psychologiques peuvent être
observés aussi de l’intérieur (p. 30-31). Dans ce même numéro de la revue, dans la section IX consacrée
aux comptes rendus bibliographiques (Nerven- und Geisteskrankheiten), Hans Lipps consacre aussi une
brève note à l’essai de Jaspers de 1913 (pp. 148-149).
Dans la mesure où, en discutant les difficultés que comporte la formulation de connexions compréhensibles, il admet la possibilité d’une « symbolisation » au sens freudien, mais il juge erronée la démarche
qui consisterait à « construire » à partir de là des connexions qui soient valables et compréhensibles
au-delà du cas singulier (Hans W. Gruhle, « Selbstschilderung und Einfühlung », art. cit., pp. 167-168.
Sur ce sujet, nous renvoyons aussi à l’article de Gruhle de 1913 : « Die Bedeutung des Symptoms in
der Psychiatrie », Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 16, pp. 465-486). Le débat entre
Jaspers et Binswanger concernant la critique jaspersienne de Freud est mentionné explicitement par M.
Friedmann et O. Kohnstamm à propos des notions de « mécanismes de la maladie » et de « complexes ».
Au sujet de la Traumdeutung freudienne, ces auteurs se déclarent favorables aux mécanismes de la
« condensation » et de la « symbolisation », mais ils jugent injustifié le « pansexualisme » de Freud, ainsi
que le concept de « contenu latent », qu’ils considèrent comme « construit » par l’interprétation analytique (« Zur Pathogenese und Psychotherapie bei Basedowscher Krankheit, zugleich ein Beitrag zur
Kritik der psychanalytischen Forschungsrichtung », Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie,
23, 1914, pp. 357-430). De ce point de vue, la position de Friedmann et Kohnstamm est plutôt du côté de
celle de Jaspers, et assez proche de la critique de Gruhle.
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un tel contexte théorique que Jaspers et Binswanger se trouvent amenés à discuter de la
méthode et de la théorie psychanalytique, et c’est à partir de la manière très différente dont
ils accueillent et discutent la démarche de Freud que nous essayerons d’analyser le rapport
qui se joue, chez l’un et l’autre auteur, entre phénoménologie et psychanalyse.

Le problème de la « nature » des psychoses
La question à l’ordre du jour de la psychiatrie germanophone au début du siècle dernier est celle de la classification des pathologies mentales et surtout de la définition du
statut nosologique de la schizophrénie, maladie qui, avant l’ouvrage de Bleuler de 1911
sur le « groupe des schizophrénies »16 était identifiée comme « dementia praecox ». Or, à la
fin du XIXème siècle le modèle dominant pour définir cette pathologie, dans la psychiatrie
académique, est le modèle théorisé par Emil Kraepelin, lequel – dans la sixième édition
de son Traité de psychiatrie de 189917 – avait décrété que les signes de cette pathologie
seraient toujours contingents par rapport au processus organique sous-jacent. Il s’agit là
d’une perspective que le psychiatre allemand avait élaborée à partir des deux modèles,
respectivement, de la paralysie générale ou « dementia paralytica » esquissée par le psychiatre français Antoine Laurent Jessé Bayle dans les années vingt du XIXème siècle18, et
de la « catatonie » de Karl Ludwig Kahlbaum19, à savoir deux entités pathologiques qui
avaient été isolées organiquement et cliniquement sur la base de leur évolution et de leur
état terminal. Ce sont précisément ces exemples que Kraepelin utilise pour sa définition
de la dementia praecox, une pathologie dont les caractères distinctifs deviennent désormais la chronicité et l’issue fatale.
À partir des années 1910, on assiste à la montée d’une critique de nature clinique et
méthodologique à l’égard de cette approche. On peut suivre une partie de ce débat dans
l’article de Binswanger de 1914 sur « Les questions actuelles dans la psychiatrie clinique »,
lequel s’attache notamment aux psychiatres qui, entre 1906 et 1913, s’étaient posé le problème crucial de la « nature » des psychoses tout en mettant en discussion la position
de Kraepelin. Parmi ces auteurs, Binswanger s’arrête en particulier sur Alfred Hoche, Karl
Bonhoeffer, Eugen Bleuler (des auteurs que Jaspers à son tour mentionne dans ses deux
ouvrages de 1913) et finalement sur Jaspers lui-même.

16
17
18
19

BLEULER, Eugen, Dementia praecox oder Gruppe der Schizophrenien, Leipzig, Deuticke, 1911.
KRAEPELIN, Emil, Psychiatrie : ein Lehrbuch für Studierende und Ärzte, Leipzig, Barth, 18996.
BAYLE, A.L.J., Recherches sur l’arachnite chronique. Inaugural dissertation. Paris, Masson, 1822.
KAHLBAUM, Karl Ludwig, Die Katatonie oder das Spannungsirresein. Eine klinische Form psychischer
Krankheit, Berlin, Hirschwald, 1874
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En ce qui concerne Alfred Hoche20, l’ouvrage auquel Binswanger fait référence en 1914
est un texte de 1912 qui porte sur « La signification des complexes de symptômes en psychiatrie » (« Die Bedeutung der Symptomenkomplexe in der Psychiatrie »), et qui avait
paru aussi dans le Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie21 avant les articles
de Jaspers et de Binswanger. À la conception de Kraepelin selon laquelle les pathologies
mentales seraient des formes pures ou des entités naturelles conçues sur le modèle des
pathologies organiques, Hoche opposait la distinction entre les « psychoses organiques »
et les « psychoses fonctionnelles », à savoir ces troubles qui n’ont pas de corrélat organique, et qui exhiberaient donc la spécificité des symptômes mentaux en relation aux
cas singuliers. C’est pourquoi Hoche se plaignait du fait que les histoires médicales en
général contiendraient trop de jugements et pas assez de description, et introduisait alors
le concept de « Symptomenkomplexe », présenté comme cet ensemble d’unités comportementales individuelles, psychiques, qui « obéissent à leurs propres lois, des lois qui sont
incommensurables aux processus matériaux »22. Selon Hoche, donc, « les désordres psychiques se regroupent par eux-mêmes »23.
À la suite de Hoche, Binswanger présente et discute la position du psychiatre allemand
Karl Bonhoeffer24. Celui-ci avait critiqué à son tour la doctrine de Kraepelin, en opposant encore une fois au principe étiologique l’exemple des psychoses fonctionnelles,
qu’il appelle « psychoses symptomatiques » et qu’il conçoit comme des « réactions exogènes » ou des formes de réaction psychique typiques qui se montrent relativement
indépendantes de la forme spécifique de l’atteinte organique25. En 1911, Bonhoeffer
renforce sa position dans un article qui porte sur « les états et processus morbides de
nature psychogène qui ne relèvent pas de l’hystérie »26. Binswanger discutera ce texte
dans les années vingt, et tout en reconnaissant à Bonhoeffer de faire « une conces20
21

22
23
24

25

26

Alfred Hoche (1865-1943) était professeur à Fribourg depuis 1902.
HOCHE, Alfred, « Die Bedeutung der Symptomenkomplexe in der Psychiatrie », Zeitschrift für die
gesamte Neurologie und Psychiatrie, 12 (1912), pp. 540-551.
HOCHE, Alfred, « Die Bedeutung der Symptomenkomplexe in der Psychiatrie », art. cit., p. 547.
Ibid., p. 550.
Karl Bonhoeffer (1868-1948) avait étudié avec Carl Wernicke à Breslau et à partir de 1912 était professeur
à Berlin.
BONHOEFFER, Karl, « Zur Frage der exogenen Psychosen », Zentralblatt für Nervenheilkunde und
Psychiatrie, 20 (1908), pp. 499-505; « Die symptomatische Psychosen im Gefolge von akuten Infektionen
und inneren Erkrankungen », dans Gustav Aschaffenburg, éd., Handbuch der Psychiatrie, 3. Abteilung,
1. Hälfte, Leipzig-Wien, Deuticke, 1910, pp. 1-118. Cf. NEUMÄRKER, Klaus-Jürgen, « Karl Bonhoeffer and
the Concept of Symptomatic Psychoses », History of Psychiatry, 12 (2001), pp. 213-226.
BONHOEFFER, Karl, « Wieweit kommen psychogene Krankheitszustände und Krankheitsprozesse vor,
die nicht der Hysterie zu rechnen sind? », Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, 68 (1911), pp. 371-386.
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sion lourde de signification clinique à la psychologie » dans la mesure où il distingue
les états morbides psychogènes – à savoir ces états pathologiques qui peuvent provoquer des altérations cérébrales à partir d’une base purement psychique – des états hystériques, qui, eux, relèvent exclusivement du « moment psychologique »27. Néanmoins,
Binswanger reproche à Bonhoeffer de n’avoir pas réussi à penser la spécificité du psychique, et il affirme qu’« il existe une différence bien plus fondamentale et plus générale
concernant l’ensemble de la psychiatrie et de la psychologie, à savoir la différence entre
le mode de fonction physico-psychique de l’organisme et son altération d’une part, et les
“séquences” de contenus des expériences vécues psychiques d’autre part »28. Autrement
dit, selon Binswanger, Bonhoeffer n’aurait pas été capable de saisir, dans ces « formes de
réaction psychique typiques » qu’il avait pourtant évoquées, l’organisation spécifique du
psychique et la nature de sa typicité.
C’est précisément à ce point de son argumentation que Binswanger – dans son article
de 1914 – fait intervenir la leçon de Bleuler, le seul à ses yeux qui se serait montré véritablement capable de séparer le concept de processus pathologique du concept de réaction
de la psyché malade29. Il s’agit là d’une séparation – comme le précise Binswanger – qui
néanmoins ne coïncide pas avec la régression à une psychiatrie purement psychologiste30,
puisqu’en fait Bleuler – dans son ouvrage de 1911 – trouverait le moyen de concilier les
deux niveaux de l’organique et du psychique sans opter dogmatiquement ni pour l’un ni
pour l’autre.
En effet, Bleuler distingue, dans la maladie, entre les symptômes primaires, qui relèvent
directement du processus morbide, et ceux, secondaires ou psychologiques, qui résultent
seulement de la réaction de l’esprit malade à certains processus internes et externes. En
outre, tout en admettant qu’à la base des symptômes primaires se trouverait un processus pathologique de nature organique, Bleuler avoue également ne pas savoir ce qu’est
27

28
29

30

BINSWANGER, Ludwig, « Lebensfunktion und innere Lebensgeschichte », Monatsschrift für Psychiatrie und
Neurologie, 68 (1928), pp. 52-79; Ausgewählte Werke, vol. 3: Vorträge und Aufsätze, éd. par Max Herzog,
Heidelberg : Asanger, 1992, pp. 71-94; trad. fr. par Jacqueline Verdeaux et Roland Kuhn, « Fonction vitale
et histoire intérieure de la vie », dans Introduction à l’analyse existentielle, Paris, Les Éditions de Minuit,
1971, p. 49.
BINSWANGER, Ludwig, « Fonction vitale et histoire intérieure de la vie », art. cit., p. 52.
BINSWANGER, Ludwig, « Psychologische Tagesfragen innerhalb der klinischen Psychiatrie », art. cit.,
p. 579. Dans la même revue, Zeitschrift für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, en 1913 avait paru
aussi un article de Hans W. Gruhle comparant le concept kraepelinien de « dementia praecox » et le
nouveau concept de « schizophrénie » introduit par Bleuler et approfondi dans le contexte de l’« école
de Zurich » (GRUHLE, Hans W., « Bleulers Schizophrenie und Kraepelins Dementia praecox », Zeitschrift
für die gesamte Neurologie und Psychiatrie, 17, 1, 1913, pp. 114-133).
Ibid., p. 584.
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ce processus31. De plus, il affirme que « l’évolution des symptômes et celle du processus
morbide ne sont nullement forcées d’aller de pair », et qu’il se peut très bien qu’« à trouble
cérébral égal, tel patient peut guérir et tel autre peut devenir stupide, en cas de constitution psychique un peu différente […] ou de trauma psychique d’effet plus important »32.
C’est pourquoi le terrain d’action du psychiatre sera dès lors celui du psychique, et Bleuler
de conclure :
« La seule thérapie de la schizophrénie dans son ensemble qu’il faille prendre au sérieux,
pour l’instant, est la thérapie psychique », même si « malheureusement, nous n’avons pas, là
non plus, dépassé de beaucoup le simple empirisme ».33

Bleuler se plaint néanmoins de l’« état embryonnaire de la psychologie » et déclare
explicitement qu’il attend de l’éclaircissement des « connexions psychologiques » dans le
domaine de la psychiatrie de « nouveaux aperçus sur la nature des psychoses »34.
Or, la théorie psychologique qui, à cette époque, attire principalement l’attention
de Bleuler et de ses élèves (notamment Jung, Franz Riklin, Karl Abraham et Alphonse
Maeder) est la doctrine freudienne. La psychanalyse est considérée comme la méthode
qui aurait enfin permis d’approcher la schizophrénie du « point de vue psychologique ».
Les ouvrages de Bleuler et de Jung datant des années 1906-1911 s’attachent précisément
à reconnaître dans les symptômes psychiatriques secondaires les mêmes complexes et
mécanismes que la démarche psychanalytique avait reconnus dans le fonctionnement
psychique normal et tout particulièrement dans la vie onirique, à savoir condensation,
déplacement et symbolisme35. La psychanalyse permettait surtout à Bleuler de concilier
le concept médical de la causalité du pathologique avec celui de sa genèse. Bleuler le dit
d’ailleurs clairement dans son ouvrage de 1911 :
« Il n’y a naturellement pas de rapport d’exclusion mutuelle entre poussée aigüe du processus cérébral et vécu psychique déclenchant. Ainsi les deux causalités concourent-elles, le
plus souvent, à la création des complexes symptomatiques psychotiques »36.
31
32
33
34
35

36

BLEULER, Eugen, Dementia praecox ou Groupe des schizophrénies, op. cit., p. 575.
Ibid., p. 572.
Ibid., p. 586.
Ibid., p. 37.
Cf. BLEULER, Eugen, “Freudsche Mechanismen in der Symptomatologie von Psychosen” (1906) ; Carl
Gustav Jung, Über die Psychologie der Dementia praecox (1907) ; Carl Gustav Jung, Der Inhalt der Psychose,
Deuticke (1908).
BLEULER, Eugen, Dementia praecox ou Groupe des schizophrénies, op. cit., p. 569.
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Les ouvrages jaspersiens de 1913
C’est bien dans ce contexte où se pose le problème de l’approche à adopter face aux
psychoses fonctionnelles, et à partir de là, celui du rôle et du statut de scientificité à attribuer à la psychologie, que se situe la Psychopathologie générale de Jaspers lorsqu’elle
paraît en 191337. Et, en effet, Jaspers consacre à son tour un paragraphe de son ouvrage au
concept de « complexe de symptômes » (Symptomenkomplexe), paragraphe dans lequel il
cite à son tour l’article de Hoche de 191238. La thèse de Jaspers est la suivante :
« Aujourd’hui, on exige une nouvelle étude de ces complexes : on doit les étudier en soi sans
tenir compte des unités morbides ni des processus, on doit découvrir les régularités et les affinités (Zusammengehörigkeiten) nécessaires qui s’y trouvent, et créer ainsi des unités bien fondées,
intermédiaires entre les phénomènes élémentaires de toute sorte et les unités morbides »39.

Cette thèse fait d’ailleurs suite à de nombreuses pages consacrées à l’analyse du système nosologique de Kraepelin, dans lesquelles Jaspers critique les principes qui le
régissent de la manière suivante : d’abord, il maintient que « les groupes morbides de
l’aliénation maniaco-dépressive et de la démence précoce sont tout à fait inconnus en ce
qui concerne l’étiologie et l’anatomopathologie »40. Deuxièmement, il affirme que :
« Le diagnostique par le tableau d’ensemble n’est possible que si l’on connait à l’avance la
maladie délimitée que l’on veut diagnostiquer. Le tableau d’ensemble lui-même ne fait pas
trouver des maladies nettement délimitées, mais uniquement des types qui, dans le cas particulier, présentent partout des “transitions” »41.

En outre, écrit Jaspers, « une issue identique n’est pas la preuve d’une maladie identique »42.
En définitive, donc,
37

38

39
40
41
42

Pour un aperçu historique de l’œuvre de Jaspers et notamment de sa relation avec la psychanalyse, nos
renvoyons à l’étude très complète de BORMUTH, Matthias Life Conduct in Modern Times. Karl Jaspers
and Psychoanalysis, Berlin, Springer, 2006. En ce qui concerne la période qui nous intéresse ici, cf. en
particulier le chap. 2: « The Critique of Psychoanalysis 1913-1920 », pp. 8-35.
JASPERS, Karl, Allgemeine Psychopathologie, op. cit., chap. 6 : « Die Synthese der Krankheitsbilder », p.
257 ss. Le concept de « Symptomenkomplexe » est à la base aussi de la thèse que le psychiatre Ernst
Kretschmer (1888-1964) rédige en 1914 à l’Université de Tübingen: « Wahnbildung und manisch-depressiver Symptomenkomplexe », Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, 71 (1914); Berlin, Reimer, 1914.
Ibid., p. 268.
Ibid., p. 261.
Ibid., p. 262.
Ibid.
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« L’idée d’unité morbide ne peut être réalisée dans le cas particulier, car la connaissance
de la coïncidence régulière des mêmes causes et des mêmes phénomènes, même issue et
mêmes constatations anatomiques, exige une connaissance parfaite de toutes les connexions particulières, connaissance qui appartient à un avenir infiniment éloigné »43.

L’idée d’unité morbide – conclut Jaspers – serait donc « une idée dans le sens que lui
attribue Kant »44:
« C’est le concept d’une tâche dont le but est impossible à atteindre […] ; mais elle est
une direction de recherche féconde et elle constitue une véritable table d’orientation pour la
recherche empirique détaillée. […] L’erreur commence dès qu’à l’idée on substitue une apparence de résultat, dès qu’à la place des études de détails, on présente des descriptions toutes
faites de la démence précoce et de l’aliénation maniaco-dépressive »45.

Cela vaut la peine de s’arrêter sur l’insistance que Jaspers manifeste à l’égard du cas
particulier, des relations particulières, ou encore des études de détail, tout en admettant en
même temps dans son traité l’idée qu’il est possible en psychopathologie de retrouver
des régularités. C’est à ce niveau, en effet, que Binswanger repère dans la méthode de
Jaspers une certaine ouverture vers la psychanalyse, une ouverture qui sera néanmoins
bientôt abandonnée à partir des critiques que Jaspers adresse à Freud non seulement
dans les éditions successives de la Psychopathologie, mais déjà dans l’essai de 1913 sur
« Les connexions causales et “compréhensibles” entre destin et psychose dans la dementia
praecox », comme le fait remarquer Binswanger dans son article de 1914.
Dans la première édition de la Psychopathologie générale, en effet, Freud est considéré
par Jaspers comme « sans doute l’un des plus remarquables psychologues voués à la compréhension parmi les psychiatres existants »46. Cette appréciation aussi explicite – qui sera
supprimée dans les éditions successives du traité – se rencontre au troisième chapitre de
cet ouvrage, qui dans l’édition de 1913 est intitulé : « Les connexions de la vie psychique :
I. Les connexions compréhensibles »47. Il s’agit d’un chapitre dans lequel Jaspers, après
avoir présenté, dans le deuxième chapitre, le point de vue phénoménologique en tant

43
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45
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Ibid., p. 263.
Ce passage est repris par GAUPP, Robert, « Die Klassifikation in der Psychopathologie », Zeitschrift für die
gesamte Neurologie und Psychiatrie, 27, 1 (1915), pp. 292-314 (p. 298).
Ibid., p. 263.
Ibid., p. 150.
JASPERS, Karl, Allgemeine Psychopathologie, op. cit., chap. 3: « Die Zusammenhänge des Seelenlebens :
I. Die verständliche Zusammenhänge », p. 145 ss.
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qu’analyse « des données psychiques subjectives, réellement vécues »48, et dans le deuxième – dans le cadre d’une « psychopathologie objective » – l’étude « des symptômes
objectifs, des manifestations mentales directement accessibles aux sens »49, s’interroge
sur les relations ou plutôt sur les « connexions » entre les phénomènes de la vie psychique.
Le troisième chapitre de la Psychopathologie jaspersienne analyse donc « la genèse du
psychique par le psychique »50, et il s’agit là d’une perspective qui se situe tout à fait dans
la lignée de la psychiatrie post-kraepelinienne de l’époque. Souvenons-nous des positions, respectivement, d’Alfred Hoche, selon qui « les désordres psychiques se regroupent
par eux-mêmes », ou de Bleuler, qui insistait, au moyen de la psychanalyse, sur la « genèse
psychique » des complexes symptomatiques dans les « psychoses réactives ».
Or, Jaspers oppose drastiquement la « compréhension génétique » des événements
psychiques – qui comprend à la fois l’« interpénétration affective » (« Einfühlung ») et la
« compréhension de la filiation des rapports et des états psychiques », qui pour Jaspers
sont toujours individuels51 – de leur « explication causale », explication qui est reconnue
désormais comme l’instrument principal de la théorie freudienne.
Pour le psychiatre allemand, c’est la compréhension génétique en tant qu’« einfühlende
Verstehen », qui caractérise la psychologie en tant que telle52. À cet einfühlende Verstehen
peut s’ajouter, à l’occasion, l’« interprétation » (« Deuten ») « lorsque – écrit Jaspers – nous
n’avons que quelques rares points d’appui qui nous servent à transposer sur le cas particulier qui nous occupe, avec une certaine probabilité, des relations déjà constatées dans
d’autres cas »53. Avec l’interprétation, néanmoins, on serait contraint en quelque sorte « de
supposer des faits extra-conscients »54 – à savoir des faits dont nous ne savons rien directement – qui nous fourniraient une « explication provisoire » lorsque « les connexions
intelligibles diminuent au cours d’une maladie, ou se présentent d’une manière tout à fait
anormale, par exemple avec des conséquences physiologiques »55.
48
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Ibid., chap. 1: « Die subjektiven Erscheinungen des kranken Seelenlebens (Phänomenologie) », p. 25 ss.
Ibid., chap. 2 : « Die objektive Symptome und Leistungen des Seelenlebens (objektive
Psychopathologie) », p. 94 ss.
Ibid., p. 146.
Ibid.
Ibid., p. 147.
Ibid.
Ibid., p. 149.
Ibid. Il faut ici préciser que Jaspers fait intervenir ces faits lorsqu’il est question des « psychoses réactives », pour l’analyse desquelles il utilise d’ailleurs certains des concepts freudiens, tels que la « surdétermination », l’« abréaction », le « symbolisme » ou le « refoulement ». Cf. ibid., en particulier le
chap. 3, § 1 : « Les réactions pathologiques », et § 2 : « L’effet d’expériences psychiques antérieures » (chap. 3: « Die Zusammenhangen des Seelenlebens : I. Die verständlichen Zusammenhänge »,
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Parmi ces faits extra-conscients, Jaspers mentionne en particulier les concepts de
« dispositions extra-conscientes », de « constitutions psychiques » et de « mécanismes
psychiques ». Et c’est précisément à partir de ce dernier concept qu’il s’arrête sur les
recherches freudiennes56. Or, selon Jaspers, les mécanismes extra-conscients « constituent un concept auxiliaire, purement théorique, qui sert à classer des faits »57. Ce qui
équivaut à dire qu’il est impossible d’explorer et de définir ces mécanismes de manière
soit somatique, soit intellectualiste. Comme l’affirme le psychiatre allemand :
« Les théories qui ont imaginé, de manière très détaillée, des mécanismes extra-conscients
dépassant les limites de leur rôle comme concepts auxiliaires tout à fait généraux n’ont jamais
pu être vérifiées, et, autant que j’en sais, n’ont jusqu’ici jamais été fécondes »58.

De ce point de vue, donc, les recherches freudiennes, en tant que « construction d’événements extra-conscients » – comme par exemple l’interprétation des rêves – seraient
« livrées sans défense à la critique ». Seulement « dans la mesure où elles décrivent avec
évidence la réalisation de connexions intelligibles (certaines symbolisations, des refoulements, etc.), elles pourraient nous apporter des lumières surprenantes »59, à savoir lorsqu’elles creusent dans le « non remarqué » (« Umbemerkte ») de la vie psychique60. Et c’est
précisément à ce moment qu’il évoque Freud comme « l’un des plus remarquables psychologues parmi les psychiatres existants ».
Or, dans la première édition de la Psychopathologie générale la critique jaspersienne de
la psychanalyse s’arrête ici. Ce n’est que dans l’essai de 1913 sur « Les connexions causales
et “compréhensibles” » que Jaspers développe une critique très massive, dont il reprendra
des passages à partir de la deuxième édition de son traité. C’est précisément à cette critique que Binswanger répondra dans son compte rendu.
L’article de Jaspers s’ouvre sur un « Aperçu méthodologique » qui reprend schématiquement les thèses principales déjà exposées dans un article de 1912 sur « La direction
phénoménologique de recherche en psychiatrie »61, ainsi que dans les chapitres 1 et 3 de
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Section 2: « Verständliche Zusammenhänge bei abnormen Mechanismen », § 1 : « Die pathologischen
Reaktionen », p. 159 ss.; § 3: « Die Nachwirkung früherer Erlebnisse », p. 170 ss.)
Ibid., p. 150.
Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid., p. 337.
JASPERS, Karl, « Die phänomenologische Forschungsrichtung in der Psychopathologie », Zeitschrift für die
gesamte Neurologie und Psychiatrie, 9 (1912), pp. 391-408 ; Gesammelte Schriften über Psychopathologie,
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la Psychopathologie générale, concernant respectivement – nous l’avons vu – « Les phénomènes subjectifs de la vie psychique », et « Les connexions compréhensibles de la vie
psychique ». Il est donc à nouveau question ici de la distinction entre la compréhension
statique (ou phénoménologique) des phénomènes, visant à « visualiser, définir, décrire
et ordonner les états psychiques »62, et leur compréhension génétique, à savoir la « einfühlende » psychologie, à laquelle Jaspers assigne la finalité de « comprendre comment le
psychique provient du psychique »63.
Or, ces deux formes de compréhension – qui constituent la « psychologie subjective » – sont fondées, selon Jaspers, sur un type de connaissance qui relève de l’évidence et se distinguent totalement de la psychologie objective ou physiologique
(« Leistungspsychologie »), laquelle se fonde sur une connaissance de type inductif qui
a pour but d’établir des liaisons causales entre les faits psychiques et, à partir de là, de
formuler des lois destinées à construire des théories. La thèse générale de cet essai de
Jaspers est donc la suivante :
« Ces directions de recherche poursuivent des buts totalement différents. L’erreur se produit lorsqu’elles veulent se substituer l’une à l’autre et transposer de manière erronée quelque chose d’un domaine à l’autre »64.

C’est précisément sur cette thèse que Jaspers fonde sa critique de l’approche et de
la démarche psychanalytiques, une critique qui s’organise plus précisément autour de
quatre points, dont chacun correspond à l’une des conséquences de cette erreur ou
confusion fondamentale dans laquelle Freud serait tombé en faisant des connexions compréhensibles des relations causales.
D’abord, Freud attribuerait un caractère illimité à la compréhension, caractère qui
n’appartient qu’à l’explication causale. Deuxièmement, à partir des connexions compréhensibles, Freud élaborerait des théories générales. Or, les connexions compréhensibles
relèvent toujours d’une vie psychique individuelle, dont l’interprétation ne peut qu’être
conjecturale et ne peut donc jamais donner lieu à une théorie. Dans de nombreux cas,
en outre – c’est le troisième point – Freud postulerait à la base des connexions compréhensibles, lesquelles restent toujours sur le plan du « non remarqué », à savoir sur le plan
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Berlin: Springer, 1963, pp. 314-328; trad. fr. par Simon Calenge, Alter. Revue de phénoménologie, 19 (2011),
pp. 229-246.
JASPERS, Karl, « Kausale und “verständliche” Zusammenhänge », op. cit., p. 330.
Ibid.
Ibid., p. 331.
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de la conscience, des connexions « extra-conscientes ». Or, ces connexions étant par
définition inconnaissables, la compréhension freudienne se présente alors comme une
« compréhension comme si » (« als ob Verstehen »), à savoir une interprétation conjecturale, « imprudente » et « non convaincante »65, que Freud présente pourtant comme une
théorie. En conséquence, enfin, la compréhension qui émerge de cette transformation
des connexions compréhensibles en théorie se caractérise par une extrême simplicité,
au point que – écrit Jaspers, de manière polémique – dans de nombreux écrits des élèves
de Freud « on sait toujours à l’avance que l’on trouvera la même chose »66. Au contraire, la
véritable « compréhension présente une variété infinie »67.

Les « Remarques » de Binswanger
Le compte rendu par lequel Binswanger répond à Jaspers en 1913 se présente explicitement comme une défense de la psychanalyse. Il s’agit d’une défense qu’il faut contextualiser
à la fois historiquement et scientifiquement. Il faut rappeler à ce propos que Bleuler, en 1910,
avait déjà publié un très long article consacré précisément à démontrer la valeur scientifique
des théories de Freud contre les attaques qui lui avaient été adressées par la psychiatrie
académique. Mais il faut également rappeler que 1913 est une année critique pour le mouvement psychanalytique, puisque c’est à cette époque que se situe la rupture de Freud avec
le groupe de Zurich : Bleuler refuse d’entrer à la « Société Internationale de Psychanalyse »
et Jung en fait autant, précisément en 1913. C’est la raison pour laquelle Binswanger – qui
travaille alors dans sa clinique de Kreuzlingen et a gardé de très bons rapports avec Freud –
publie son article dans l’Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse68.
65
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Ibid., p. 338.
Ibid.
Ibid.
Pour plus de détails bibliographiques à ce sujet, nous nous permettons de renvoyer à notre article :
«“Le rêve comme argument”» : les enjeux épistémologiques à l’origine du projet existentiel de Ludwig
Binswanger », Archives de Philosophie, 73-4, pp. 655-686. Il faut, en effet, tenir compte du contexte de
l’opposition entre la psychiatrie académique et la psychanalyse freudienne pour mieux comprendre
le ton polémique qui caractérise non seulement le compte rendu binswangerien de 1913, mais aussi
la réaction de Jaspers. Dans une lettre du 7 août 1913, par exemple, le psychiatre allemand reproche à
Binswanger le style de sa critique : « Je suis prêt à admettre […] la possibilité que quelque chose m’ait
échappé. Je suis prêt à lire, à me laisser instruire. Mais il y a une chose que je refuse catégoriquement :
c’est que vous me reprochiez une “réaction exagérée”, que vous m’interprétiez “psychologiquement”
plutôt que de me discuter objectivement ; que vous me reprochiez que je peux pas ou je ne veux pas
voir quelque chose » (cf. HÄBERLIN, Paul – Ludwig Binswanger, Briefwechsel 1908-1960, mit Briefen von
Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Ludwig Frank und Eugen Bleuler, op. cit.,
p. 118. Nous traduisons). Dans sa réponse du 8 août 1913, Binswanger reconnait sa faute et s’excuse
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Dans ses « Remarques » de 1913, après avoir repris en détail les quatre points que nous
venons d’évoquer, Binswanger commence par contester la « rude opposition » entre « causal » et « compréhensible » sur laquelle se fonde la critique jaspersienne de Freud69. Selon
Binswanger, Jaspers se serait limité à considérer toute forme de relation causale selon le
modèle de la causalité physique, tandis que l’enjeu principal d’une psychologie qui se veut
scientifique serait justement non pas de répéter la démarche des sciences naturelles, mais
de trouver une méthode alternative tout autant qu’efficace pour « dégager » et « ordonner » les faits psychiques et les organiser dans une théorie. Il s’agit d’une démarche qui
concerne le problème de la formulation de « lois » dans le domaine du psychique, et c’est
bien cela qui intéresse le psychiatre suisse, qui à cette époque est tout particulièrement
concerné par le souci d’élucider « les fondements de la psychologie en tant que science »70.
L’intérêt de Binswanger pour Freud est donc motivé non pas tant par le contenu de la
doctrine freudienne elle-même que par la méthode qui a conduit à sa formulation. Dans la
démarche freudienne de l’interprétation des rêves, par exemple, ce qui l’intéresse ce n’est
pas tant la justesse des interprétations particulières, mais bien plutôt le fait que celle-ci
montre « par son exemple, que et comment même dans le domaine de la psychologie, il
est possible d’élaborer des règles »71. Or, ce qui, aux yeux de Binswanger, différencierait
ces règles des lois formulées dans le domaine des sciences de la nature, c’est la manière
dont elles sont « obtenues ». Les règles obtenues par la méthode freudienne en effet ne
concernent pas que la « connaissance sensible », comme c’est le cas dans les sciences
naturelles. De ce point de vue, donc, elles seraient tout à fait compatibles avec l’« einfühlende Verstehen »72, ce pourquoi, dans son article de 1914, Binswanger ira jusqu’à exprimer
l’espoir que Jaspers puisse un jour compléter « la façade ouverte de son édifice théorique » – à savoir les démarches ébauchées par son concept de compréhension – à l’aide
de la méthode freudienne73.
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auprès de Jaspers : « Quand vous vous défendez que sur un certain point je vous interprète psychologiquement plutôt que de vous discuter objectivement, je dois en un certain sens vous donner raison.
Je me reconnais coupable ici d’une faute que moi-même, justement, je désapprouve chez d’autres
freudiens. Ce qui est fatal, je crois, c’est que dans les questions de la recherche dans le domaine de la
psychologie individuelle, la discussion objective finit en fait par passer sans limites fixes dans l’interprétation psychologique du chercheur. Par conséquent, je suis enclin à faire retomber la faute de ma
responsabilité personnelle sur celle de la direction de recherche de la psychologie individuelle. Voilà le
point sur lequel nous ne pouvons qu’être d’accord » (Ibid., p. 119. Nous traduisons).
BINSWANGER, Ludwig, « Bemerkungen zu der Arbeit Jaspers’… », art. cit., p. 385.
Ibid., p. 383.
Ibid., p. 386.
Ibid.
BINSWANGER, Ludwig, « Psychologische Tagesfragen innerhalb der klinischen Psychiatrie », art. cit., p. 597.
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La méthode de Freud, en effet, selon Binswanger, ne peut pas être contestée, comme
le fait Jaspers, sur la seule base d’une simple « petitio principii » reposant sur la séparation nette entre compréhension et explication74, puisqu’en fait cette méthode serait déjà
démontrée par les faits eux-mêmes, ou plutôt par la manière dont les faits se connectent
entre eux. Jaspers lui-même d’ailleurs l’avait affirmé : « le psychique provient du psychique ». Selon Binswanger, la méthode freudienne est caractérisée en effet par les traits
suivants : d’abord, elle part « des expériences vécues réelles de personnes individuelles,
réelles »75, pour y saisir des mécanismes récurrents, typiques. Or, ces mécanismes ne
font pas autre chose qu’exprimer la manière selon laquelle ces vécus eux-mêmes « s’ordonnent et se regroupent systématiquement, scientifiquement »76. Cette organisation
systématique suit donc un ordre qui est donnée par l’expérience psychique elle-même.
Pour utiliser le langage que Binswanger emploiera dans les années vingt, on pourrait dire
que ces mécanismes sont des « organisateurs », des « directions de sens » ou les indicateurs des « connexions motivationnelles de sens » par lesquelles « le contenu intrinsèque
d’un fragment de rêve ou d’un symptôme peut être saisi comme la résultante d’une loi »77.
Autrement dit, les « lois », dans le domaine du psychique, posséderaient donc une
valeur structurale et, loin de s’imposer de force de l’extérieur et d’objectiver la vie et l’expérience subjective, correspondraient bien plutôt à l’organisation immanente de cette
expérience elle-même. L’adoption de la démarche analytique freudienne par la psychiatrie clinique permettrait donc à celle-ci de renoncer à la postulation abstraite de catégories, ou de « types idéaux » (« Idéaltypes »), pour se laisser guider par les « connexions et
principes structuraux » qui, à la fois, régissent le psychique et guident le psychiatre vers
sa compréhension.
En ce qui concerne les deux derniers points des critiques de Jaspers, Binswanger
répond de la manière suivante : quant à la définition jaspersienne de la compréhension
psychanalytique dans les termes d’un « comme si », il est vrai que dans l’inconscient tel
qu’il est conçu par Freud, il y a des éléments qui restent extra-conscients. Néanmoins,
les mécanismes extra-conscients ne sont pas « supposés » par Freud, puisque l’analyse a
précisément pour but de les porter au niveau de la conscience78. En outre, s’il est vrai que
74
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Ibid., p. 592.
BINSWANGER, Ludwig, « Erfahren, Verstehen, Deuten in der Psychoanalyse », Imago, 12, 2-3 (1926), pp.
223-237 ; Ausgewählte Werke, vol. 3 : Vorträge und Aufsätze, op. cit., pp. 3-16 ; trad. fr. par Roger Lewinter,
« Apprendre par expérience, comprendre, interpréter en psychanalyse », dans Ludwig Binswanger,
Analyse existentielle et psychanalyse freudienne, Paris, Gallimard, 1970, p. 163.
Ibid., p. 166 (trad. partiellement modifiée).
Ibid., pp. 168-169 (trad. modifiée).
BINSWANGER, Ludwig, « Bemerkungen », art. cit., p. 388.
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la compréhension des connexions psychiques présente une variété infinie, on pourrait
dire la même chose des phénomènes observés dans la nature : « le singulier en tant que
tel ne peut pas être expliqué »79, et ceci vaut tant pour la psychologie subjective que pour
les sciences naturelles.
Dans son article de 1914, Binswanger s’explique de manière plus détaillée sur la signification qu’il attribue à la notion de « loi » et de « causalité » dans le domaine du psychique
par rapport à celui des sciences naturelles. Il revient encore une fois sur l’essai de Jaspers
de 1913 et il répond à la question de savoir « s’il existe une causalité psychique »80 en affirmant qu’« il ne s’agit pas d’un problème auquel on puisse répondre empiriquement ». En
fait, « la causalité psychique peut être affirmée seulement sur le plan méthodologique »81,
et à ce propos, Binswanger fait sienne la perspective du philosophe suisse Paul Häberlin82
– l’un des auteurs parmi ceux qui sont les plus présents dans ses premiers écrits –, selon
lequel les lois scientifiques ne seraient rien d’autre que « le compte rendu d’une série de
faits qui se répètent régulièrement », d’où la conclusion qu’« alors la loi de la causalité
aussi, n’est que le compte rendu et la stylisation, ou l’ expression, de séries qui se répètent
régulièrement »83.
79
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Ibid.
BINSWANGER, Ludwig, « Psychologische Tagesfragen… », art. cit., p. 586.
Ibid., p. 587.
Paul HÄBERLIN (1878-1960). Après des études de théologie et de philosophie, en 1904 Häberlin est
nommé directeur de l’École normale d’instituteurs à Kreuzlingen. L’amitié avec Ludwig Binswanger
remonte à cette période. A partir de 1908 le philosophe suisse sera chargé de cours à l’université de
Berne et, dès 1922, professeur de Philosophie, Psychologie et Pédagogie à Bâle.
Ibid. Dans l’un de ses premiers ouvrages, Wissenschaft und Philosophie (en 2 vols. Basel: Kober, 19101912), Häberlin admettait la possibilité d’« expliquer » (erklären) les phénomènes psychologiques, ainsi
que de formuler des lois dans le domaine de la psychologie. Tout en récusant une vision mécaniciste
du biologique, le philosophe suisse postulait une causalité universelle dans le domaine de la biologie
mais aussi de la psychologie, à partir de la constatation d’une « régularité nécessaire » (notwendige
Gesetzmässigkeit) de l’organique en général, y compris le psychique. Dans un article de 1913, néanmoins, il critique à son tour, tout comme Jaspers, l’exigence de la psychanalyse de construire des théories, notamment dans le domaine de la culture et des valeurs (HÄBERLIN, Paul, « Über die Tragweite
psychologischer Erkenntnisse und Theorien. Mit besonderer Anwendung auf die psychanalytische
Kulturtheorie », Schweizerische Zeitschrift für Gemeinnützigkeit, 52, 1913, pp. 97-118). Sur l’importance
de Häberlin pour l’attitude de Binswanger à l’égard des positions de Jaspers en 1913, nous renvoyons
le lecteur à l’Introduction très complète de Jeannine Luczak à la correspondance entre Häberlin et
Binswanger, en particulier au § 3: « Der Wettlauf um die methodologische und philosophische
Begründung von Psychologie und Psychiatrie », in Paul Häberlin – Ludwig Binswanger, Briefwechsel
1908-1960, op. cit., pp. 26-48. Selon Luczak, « sans le soutien de ces ouvrages [Häberlin, Wissenschaft
und Philosophie] et du dialogue avec leur auteur, Binswanger n’aurait pas du tout entrepris la guerre
contre la thèse méthodologique programmatique de Jaspers sur « “Les connexions causales et ‘compréhensibles’ entre destin et psychose dans la dementia praecox (schizophrénie)” » (ibid., pp. 30-31.

CULTURA 35.indb 228

18/12/2017 16:58:47

Jaspers et Binswanger : un débat sur phénoménologie et psychanalyse (1913-1914) | 229

La loi que Binswanger repère dans la concaténation des événements psychiques n’est
donc pas une formule générale abstraite, mais concerne bien plutôt une organisation des
vécus formulée à partir de l’expression des vécus eux-mêmes en raison de leur régularité et donc de leur typicité, typicité que Binswanger reformulera plus tard en termes de
« styles d’existence ». Or, c’est précisément cette solution qui permet à Binswanger de
caractériser la scientificité spécifique qu’il attribue à la psychologie. Et c’est à partir de là
qu’on peut commencer à comprendre quels sont les enjeux à l’origine de son adhésion à
la phénoménologie.
Ce qui attire Binswanger d’abord dans la démarche de Husserl, et ensuite dans l’analytique de Heidegger, c’est l’idée qu’il serait possible de saisir le phénomène singulier à partir
de son essence, une essence que Binswanger identifie avec la « norme » ou la « structure »
du fait psychique. Une essence ou norme qui, pour la phénoménologie, est immanente au
phénomène lui-même, et pour Binswanger, coïncide donc avec une certaine configuration
du psychique qui serait détectable à partir de « relations de sens » typiques qui régissent
les comportements en rendant possibles a priori leurs différentes expressions.
Ces relations de sens ne subsistent donc pas indépendamment de l’expérience singulière, et pour autant elles ne se réduisent pas à la singularité de l’expérience, puisqu’elles
constituent plutôt le schéma ordinateur ou la structure immanente de cette expérience.
C’est pour cette raison que Binswanger ne peut pas accepter la tâche descriptive trop
limitée de la « compréhension génétique » de Jaspers et son refus – à ses yeux injustifié
– de tout genre d’explication. Il faut néanmoins préciser qu’il s’agit là d’une tâche – celle
de Jaspers – que Binswanger apprécie beaucoup dans son article de 1914, mais qui, à son
avis, « s’arrête à la moitié de la route » qui conduit à l’édification d’une psychologie scientifique. Et Binswanger de conclure :
« Le brillant pas en avant que Jaspers avait fait grâce à sa distinction entre la psychologie
et la science de la nature perd énormément d’importance par le fait que maintenant il […]
sépare par principe le processus de l’explication de la compréhension génétique. […] Mais de
cette manière, on donne l’estocade à la science de la psychologie, et nous voyons qu’un fervent pionnier de la psychologie pure devient finalement son ennemi le plus redoutable »84.

84

Nous traduisons). Il faut ajouter à cela que Häberlin joua également le rôle concret d’intermédiaire
entre Binswanger et Jaspers, dans la mesure où, à cette époque, il se trouvait à Heidelberg afin de
discuter avec le psychiatre allemand à propos de la possibilité d’obtenir le poste de professeur de
Psychologie et Pédagogie qu’il ambitionnait. C’est à cette occasion qu’il discute avec Jaspers des critiques de Binswanger (cf. ibid., p. 33).
Ibid., pp. 591-592.
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Il faut préciser aussi que cet avis ne correspond pas à celui que Binswanger porte – toujours dans cet article de 1914 – sur la Psychopathologie générale, ouvrage qu’il juge beaucoup
plus « clair conceptuellement » par rapport à l’essai de 1913 précisément en raison du fait que
Jaspers n’y affirme pas cette « unilatéralité » de principe qui est à la ici base de sa critique de
la psychanalyse85.

En conclusion, on voit donc que le point de rupture entre Jaspers et Binswanger se
concentre, à cette époque, sur le statut « scientifique » de la psychologie par rapport aux
sciences naturelles. La différence majeure entre les perspectives des deux psychiatres, à
cette époque, tient donc dans la manière différente dont ils conçoivent le modèle « scientifique » de leurs analyses psychologiques, et plus précisément au stade méthodologique
où il est question de « saisir l’organisation » des différentes manifestations psychopathologiques. Si Jaspers confie à l’évidence et à l’intuition l’élaboration de ce qu’il appelle – à
l’instar de Max Weber – des « types idéaux » qui « sont construits non par l’expérience,
mais à l’occasion de l’expérience, avec des moyens a priori », des types qui « ne peuvent
pas avoir de signification empirique, mais qui sont l’échelle à laquelle nous mesurons les
cas particuliers réels »86, Binswanger préfère rester sur le plan de l’expérience et dégager
à partir de cette expérience elle-même des « styles d’existence » qui se présentent plutôt
comme l’explication immanente de l’expérience.
Néanmoins, en dépit de leurs différences, ce qui reste commun aux deux auteurs,
c’est l’idée forte que ces types ou styles n’ont désormais plus rien à voir avec le concept
d’« espèce » de la maladie et avec la tâche purement classificatoire de la psychiatrie. Il s’agit
bien plutôt – pour le dire avec les mots de la Psychopathologie de Jaspers – « de constructions fictives auxquelles correspond une réalité à frontières mobiles », et qui « donnent
une structure à [cette] diversité mobile pour la rendre accessible à l’intelligence »87.

85
86
87

Cf. ibid., p. 592.
JASPERS, Karl, Allgemeine Psychopathologie, op. cit., p. 270.
Ibid., p. 268.
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Resumo
Este ensaio tem como objectivo apresentar, num primeiro momento, os resultados da análise
intencional do processo de constituição dos objectos físicos, do corpo somático e da psique,
tal como ela foi levada a cabo por Edmund Husserl. Na base desses resultados, será possível
elaborar uma teoria da afecção que permitirá, num segundo momento, algumas aproximações
com a Psicanálise de Freud e a teoria freudiana das pulsões. A especificidade do corpo somático
relativamente a qualquer objecto físico – apesar de algumas semelhanças no seu modo de doação – revela-se, acima de tudo, na experiência do corpo próprio e nas modalidades de vivência
das afecções. Em particular, o enfraquecimento ou obscurecimento destas últimas colocam a
questão da existência de um «inconsciente fenomenológico», cujas relações com o inconsciente
de Freud, num terceiro e último momento do ensaio, se tentarão pôr em evidência.
Palavras-chave: corpo somático, experiência vivida, pulsão, inconsciente.
Abstract
This paper addresses, in the first place, the outcomes of the intentional analysis of the constitution of physical objects, the somatic body and the mind, as it was carried out by Edmund
Husserl. On the basis of these outcomes, it will be possible to develop a phenomenological theory of affections that will allow, in the second place, some approaches to Freud’s Psychoanalysis
and the Freudian theory of instincts. The specificity of the somatic body regarding any physical
object – despite some similarities in their modes of giveness – is revealed, above all, in one’s
experience of the somatic body and in one’s lived experience of affections. In particular, what
Husserl calls the weakening or obscuring process of affections poses the question of the existence of a «phenomenological unconscious», whose relations with Freud’s unconscious, in a
third and final moment of the paper, we will attempt to highlight.
Keywords: living body, lived experience, drive, unconscious.

* Universidade Católica Portuguesa – Lisboa, Portugal.
carlosmorujao@fch.lisboa.ucp.pt

CULTURA 35.indb 231

18/12/2017 16:58:47

232 | Cultura 35 (2016)

Le but et la méthode
Le but de ma conférence est de présenter les résultats de l’analyse intentionnelle de la
manière dont, selon Husserl, se constituent la chose physique, le corps de chair et l’âme.
Je suivrai de près les textes de Husserl, mais je me hasarderai parfois à tirer quelques
conclusions qui ne sont pas dans les textes et surtout à faire des rapprochements avec
Freud. Néanmoins je pense que je serai toujours fidèle à l’esprit de Husserl. À la fin je risquerai une opinion sur l’importance de la théorie husserlienne de l’affection pour comprendre, d’une part la conception que Husserl se fait de l’inconscient, d’autre part, les
rapports possibles entre cet inconscient phénoménologique et celui dont nous parle la
Psychanalyse.
Comme l’indique le titre de ma communication, j’ai l’intention de parler de problèmes
qui se rattachent d’abord à la thématique de la sensation – ce sera par ce mot que je
traduirai le terme allemand Empfindung – et de l’affect, dans leur rapport avec le corps
de chair (qui sera ma traduction de Leib). J’ai été toutefois obligé de faire des choix et
de laisser de côté certains problèmes majeurs. À propos de l’Empfindung il y a tout un
ensemble de questions qui seraient en elles-mêmes le thème d’une recherche autonome
et que je ne pourrai pas approfondir ici. Je pense, par exemple, à l’analyse des rapports
entre, d’un côté la doctrine husserlienne de l’Empfindung, qu’on pourra lire dans les Idées
II et aussi dans les nombreux écrits sur l’intersubjectivité, particulièrement au volume XIII
des Husserliana, et d’un autre côté la doctrine de la hylé dans les Idées I. Il est à mon avis,
très intéressant de noter que dans la théorie husserlienne de la constitution du corps de
chair et de l’animalité on ne puisse presque pas trouver de références explicites à ce qui
avait été dit en Idées I; et que, par conséquent, les très riches suggestions de Husserl pour
la constitution d’une Anthropologie Philosophique, aussi bien que l’impact de sa théorie
de l’Empfindung sur la Psychologie, soient restés presque sans effet sur sa théorie de la
constitution des objets matériels qui avait été présentée dans l’œuvre de 19131.
Par rapport à la méthode employée, les analyses suivantes – pas seulement celles de
Husserl, mais les miennes aussi, pour autant que je reste fidèle à la méthode husserlienne
– supposent la réalisation de la réduction phénoménologique. Je tiens à le dire à l’avance.
Pour parler légitimement de la chose physique, de la chair ou de l’âme il faut qu’elles
soient données dans une expérience vécue. On ne pourra parler d’elles, sans retomber
dans le point de vue de la physique, de la physiologie ou de la psychologie, si on ne prend
pas son point de départ dans des actes de consciences dans lesquelles ces objectivités
1

Cf. LANDGREBE, Ludwig, «Prinzipien der Lehre von Empfinden», in Der Weg der Phänomenologie,
Güttersloh, Gerd Mohn, 1963, pp. 111-123, p. 112.
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se donnent en tant que telles. La chose physique, la chair et l’âme, malgré toutes leurs
différences, sont des unités de sens qui apparaissent à travers une multiplicité d’actes et
existent avec la signification qu’elles présentent dans leurs actes. En bref, dans le jargon
phénoménologique, je dirai que j’ai l’intention de parler d’elles seulement en tant qu’elles
comme noèmes.
Le contenu des analyses qui vont suivre ne s’appuie donc pas ni sur la causalité physique ou physiologique – sur la réceptivité du corps de chair ou sur le seuil d’excitabilité
(Reizbarkeit) des fibres nerveuses – ni sur la causalité psychologique ; quand je parlerai,
par exemple, de sensations il faudra toujours comprendre par là des phénomènes de sensations, et quand je parlerai de mouvements cinesthésiques il faudra comprendre qu’il
s’agira toujours aussi de phénomènes de mouvement. Les sensations et les cinesthésies
nous aurons à les considérer, en tant que phénoménologues, dans leur mode de présentation originaire, et non telles qu’elles sont interprétées scientifiquement par la physiologie ou la psychologie. On pourrait m’objecter que sans cette dépendance d’ordre
physiologique ou psychologique nos vécus ne seraient pas ce qu’ils sont. C’est vrai. Ma
réponse, cependant, est que je ne pourrai parler de cette même dépendance si elle aussi
n’est pas un vécu, quoique d’un autre ordre. Si je fais de la phénoménologie, je n’élimine
pas cette dépendance causale, mais j’essaye de comprendre son sens. C’est ce qui justifie
aussi l’orientation strictement descriptive que j’ai voulu donner, dans le prolongement de
Husserl, aux analyses qui vont suivre.

Lés résultats : la constitution de la chose physique
et du corps de chair
Husserl montre – et cette analyse est à mon avis convaincante – que la constitution
de la chose physique, de la chair et de l’âme se font à des niveaux différents de la vie
intentionnelle. Et tandis que la chair, tout en se fondant sur la chose, a besoin, pour se
distinguer d’elle, d’un rapport à une âme, la chose ne requiert pas une autre sphère de
fondation. Si toutefois le corps de chair a des propriétés semblables à la chose physique,
en tant que, par exemple, il remplit un espace, ces ressemblances ne concernent que
leur forme ontologique commune, puisque les niveaux de réalité respectifs sont différents2. C’est en ce sens que au § 20 de la Leçon de 1907 Chose et Espace3 Husserl dit que
les distinctions entre materia prima et materia secunda, ou entre l’espace rempli et ses
2

3

Cf. SCHUTZ, Alfred, «Husserl’s Ideas, Volume II», in Collected Papers, The Hague, Martinus Hijhoff, 1975,
III, pp. 15-39, p. 24.
HUSSERL, Edmund, Ding und Raum, § 20, Hua XVI, pp. 64-65.
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déterminations accessoires (à ne pas confondre avec les soi-disant qualités premières et
qualités secondes), valides pour les corps physiques, sont également valides pour le corps
de chair. Cependant, en tant que support de champs sensoriels (Sinnesfeldern) il n’est plus
simplement qu’une partie d’un monde de choses.
Malgré cela, et dans la mesure qu’il est aussi une chose spatiale, mon corps de chair
semble être assujetti à des conditions semblables à celles des corps physiques, quand
on en fait l’expérience : il se donne aussi par esquisses et je dois multiplier les perspectives que je puis prendre sur lui pour le constituer dans son identité propre. Si on prend
en compte la particularité du rapport en perspective que j’ai avec lui on pourra même
l’appeler une chose incomplètement constituée, selon une expression que l’on trouve au
§ 41 des Idées II4. Quelques années plus tard, dans la Leçon de 1925 sur la Psychologie
Phénoménologique5, Husserl va reprendre le thème et dire que dans toute expérience
objective de ce qui est animal ou humain – autrement dit, dès que je prends l’animal ou
l’homme en tant que choses spatiales – il y a des fissures ou des failles6, il y a des doutes et
des erreurs, parce que les esquisses peuvent ne pas s’accorder toujours entre elles.
Cependant, si on regarde de plus près, les choses sont un peu différentes. Quand il
s´agit de mon corps, je ne peux pas m’en approcher ou m’en éloigner, je ne peux pas
tourner autour de lui pour voir les parties inaccessibles à la perception directe. Je ne ferai
même jamais avec lui cette expérience singulière et fondamentale que Husserl appelle
une expérience de déception (Enttäuschung). On peut comprendre ce que je viens de dire
à l’aide d’un exemple très simple. Quand je regarde ce que je crois être la façade d’une
maison je ne peux pas encore être tout à fait sûr que je suis devant une vraie maison et
pas, par exemple, devant un simple décor de cinéma ; j’aurai toujours besoin de tourner
autour de cette maison pour en faire la preuve. (Ou bien quelqu’un d’autre l’a déjà fait ou
pourra le faire pour moi.) Si mon attente n’est pas confirmée, si je ne voie pas une maison
mais un décor, je serai déçu, puisque je m’attendais à voir une maison. Je pourrai faire des
expériences semblables à celle-ci avec d’autres corps de chairs (ou de prétendus corps),
mais pas avec le mien. J’ai un rapport de nature cinesthésique avec mon propre corps
que je ne pourrai jamais avoir avec un autre corps de chair, même si je dois supposer
que l’autre sujet qui se présente7 à moi à travers ce corps aura tout aussi bien avec lui un
rapport cinesthésique semblable. Et aussi quand je me meus ou quand je me déplace il
4
5
6
7

HUSSERL, Edmund, Ideen II, § 41 b), Hua IV, p. 159: ein unvollkommen konstituiertes Ding.
HUSSERL, Edmund, Phänomenologische Psychologie, Hua IX, p. 145.
Je traduis de cette façon, avec un peu de liberté, l’expression allemande Brüche der Einstimmigkeit.
Sur la doctrine husserlienne de l’apprésentation on lira le § 50 des Cartesianische Meditationen, Hua I,
pp. 138-141.
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arrive cette chose singulière : tandis que mon corps se meut avec moi, que sa place dans
l’espace se change par rapport aux autres choses, moi-même je reste toujours le centre à
partir duquel toutes les autres choses sont vues et s’organise aussi la légalité particulière
des apparitions en esquisse de chacune d’elles.
Les choses physiques sont encore, contrairement au corps de chair, des réalités dépourvues d’histoire, comme Husserl va les appeler au § 33 d’Idées II8. S’il est possible d’imaginer deux circonstances physiques tout à fait identiques agissant sur mon âme – quoique
ce soit un fait hautement improbable –, par contre je ne pourrai jamais imaginer deux
processus psychiques identiques dans les deux cas, car le premier processus déterminera
fonctionnellement le deuxième. Observation très importante je crois, pour comprendre
certaines affirmations de Freud. En effet, dans le chapitre VIII d’Inhibition, Symptôme et
Angoisse, Freud se refuse à admettre une explication purement causale et physiologique
de l’état d’angoisse et fait appel, pour expliquer son étiologie, à ce qu’il nomme les facteurs historiques (ein historisches Moment, dit le texte allemand9), qui ne sont au fond que
toute l’histoire antérieure de l’individu dès le moment de sa naissance. Un état d’angoisse
actuel reproduit toujours les vécus passés d’un sujet, qui déterminent la quantité d’excitation – et par conséquent de déplaisir – et sa décharge selon certaines voies. (Ces vécus
passés dont parle Freud c’est ce qu’on pourrait nommer, en langage husserlien, les sédimentations, auxquelles je reviendrai plus loin.)

Les résultats : les cinesthésies et le tact
Le corps de chair est constitué comme une unité esthésiologique, autrement dit, il n’est
pas une chose qui puisse être affecté par une autre chose selon les simples lois de la causalité physique, mais une réalité qui, en même temps qu’elle est affectée, s’affecte aussi
elle-même. Ludwig Landgrebe a caractérisé ce type particulier de réalité à l’aide de l’expression ich bewege mich (je me meus). Cela veut dire : je ne suis pas uniquement affecté,
mais je réponds à cette affection par une première forme, certes encore très élémentaire,
d’activité intentionnelle. Déjà au niveau de la constitution de la chose physique on peut
penser, par exemple, aux mouvements oculaires de contraction ou de dilatation pour
mieux voir un objet à distance, ou à ces mouvements de la pupille qui parcourent une
surface pour en déterminer l’extension et les limites. Affecté, je tends vers quelque chose
en réponse à l’affection, laquelle éveille toujours en moi un intérêt pour ce qui m’affecte.
8
9

HUSSERL, Edmund, Ideen II, § 33, Hua IV, 136-137.
FREUD, Sigmund, Hemmung, Symptom und Angst, in Gesammelte Schriften, Studien Ausgabe, Bd. VI,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1982, pp. 233-308, p. 274.
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On peut caractériser cette structure intentionnelle, selon Landgrebe, par deux traits fondamentaux, l’attraction et l’éloignement10. En réalisant des mouvements cinesthésiques
je puis, soit être attiré par un objet, soit être repoussé par lui. Il s’agit là d’une structure a
priori, antérieure à la distinction entre les actes théorétiques, volitifs ou désidératifs. Attiré
ou repoussé, je suis actif ou passif. Toutefois, la distinction entre activité et passivité n’est
pas absolue et les limites de l’une et de l’autre sont incertaines.
Mais Husserl va privilégier le sens du tact dans l’analyse de la constitution du corps de
chair. Il a un caractère doxique et positionnel qu’aucun autre sens ne possède, ni même
le sens de la vision. Je pense qu’on arriverait à la même conclusion par la simple analyse
des usages plus courants du verbe sentir, mais on pourra aussi se convaincre de ce privilège si on suit une autre voie. Pensons à la façon dont les sensations tactiles se localisent
dans la chair. Si ma main touche une surface rugueuse j’aurai l’expérience vécue de la
rugosité. La sensation correspondante est immédiatement localisée dans la chair : c’est
ma main droite qui touche, ou une partie de celle-ci, peut-être seulement le bout de mes
doigts. Par contre, la sensation visuelle correspond à l’apparition visuelle d’une chose qui
ne touche pas mes yeux. C’est pourquoi le tact et les cinesthésies qui lui correspondent
ne sont pas seulement un moment du processus de constitution de la chose physique qui
est sentie, mais aussi du corps de chair en tant que corps qui sent. Freud aussi a été très
sensible à l’importance du tact au point d’attribuer aux tabous portant sur le toucher un
caractère plus archaïque que les tabous portant sur le regard. (On peut lire à ce propos
la Deuxième Partie de Totem et Tabou.) C’est avant tout par le toucher, dit Freud, que se
manifestent en premier lieu les investissements libidinaux (les Besetzungen), sous forme
d’amour ou de haine, comme le prouve, selon lui, l’histoire de l’humanité ou l’étiologie
de névroses. Je pense que tous ces rapprochements ne sont pas arbitraires et qu’il s’agit
plus que de simples coïncidences. Dans la Leçon n.º 31 des Nouvelles Leçons d’Introduction
à la Psychanalyse Freud compare le psychisme humain – et il ne parle pas seulement des
névrosés ou d’autres malades – à un cristal avec des lignes de fractures ; si le cristal se
brise, nous nous trouverons devant une maladie, mais la brisure se fait toujours selon des
lignes que existent aussi dans le sujet normal11.

10
11

LANDGREBE, Ludwig, «Prinzipien der Lehre von Empfinden», p. 118.
FREUD, Sigmund, Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, in Gesammelte
Schriften, Studien Ausgabe, Bd. I, pp. 449-608, p. 497.
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Les sensations et les vécus de sensation
Une petite expérience de pensée nous convaincra aussi de l’importance du tact. Si
j’imagine avoir une troisième main – soit par exemple la main gauche de quelqu’un qui
est assis à ma droite, main qui se trouve à droite de ma propre main droite –, je ne pourrai
pas mouvoir cette hypothétique troisième main par un acte de ma volonté. Avec cette
«troisième main» je n’aurai non plus, si je la touche avec une de mes deux mains, la même
sensation de toucher et simultanément d’être touché, ce qui arrive toujours quand je
touche ma main gauche avec ma main droite. C’est comme le dit Husserl la structure «si…
alors…» (wenn… so…) qui fait défaut ici. Dans l’expérience normale de mon corps de chair
si je touche la main droite avec la main gauche, alors je me sens en même temps touchant
et touché12. Les dimensions physique et esthésiologique de la chair se recouvrent complètement dans cette expérience dont le trait le plus saillant est la réversibilité. J’aurai
sans doute la sensation (Empfindung) de cette troisième main si je la touche, mais je n’aurai jamais le vécu de sensation (ce que Husserl appelle Empfindniss) qui caractérise le fait
d’être touché.
Je m’attarderai un peu sur cette distinction entre Empfindung et Empfindniss, parce que
je la trouve très importante. Je traduis, comme je l’ai déjà dit, le premier terme simplement
par sensation et le second, comme vous l’aurez remarqué, par vécu de sensation. La sensation c’est ce qui surgit en nous quand nous percevons un corps ; le vécu de sensation
c’est ce que nous éprouvons en nous-mêmes en faisant cette perception. Quand je lève
un corps lourd j’ai la sensation de son poids ; mais je sens aussi en moi quelque chose de
lourd. La sensation renvoi à l’objet perçu, tandis que le vécu de sensation renvoi au sujet
qui perçoit, ou mieux, à sa chair.
Les rapports de causalité grâce auxquels mon corps de chair est inséré dans l’apperception normale sont tels que ce même corps, indépendamment de toutes les modifications qu’il éprouve, se maintient dans un cadre d’identité typique. Il est toujours le mien,
je l’éprouve comme une partie indissociable de l’unité psycho-physique que je suis moimême. Une brûlure dans ma main peut altérer le sens du tact, mais ne changera pas le fait
qu’elle est ma main et que – malgré la douleur – je l’éprouve telle comme avant13.
Le vécu de sensation n’est pas simplement une propriété ou un prédicat de la chair
quoique la chair, je l’ai déjà dit, ait des propriétés comme toutes les autres choses spatiales. Mes mains, par exemple, ont une certaine coloration ; cette coloration, si je la prends
12

13

DIEMER, Alwin, Husserl. Versuch einer systematischen Darstellung seiner Phänomenologie, Meisenheim
am Glan, Verlag Anton Heim, 1956, p. 233.
HUSSERL, Edmund, Ideen II, Hua IV, p. 68.
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comme une propriété matérielle de mes mains, se donnera par esquisses, selon que je les
rapproche ou les éloigne de mes yeux, par exemple, en contractant ou en étendant mes
bras. Mais comme le dit Husserl au § 37 des Idées II il ne ferait aucun sens de dire que les
vécus de sensation se donnent par esquisses14. Une théorie de la sensation qui ignore que
la sensation ne peut être éprouvée par le corps de chair que comme un vécu de sensation
est condamnée, comme le rappelait aussi Ludwig Landgrebe, en parlant d’une abstraction, de quelque chose que personne n’a jamais vraiment éprouvée15.

Les résultats : la fonction transcendantale du corps de chair
Ce que je vais dire maintenant n’est peut-être pas tout à fait husserlien, du moins selon
la lettre, mais je crois que Husserl nous invite parfois à le lire ou du moins à l’interpréter
de la façon dont je vais le faire. Il découle, si ce que je viens de dire à l’alinéa précédent est
vrai, que la chair joue un rôle transcendantal. Si l’appréhension des données hylétiques
se fait selon la structure réceptive d’attraction ou d’éloignement dont j’ai parlé plus haut,
nous serons déjà en présence d’une première forme de synthèse, si on consent à donner à ce mot un sens plus large que le kantien. J’appellerai synthèse, en accord, je crois,
avec Husserl, tout processus qui tend à la constitution de l’unité d’une multiplicité16. Le
corps de chair ne fait pas des synthèses du divers au sens de Kant, mais des fusions continuelles d’éléments qu’il lie par association. Husserl va appeler recouvrement (Deckung)
le principe qui est à l’œuvre dans l’association. Pour que deux sons ou deux couleurs, par
exemple, puissent être associés – autrement dit, pour qu’ils se recouvrent – il faut qu’ils
se détachent par contraste d’un ensemble homogène d’autres sons et d’autres couleurs
et qu’ils acquièrent la force affective suffisante pour réveiller notre attention. Le § 28 et
l’Appendice XVIII au volume des Husserliana sur les Synthèses Passives ont des pages très
profondes sur cette question17.
14
15
16

17

Idem, Ibidem, p. 149.
LANDGREBE, Ludwig, «Prinzipien der Lehre von Empfinden», p. 115.
Cf. HOLENSTEIN, Elmar, Phänomenologie der Assoziation, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1972, p. 84. Sur le
rapport entre association et synthèse, cf. Husserl, Analysen zur passiven Syntesis (dorénavant : APS), Hua
XI, Beilage XVII, pp. 405-411.
HUSSERL, Edmund, APS, Hua XI, § 28, pp. 128-133, Beilage XVIII, pp. 405-411. Francisco Conde Soto,
in «Temporalidad y intencionalidade passiva en los manuscritos C», Phainomenon, 13 (2006) 37-78, p.
61, nie qu’on puisse parler déjà de synthèse, comme je l’ai fait plus haut, à ce niveau très élémentaire.
Cependant la différence n’est peut-être que d’ordre terminologique. D’ailleurs l’auteur parle aussi de
rapports de recouvrement. Notons que la même structure temporelle, composée par des phénomènes
de rétention et de protension, qui est présente dans les synthèses de recouvrement, se trouve également dans les phénomènes que je viens d’analyser.
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Sans l’association – sans similitude ou homogénéité sensibles –, sans cette espèce de
réverbération18 qui émane des objets et qui permet qu’ils se recouvrent même à distance,
nous n’aurions pas de monde, mais uniquement un amas chaotique de sensations. On
pourrait défendre que le mécanisme associatif s’explique tout simplement par des dispositifs d’ordre biologique dont nous avons besoin en tant qu’animaux pour survivre.
Je crois que même si cette hypothèse était vraie, elle ne serait pas pertinente dans le
contexte de notre discussion présente. Le sens de cette structure pour l’expérience vécue
est indépendant de l’histoire de notre espèce avec son adaptation progressive au milieu.
Pour la phénoménologie, l’association est un phénomène d’unité à l’intérieur du courant
de la conscience ; quand il a lieu dans une conscience actuelle, c’est grâce au processus de
sédimentation d’actes de conscience passés.
Il y a des rapprochements très intéressants à faire avec Freud à propos de ces
niveaux encore très élémentaires de l’activité synthétique. Dans ses Leçons d’Introduction à la Psychanalyse Freud compare les investissements libidinaux sur les objets (les
Objektbesetzungen) aux pseudopodes de certains organismes unicellulaires, qui sont
capables de s’étendre dans la direction des objets par lesquels ils sont attirés, ou de
s’en retirer rejoignant le corps de la cellule19. Dans le même sens, dans le petit essai «La
Négation» Freud dit que les processus psychiques d’ordre supérieur se déroulent selon
une technique qui a déjà été essayée à l’extrémité sensorielle de l’appareil psychique dans
le phénomène du tact:
«Selon notre hypothèse, la perception en fait n’est en aucune façon un processus passif,
mais le Moi envoi périodiquement au système perceptif de petites quantités d’investissement
libidinal, au moyen desquelles il saisit les stimuli externes, pour se retirer ensuite après chaque avancée tactile de ce genre.»20

D’ailleurs on trouve dans tout cet essai des affirmations très intéressantes et il serait
facile de montrer combien elles s’accordent avec ce que dit Husserl. Par exemple, Freud
dit que le jugement est le moment de la décision, qu’il met fin à un état de prolongement
indéfini de la pensée (Freud l’appelle Denkaufschub) et est à l’origine d’actions motrices.
Husserl dit presque la même chose dans les Analyses pour la Synthèse Passive, en des
18
19

20

Je traduis par «réverbération» le mot allemand Resonanz ; cf. APS, Hua XI, p. 406.
Cf. FREUD, Sigmund, Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, in Gesammelte Schriften, Studien
Ausgabe, Bd. I, pp. 37-445, p. 402. Cette comparaison a lieu dans le contexte d’une analyse du narcissisme, ce qui est sans importance pour notre propos actuel.
FREUD, Sigmund, «Die Verneinung», in Gesamelte Werke, Studien Ausgabe, Band. III, pp. 373-377, p. 376.
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passages qui ont été repris dans Expérience et Jugement ; aussi bien que Freud, Husserl
dit que le jugement est le moment de la décision qui mène à son terme un état de tension non résolu, pendant lequel la pensée flotte (schwebt) devant des alternatives entre
lesquelles elle ne réussit pas à se décider. Bien sûr, en tant que phénoménologues nous
devrions appeler «naturaliste» la façon de s’exprimer de Freud. Je pense néanmoins que
Freud va parfois plus loin que ce que son langage laisse supposer. Ce qui est en cause c’est
l’existence de mécanismes d’orientation et d’organisation de l’expérience, dont la façon
d’opérer est déjà à caractère transcendantal. Pour leur nier ce caractère il faudrait démontrer que Freud défend un rapport tel entre le stimulus et la réponse – ou entre l’excitation
et la décharge – qu’à un accroissement ou diminution des premiers correspond toujours
un accroissement ou une diminution proportionnels des secondes, ce que, je pense, il ne
fait jamais.

Les résultats : le corps et l’âme
Jamais je n’arriverai à percevoir l’âme comme je perçois le corps, c’est-à-dire, en multipliant les perspectives que je puis prendre sur elle. L’âme – ou la psyché – n’est pas d’ailleurs la face cachée d’un corps physique. Si on essaye de transposer la notion de substance des choses à l’âme, on verra que l’âme n’est pas une substance, qu’on ne pourra pas
parler d’un en-soi de l’âme qui se présenterait par des esquisses, que l’âme n’est pas une
unité schématisée, autrement dit, constituée en résultat d’une synthèse qui résulterait,
finalement, de ses apparitions successives.
Je ne puis éprouver mon propre psychisme que sur la base de sa relation au corps de
chair qui le spatialise et le temporalise. On ne comprendra jamais la nature de l’âme si on
ne la saisit pas dans son rapport à sa base extra-psychique. Je parlais au début de mon
exposé d’un rapport de fondation. Mais il faut ajouter que l’âme n’est pas localisée dans
un corps de la même façon que les sensations tactiles ou comme si elle s’étendait sur
lui dans un rapport de recouvrement. Il n’y a pas de champs animiques semblables aux
champs sensoriels. Husserl parle d’une introjection de l’âme dans le corps dans les Idées II,
un terme qu’il avait utilisé déjà à d’autres effets. Il est vrai, comme Husserl le dira dans les
Idées III21, que nous sommes en présence de trois niveaux de réalité : le corps physique, le
corps de chair et l’âme, mais ce n’est pas l’âme qu’on doit opposer au corps physique, mais
l’unité concrète d’âme et de corps, c’est-à-dire, le corps en tant que corps animé (beseelte
Leib, comme dit le texte allemand).

21

HUSSERL, Edmund, Ideen III, Hua V, p. 14.
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Saisir ce rapport de fondation de l’âme est essentiel pour comprendre le phénomène
particulier qu’est la mobilité de notre corps. En conditions normales, nous avons la
connaissance immédiate de la localisation dans l’espace de chacune de ses parties e de ce
qu’il faut faire avec elles à chaque moment. Je sais quels mouvements je dois faire pour
lever un objet du sol et, dans certaines conditions, je saurai même par avance, du moins
approximativement, la quantité d’effort nécessaire que j’aurai à dépenser. C’est pourquoi
il faudra dire que le corps de chair est finalement plus qu’un centre d’activités cinesthésiques, mais qu’il est déjà un pôle subjectif, bien que ce ne soit pas encore la subjectivité
qui réalise des actes. Je pense que c’est une thèse fondamentale de Husserl, à laquelle il
revient sans cesse, que l’expérience que j’ai de mon âme, ou de Moi en tant que sujet de
propriétés personnelles, est indissociable de l’expérience que j’ai de mon corps. Ils sont
d’ailleurs tellement enchevêtrés que je ne puis me trouver sans trouver mon corps. Les
structures temporelles de ses deux expériences sont exactement les mêmes, comme
le montrent les analyses du cours du semestre d’hiver de 1910-1911 intitulé Problèmes
Fondamentaux de la Phénoménologie22. C’est ainsi qu’en tant que je deviens autre dans
la durée vécue, je suis encore le même que j’étais à l’instant qui vient d’avoir lieu (ce que
Husserl nomme le Soeben) et qui est encore donné dans la rétention ; de même, le corps
que j’ai maintenant, ou qui est maintenant en tant que mon corps, est le même corps qui
vient d’avoir été ; et si moi je me retrouve à nouveau dans le ressouvenir, de même le corps
ressouvenu est mon corps qui est maintenant.
S’il est légitime de parler d’un excès de réalité du corps de chair par rapport à la chose
physique, en tant qu’il est l’unité d’un corps et d’une âme ; s’il n’y a aucun rapport d’essence entre un vécu psychique et une chose physique; et même si je puis penser le plaisir
ou la douleur sans rapport à l’étendue chosale, de la même façon que je puis penser un
effet sans rapport à sa cause, à laquelle il est pourtant empiriquement toujours lié23; cet
excès toutefois n’est pas réellement séparable du physique, mais plutôt fondé sur lui. Un
texte daté de 1905 le dit à propos de l’expérience du corps de l’autre : si je touche avec
ma main, ou n’importe quelle partie de mon corps, un autre corps de chair, je touche
une unité psycho-physique, et quoique le psychisme de l’autre ne me soit pas donné de
la même façon que son corps, il ne me serait pas donné du tout sans la présence d’un
corps24. Mais jamais, d’un point de vue noématique, je n’aurai là l’apparition de quelque
chose que je puisse constituer comme un simple objet.
22

23
24

Idem, Grundprobleme der Pnhänomenologie (Vorlesung 1910-1911), in Zur Phänomenologie der
Intersubjektivität, Hua XIII, p. 119.
Idem, Ibidem, p. 143.
Idem, Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, p. 21.
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Les conséquences pour une théorie de l’inconscient
Il faut toujours se méfier des ressemblances entre le vocabulaire technique de deux
penseurs. Qu’ils puissent utiliser souvent les mêmes termes ne nous garantit pas qu’ils
parlent de la même chose. Husserl parle couramment de Hemmung (inhibition), de
Verdrängung (refoulement) ou d’association, par exemple, dans les Analyses pour la
Synthèse Passive. Il le fait après que Freud ait donné à tous ces concepts un sens technique précis, mais il ne veut pas dire exactement la même chose que Freud. Il suffit de
faire un peu d’attention aux contextes. Husserl dit, par exemple, que je puis associer par
similitude un carré rouge et un carré bleu, mais qu’une association par égalité est inhibée
(gehemmt) par la différence des deux couleurs. Ou encore que la perception d’un carré
rouge refoule (verdrängt) la perception d’un carré bleu, dès que le premier vient se superposer au second25.
En d’autres contextes, par contre, il faut être très attentif aux ressemblances de vocabulaire. Dans les Analyses pour la Synthèse Passive Husserl parle du processus de formation de
ce qu’il appelle au § 33 des configurations d’unité (Einheitsbildungen) d’où sortiront plus
tard les objets, quand le moi deviendra actif26. Ces Einheitsbildungen ne sont pas encore
des objets, mais plutôt des multiplicités de parties associées par similitude ou contraste,
ou par une affinité dans la façon dont les diverses parties s’ordonnent entre elles. Mais ces
multiplicités peuvent ne pas se constituer, le processus associatif peut ne pas arriver à son
terme. Husserl parle alors de la présence de hemmende Gegenpotenzen (de puissances en
sens contraire, capables d’inhiber ce processus), dont l’origine et la nature devraient être
étudiées par une phénoménologie de «l’inconscient».
Le mot «inconscient» est entre guillemets dans le texte allemand. Ils sont, à mon avis,
du moins c’est mon hypothèse, des guillemets de citation. Quand Husserl ne met pas le
mot entre guillemets il dit «le soi-disant inconscient». Husserl se réfère donc à une autre
conception de l’inconscient, qui ne peut être que celle de la Psychanalyse et de Freud,
et qu’il juge intenable27. Peut-être Husserl n’a pas tout à fait raison : le modèle de fonctionnement du psychisme qu’il propose a en commun avec celui de Freud le fait d’admettre que la conscience a devant elle son propre inconscient, que celui-ci n’est pas simplement le reste somatique d’une activité psychique passée, mais, finalement, pour me

25
26
27

Idem, APS, Hua XI, pp. 131-132.
Idem, APS, pp. 152-153.
C’est très peu probable que Husserl se réfère aux théories de G. T. Fechner ou de Ed. von Hartmann. Par
contre, il avait fait la connaissance des théories de Carl Jung, dont il avait un livre dans sa bibliothèque.
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servir des mots mêmes de Freud dans la Leçon 31 des Nouvelles Leçons d’Introduction à la
Psychanalyse, un pays étranger à l’intérieur (ein inneres Ausland)28.
Cette thèse, que Husserl ne formule pas explicitement et qu’il ne se propose pas de
démontrer jusqu’au bout, on peut tout de même la retrouver dans ses nombreuses
pages inédites. Je m’appuierai surtout sur le texte des Analyses pour la Synthèse Passive
(plus précisément, dans le remaniement, fait en 1925, du cours de 1921 sur la Logique
Transcendantale) et de la Leçon de 1907, Chose et Espace. (Je ferai aussi quelques références à certains ouvrages de Freud.) En me rapportant à quelques passages de ces textes,
j’ai l’intention de démontrer l’impossibilité d’identifier la psyché et la conscience, ce qui
est surtout évident si on comprend le sens du phénomène que j’appelle, en me servant
des termes mêmes de Husserl, l’obscurcissement des affections.
Je commencerai par le texte des Synthèses Passives29. Husserl est en train de faire l’analyse du phénomène que je viens de mentionner et qu’il appelle, comme je l’ai dit, l’obscurcissement ou l’affaiblissement des affections (Verdunkelung c’est le terme allemand
qu’il emploie). Il serait tentant immédiatement de le rapprocher au refoulement freudien,
mais je pense qu’il faudra finalement suivre une autre voie. Qu’est-ce qui se passe quand
une affection s’affaiblit ? Husserl dit que c’est un phénomène qui obéit à une typique,
autrement dit, à une structure qui se maintient inaltérable indépendamment de l’intensité ou de la qualité des affections. (Un son très fort ou presque inaudible, un rouge
foncé ou un jaune pâle s’affaiblissent de la même façon, si on fait l’analyse de ce processus après la réduction phénoménologique, pour en dégager la légalité.) Toute affection
souffre une première modification rétentionelle en étant chassé de la «pointe avancée»
du présent vivant, mais le déroulement de ce processus arrive à son terme quand l’affection atteint son point zéro (eine Null, dit Husserl au § 37 des Synthèses Passives). On
demandera : qu’est-ce que ce zéro où, au bout d’un certain temps, se trouveront toutes
mes affections ?
Il faudra peut-être revenir en arrière pour comprendre ce que Husserl veut dire, parce
qu’au § 33 des Analyses pour la Synthèse Passives, Husserl avait déjà parlé d’un point zéro :
ein Nullfall der Weckung, le point zéro de l’être éveillé. Si j’ai bien compris ce texte, Husserl
ne parle pas d’une absence d’affection, mais d’une circonstance où l’affection n’a pas la
force suffisante pour éveiller l’attention, ou parce qu’elle est trop faible, ou peut-être parce
que je l’ai refoulée. Mais Husserl ajoute : ce zéro est un zéro au sens des arithméticiens,
c’est-à-dire, le contraire d’une quantité numérique (Anzahl), mais encore un nombre dont
28

29

FREUD, Sigmund, Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, in Gesammelte
Schriften, Studien Ausgabe, Band I, p. 496.
HUSSERL, Edmund, APS, § 37, Hua XI, p. 177.
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en certaines circonstances on doit tenir compte pour calculer. C’est pourquoi Husserl
répond à la question que j’ai posée il y a un instant : ce Nullpunkt n’est pas un néant, mais
un Réservoir. (C’est le mot français qui apparait dans le texte allemand.) C’est le même
mot qu’on rencontre parfois dans les textes de Freud – je pense, entre autres, à Le Moi et
le Ça –, qui parle de das grosse Reservoir der Libido, mais dans un sens qui n’est pas celui de
Husserl30. Dans le Réservoir husserlien nous rencontrerons toutes les objectivités qui ont
déjà été présentes dans un présent vivant qui appartient maintenant au passé, mais qui,
contrairement au Réservoir de Freud, seront toujours à la disposition de la conscience,
grâce à l’association.
Dans un passage du Chapitre I de Malaise dans la Civilisation Freud dit que c’est très
difficile de savoir ce qui arrivera à ce qui m’a un jour affecté (à ce que j’ai vu, entendu ou
touché), mais qu’il est très peu probable que cela puisse disparaitre complètement. C’est
vrai que Freud ne parle pas, dans ce passage, de toutes les dimensions de ce qu’est pour
lui l’inconscient, mais seulement du refoulé. Mais Husserl a des métaphores très intéressantes pour expliquer ce fait. Il dit, par exemple, que les sédimentations des expériences
passées se superposent (übereinanderlegen) de telle façon que les plus anciennes sont
totalement recouvertes par les plus récentes. Je pense que c’est à partir de là qu’on pourra
trouver une possibilité de rapprochement et de dialogue fructueux entre la phénoménologie et la psychanalyse en ce qui concerne le problème de l’inconscient : quelque chose
de plus intéressant que de savoir si cet inconscient phénoménologique finalement ne
correspond qu’au préconscient de Freud, ou s’il est encore quelque chose de plus. Les
analyses husserliennes de phénomènes tels que la sédimentation, de la même façon que
toute la problématique des synthèses passives, interdiront à jamais à Husserl le jugement
ironique qu’il avait formulé à l’époque de la Philosophie de l’Arithmétique sur les théories
philosophiques de l’inconscient ; qu’elles ne seraient en fait qu’une échappatoire devant
l’incapacité à résoudre certains problèmes. Ce que dans la phénoménologie husserlienne
pourra intéresser une théorie psychanalytique de l’inconscient c’est le fait qu’elle défend
que, par essence, toute conscience est toujours un rapport avec l’inactuel.

30

FREUD, Sigmund, Das Ich und das Es, in Gesammelte Schriften, Studien Ausgabe, Bd. III, pp. 282-325, p.
289, n. 1.
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Resumo
Uma leitura atenta de Para lá do Princípio de Prazer de Freud sugere que o mecanismo da
repetição cega, a oposição a toda a mudança e uma vontade niilista em afirmar o seu próprio poder excessivo caracterizam todas as pulsões. O que distingue as pulsões de morte das
outras pulsões deve ser procurado noutra coisa, tal como uma forma particular de prazer ou
destruição agressiva. Apesar do seu regresso a Freud, Lacan dá conta de uma nova imagem do
mecanismo de repetição. Quer aquilo que se repete seja a expressão de um trauma quer seja
de um desejo inconsciente, a repetição ameaça sempre o princípio de prazer e a sua gestão
por um ego imaginário. Para Lacan, a repetição descontrolada apela insistentemente à instituição de um sujeito cujo desejo simbolicamente determinado se situa para lá do curso natural
de um princípio de prazer.
Palavras-chave: Freud, Lacan, pulsão de morte, princípio de prazer, repetição.
Abstract
A close reading of Freud’s Beyond the Pleasure Principle suggests that the mechanism of blind
repetition, the opposition to all change and a nihilistic will to affirm its own excessive power
characterize all drives. What distinguishes death-drives from other drives must be sought in
something else, such as a special kind of pleasure or destructive aggression. Despite his return
to Freud, Lacan presents a different picture of the mechanism of repetition. No matter whether
what insistently repeats itself is the expression of a trauma or of an unconscious desire, repetition always threatens the pleasure principle and its management by the imaginary ego. For
Lacan uncontrolled repetition insistently calls for the institution of a subject whose symbolically determined desire situates itself beyond the natural course of a pleasure principle.
Keywords: Freud, Lacan, death-drive, pleasure-principle, repetition.
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N’est-ce rien que ce rien qui nous délivre de tout ?1
Lieber will noch der Mensch das Nichts wollen, als nicht wollen…2

Jenseits des Lustprinzips3 (1920) passa, a justo título, por ser o texto fundador da doutrina freudiana respeitante à pulsão de morte. Mas talvez não se tenha prestado suficientemente atenção ao facto de, em mais de metade, esta obra tratar, não das pulsões de
morte e da sua oposição às pulsões vitais, mas da natureza da pulsão em geral. A “compulsão de repetição” (Wiederholungszwang), “o carácter conservador” ou tendência para
voltar ao estádio anterior e a “mobilidade” da pulsão no processo primário respeitam
portanto (quase) tanto às pulsões de vida como às pulsões de morte. Para lá abre assim
uma porta que os textos ulteriores, com a sua insistência no dualismo fundamental entre
os dois tipos de pulsões, se apressam em fechar, a saber a que dá sobre uma possível
interpretação da pulsão de morte como essência originária de qualquer pulsão (mesmo
sexual). É preciso não nos espantarmos (e ainda menos lamentarmos) que, em Para là, “o
princípio Nirvana” ou princípio de uma diminuição máxima da tensão pulsional constitua
a formulação canónica do “princípio de prazer”, quer dizer ,aquele que se encontra o mais
perto possível da realidade pulsional4.
Desta forma, as precisões que Das Ich und das Es5 (1923) e Das ökonomische Problem
des Masochismus6 (1924) trazem à teoria freudiana da pulsão podem ser lidas como tentativas para limitar os estragos causados pela hipótese de uma pulsão de morte demasiado dominante e de um princípio de prazer identificado, pura e simplesmente, com o
mecanismo desta pulsão de morte. É surpreendente, de facto, que nestes dois textos de
1923 e 1924, a compulsão (ou com-pulsão) de repetição (como carácter fundamental das
pulsões de morte) desapareça totalmente em proveito único da pulsão de agressividade e
1
2
3

4

5

6

CLAUDEL, Paul, Le Soulier de satin, Théâtre II, Paris, Gallimard, La Pléiade, 1956, p. 661.
NIETZSCHE, Friedrich, Zur Genealogie der Moral, III, § 28.
G. W. XIII, pp. 1-69. Tradução francesa de J. Altounian, A. Bourguignon, P. Cotet, A. Rauzy; Au-delà: du
principe de plaisir (citado como: “Para lá”), in FREUD, Sigmund, Œuvres complètes, vol. XV (citado como:
“O. C. XV”), Paris, PUF, 2002, pp. 273-338.
Cf. LACAN, Jacques, Le Séminaire, livre II (citado como “S II”), o Eu na teoria de Freud e na técnica psicanálítica – 1954-1955, Paris, Editions du Seuil, 1978, p. 107; “Le principe du plaisir, c’est que le plaisir cesse.”
[O princípio de prazer é que o prazer cessa.]
G. W. XIII, pp. 235-289. Tradução francesa de C. Baliteau, A. Bloch, J.-M. Rondeau; Le Moi et le ça, in
FREUD, Sigmund, Œuvres complètes, vol. XVI (citado como; “O. C. XVI”), Paris, PUF, 2003, pp. 255-301.
G. W. XIII, pp. 369-383. Tradução francesa de A. Bourguignon, C. v. Petersdorff; Le Problème économique
du masochisme, in FREUD, Sigmund, Œuvres complètes, vol. XVII, Paris, PUF, 1992, pp. 9-23.
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de destruição. Esta pulsão agressiva é então invocada como uma pulsão específica que se
opõe a outra pulsão específica, a saber Eros ou pulsão de unificação da vida. A cada uma
destas duas pulsões fundamentais e antagonistas é atribuída uma forma de prazer específico: o princípio de Nirvana às pulsões de morte, e o “ritmo” ou “escoamento temporal
de uma modificação qualitativa” às pulsões sexuais. A trama de fundo das pulsões de
morte já não é a de uma pulsão cega (quer dizer, sem “objecto” e sem “meta”) que repete
indefinidamente um mesmo movimento mecânico, mas a de uma pulsão destruidora que
é “domada” pela pulsão unificadora e de ligação (Bindung) de Eros. Enquanto em Para
lá toda a história da vida e da sexualidade começa com a matéria inerte e as pulsões de
morte, estas pulsões de morte, para os textos de 1923 e 1924, não representam mais do
que o resíduo de uma pulsão de vida e de uma sexualidade enfraquecidas.
Os textos de 1923 e 1924 distinguem-se também do texto seminal de 1920 pela sua
orientação mais clínica. A análise do sadomasoquismo ocupa neles um lugar importante,
e são os enigmas de fenómenos clínicos que conduzem Freud a reflectir sobre a natureza
de uma pulsão agressiva cujo “sadismo original” ou ainda o “masoquismo primário” constituem as formas mais espantosas. A perspectiva adoptada em Para lá é bem mais teórica
e inscreve-se no seguimento das considerações “metapsicológicas” sobre a essência da
pulsão que Freud tinha inaugurado em Tribe und Triebschicksale (1915)7. Debruçando-se
sobre a natureza da pulsão em geral, Para lá aventura-se num terreno que ao fim e ao cabo
é mais metafísico que clínico. Ao concentrarmo-nos aqui8 num texto de 1920 sobre Para lá
do Princípio de Prazer, pôr-nos-emos com Freud perguntas a que será preciso chamar filosóficas, tais como: o que quer uma pulsão? de onde é que lhe vem a sua força excessiva?
para que serve o mecanismo da repetição pulsional? porque é que a pulsão é reticente
a qualquer forma de mudança e de novidade? As reflexões de Lacan sobre a natureza
da repetição e da sua relação problemática com o princípio de prazer prolongam estas
interrogações filosóficas de Freud. Afastam-se, no entanto, radicalmente do naturalismo
freudiano ao optar pela concepção de um sujeito (e não somente de uma pulsão) que se
situa para lá do princípio de prazer.

7

8

G. W. X, pp. 209-232. Tradução francesa de J. Altounian, A. Bourguignon, P. Cotet, A. Rauzy; “Pulsions et
destins de pulsions”, in S. Freud, Œuvres complètes, vol. XIII, Paris, PUF, 1988, pp. 161-185.
Para um apanhado mais completo da teoria freudiana da pulsão, permito-me remeter para BERNET,
Rudolf, Force – Pulsion – Désir, Paris, Vrin, 2013, sobretudo pp. 183-295 e 333-387.

CULTURA 35.indb 249

18/12/2017 16:58:48

250 | Cultura 35 (2016)

Freud sobre a repetição, o conservadorismo regressivo,
o excesso e o niilismo da pulsão
Depois de ter procedido a um catálogo sistemático de todas estas diferentes formas de
“desprazer” às quais a obra de 1920 deve o título: “Para além do princípio de prazer”, Freud
escreve a propósito da com-pulsão de repetição: “Dela ainda permanece o suficiente para
justificar a hipótese (do constrangimento?) de repetição (Wiederholungszwang), e esta
aparece-nos como mais original, mais elementar, mais pulsional (triebhafter) do que o
princípio de prazer que põe à distância”9.
Comecemos portanto desde já por esta compulsão ou constrangimento de repetição
(Wiederholungszwang) “demoníaco” que está no centro da teoria pulsional de Para lá e
que os textos dos anos seguintes evacuaram depressa demais em proveito exclusivo da
pulsão de agressividade ou de destrutividade que, em Para lá, ainda só representava a
figura particular de uma pulsão de morte virada para um objecto exterior (ou sadismo
primário). Levantemos a questão da forma como esta repetição se pode tornar, depois de
nos ter sido apresentada como carácter de todas as pulsões, na marca distintiva da pulsão
de morte. Será preciso pensar que existe uma espécie de energia pulsional, comum às
pulsões de morte e às pulsões de vida, e que se caracterizaria por um pendor irredutível
para a repetição? Ou cada uma destas duas formas de pulsões possui a sua própria forma
de repetição? Existem várias formas de repetição com efeitos específicos ou uma só forma
de repetição pulsional com efeitos aleatoriamente positivos e negativos? Os pesadelos
repetitivos dos traumatizados da Primeira Grande Guerra, o jogo do neto de Freud que,
repetidamente, atira e volta a apanhar a sua bobine e as repetições do neurótico na transferência analítica – estas três principais ilustrações de uma compulsão de repetição em
Para lá – são portadores de uma mensagem quanto à natureza da repetição pulsional?
Todas estas perguntas, Freud pô-las a si mesmo, de forma mais ou menos explícita e com
respostas variáveis, nos textos que nos ocupam.
Para todos estes textos dos anos de 1920, uma pulsão é a vivência de uma exigência
premente que empurra o sujeito para uma actividade (mesmo passiva) e que se lhe impõe
desde o interior. O sujeito é submerso por esta força pulsional violenta, e só a custo de
muitos esforços se lhe pode subtrair e lhe pode resistir. O lado “demoníaco” (dämonisch)10
desta pressão explica-se portanto tanto pela “angústia”11 que o sujeito sente face a esta
exigência pulsional como pelo carácter anónimo e repetitivo desta. Quer ceda a esta
9
10
11

G. W. XIII, p. 22; O. C. XV, p. 294.
G. W. XIII, pp. 20, 36, 37, etc.; O. C. XV, pp. 292, 306, 308, etc.
G. W. XIII, p. 32; O. C. XV, p. 303.

CULTURA 35.indb 250

18/12/2017 16:58:48

As pulsões de morte e o enigma da compulsão de repetição (Freud e Lacan) | 251

impulsão pulsional, quer lhe resista, o sujeito ficará em geral igualmente angustiado ou
mesmo “aterrorizado”. É também por esta razão (e não só por causa das “neuroses de
guerra”) que o modelo da neurose traumática se impôs a Freud na sua teoria da pulsão
em Para lá.
Mas onde é que se situa a angústia neste célebre jogo de criança que Freud evoca, em
Para lá, imediatamente depois do caso dos neuróticos de guerra e dos seus pesadelos
repetitivos12? Freud di-lo claramente: a angústia da criança está relacionada com o início,
com a partida da mãe, e renova-se cada vez que aquela se entretém a atirar um objecto
para longe de si. O seu jogo repetitivo reitera portanto o traumatismo das ausências
repetitivas da mãe, nas quais não tem qualquer mão e que o angustiam. A pobre criança
parece assim apanhada num mecanismo doloroso de uma repetição a que está sujeito e
a actividade do seu jogo parece ainda ser oriunda de uma repetição pulsional. O facto de
este jogo se fazer (por vezes somente e mais particularmente no jogo da bobine atada a
um fio que permite trazê-la a si) em dois tempos quer dizer que o “fort” (ao longe, que se
foi embora) da mãe (ou da bobine que a simboliza) seja seguido por um “da” (aqui presente) não mudaria nada o seu carácter pulsionalmente repetitivo e maçador. Porque o
“da” é sempre seguido de um “fort”, o último levaria sempre a melhor sobre o primeiro, e
a criança continuaria a brincar ao “ter-partido” (“foi-se embora”) (fortsein)13.
Freud ainda nos dá outra interpretação da brincadeira do neto. Pelo seu jogo (mesmo
o que só consiste em atirar um objecto sem o trazer de volta a si de seguida), este tornarse-ia senhor de uma situação dolorosa e a que está passivamente sujeito, assumindo
um papel activo (atirar em vez de ser abandonado). A variante a dois tempos deste jogo
permitiria de seguida à criança encadear a ausência dolorosa de um “fort” à presença
alegre de um “da” que, além disso, só dependeria do seu próprio bel-querer. Freud
fala mesmo do “prazer” de uma “vingança” para com uma mãe demasiado ausente e
demasiado independente. Mas, antes de suspender as suas reflexões e portanto de se
repetir (!), Freud acaba por confessar que continua a “hesitar” entre várias interpretações
opostas deste jogo de criança, uma das quais insistiria na repetição da dor devido à
ausência e outra no prazer do reencontro; uma na pulsão de “controlo” e de “dominação” (Bewältingung, Beherrschung)14 e a outra numa pulsão orientada para o prazer; uma
num prazer sádico e outra num esforço de simbolização ou de “elaboração psíquica”
(seelische Bearbeitung)15, etc.
12
13
14
15

G.W. XIII, pp. 11-15; O.C. XV, pp. 284-288.
G. W. XIII, p. 12; O. C. XV, p. 285.
G. W. XIII, p. 36; O. C. XV, p. 306 sq.
G. W. XIII, p. 15; O. C. XV, p. 288.
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O que pensar destas hesitações que Freud não costuma ter? Uma primeira resposta
poderia inspirar-se naquilo que se segue imediatamente no texto de Para lá, no qual
Freud introduz pela primeira vez “a compulsão de repetição” e ilustra-a pela maneira
como o analisando repete na sua transferência sobre o analista os complexos neuróticos de que sofre em vez de se entregar a uma maçadora rememoração terapêutica. Quer
isto dizer que o paciente prefere o desprazer da repetição ao desprazer da rememoração? Segundo Freud, é antes preciso compreender que a repetição do recalcado (assim
como de qualquer sintoma neurótico) é acompanhada de uma satisfação pulsional que
ao mesmo tempo é desagradável para o eu, quer dizer, para a instância que recalca. Será
que o sistema do recalcado e o sistema do recalcante têm por consequência o seu próprio
princípio de prazer, e será que o prazer de um deles se traduz automaticamente pelo
desprazer de outro? A repetição ou o retorno do recalcado daria prazer à pulsão ou ao
desejo recalcado e traria sofrimento ao eu neurótico. Esta versão está em acordo com
a compreensão freudiana do sintoma neurótico como tentativa de para satisfazer ao
mesmo tempo, de tantos compromissos, as exigências de prazer dos dois sistemas. Mas
será verdadeiramente preciso concluir que a repetição neurótica e o retorno do recalcado
obedecem a um princípio de prazer sui generis, quer dizer, puramente pulsional? Não seria
mais justo e mais simples dizer que o princípio do prazer se aplica exclusivamente ao eu
e se traduz pelo facto de este recalcar tudo o que é fonte de desprazer para ele? Neste
caso o retorno e a repetição obedeceriam a um processo puramente pulsional de um
cumprimento conseguido (ou impedido) e não ao princípio de prazer. Seria pois só face ao
eu recalcante e ao seu prazer/desprazer que esta repetição pulsional se situaria “para lá”
do princípio de prazer. Encarada do ponto de vista da própria pulsão, esta compulsão de
repetição e a sua realização ou o seu impedimento situar-se-iam, pelo contrário, aquém
do princípio de prazer. É efectivamente para esta solução que o texto de Freud parece
orientar-se.
Parece razoável, no entanto, manter que existe, entre uma repetição pulsional e uma
repetição que implica uma encenação simbólica, uma diferença essencial. Mas esta posição de princípio não exclui o facto perturbante de estas duas formas de repetição poderem conduzir a um mesmo resultado. Este resultado consiste na aquisição (a posteriori)
de um controlo (diferido) sobre um evento desagradável e possivelmente defensivo do
sujeito. Um tal domínio tardio implica um processo para o qual Freud usa a palavra ligação (Bindung). Se existem duas formas de repetição, deve portanto haver também duas
formas de ligação em que uma se revela ser de ordem pulsional (ou do “real”, no sentido
de Lacan) e outra de uma “elaboração psíquica” (seelische Bearbeitung) (para Freud) ou
da ordem do “simbólico” (para Lacan). O que precisa de ser ligado é, para Freud, antes de
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mais toda a realidade da pulsão que se caracteriza por uma “mobilidade livre”16. Mas, se
esta “mobilidade” da pulsão é a marca da sua submissão às regras do “processo primário”17, e se não existe uma forma de “ligação” propriamente pulsional, então já é preciso
reconhecer à própria pulsão o poder de reter a mobilidade deste processo primário que,
originariamente, a rege. Não será pedir demais à pulsão? Não – se a pulsão que liga e
a pulsão que precisa de ser ligada forem duas pulsões diferentes. É efectivamente esta
versão de uma ligação pulsional que tem a preferência de Freud, e é aliás a única versão
guardada pelos textos de O Eu e o Id, bem como de O Problema Económico do Masoquismo.
Segundo este cenário, a mobilidade das pulsões de morte está ligada e retida por meio da
sua “união”, “mescla” ou “mistura” (Mischung) às pulsões de vida.
O que faz todo o interesse do nosso texto sobre Para lá é que encara a possibilidade de
uma ligação de toda a pulsão por si própria – por meio de um mecanismo de repetição pulsional! É preciso não esquecer, com efeito, que tudo o que Para lá propõe acerca da repetição e da mobilidade (assim como sobre o “carácter conservador”) da pulsão se relaciona
com todas as pulsões e não com as simples pulsões de morte. Nos pesadelos de repetição
dos neuróticos de guerra, é portanto uma só e mesma pulsão que se repete e que se liga e
fixa ao repetir-se. Se esta repetição equivale a uma tentativa de ter mão, a posteriori, sobre
um evento traumático ao qual o sujeito foi exposto de forma imprevista, esta repetição
nunca é pois devida a uma nova pulsão sexual ou a uma coloração libidinal suplementar
(?) destes pesadelos. Não é a mudança, mas a repetição alucinatória do mesmo evento
que supostamente cura as “feridas” psíquicas dos veteranos de guerra. Mas é igualmente
verdade que esta repetição pulsional tanto volta a abrir e envenenar estas feridas como
as cura! Quererá dizer que a repetição pulsional tem um carácter ambivalente, quer dizer,
que quer ao mesmo tempo curar e envenenar? Não seria mais justo adiantar que a compulsão de repetição não quer nem curar nem fazer sofrer, porque não quer nada – a não
ser o prolongamento indefinido do mecanismo da sua própria repetição? Isso significaria
que a pulsão é, por natureza, totalmente indiferente quanto ao conteúdo da sua repetição e quanto aos resultados desta. Neste caso, o carácter quer positivo, quer negativo
(ou os dois ao mesmo tempo, como é mais frequentemente o caso) destes dois resultados já não dependeria portanto da pulsão e do seu querer, mas das circunstâncias exteriores ou muito simplesmente do acaso. As ligações que a repetição pulsional efectua
16

17

G. W. XIII, p. 35; O. C. XV, p. 305: “Talvez não consideremos demasiado ousada a hipótese de que as
moções ou impulsões (Regungen) que emanam das pulsões não são conformes ao tipo do processo
nervoso ligado, mas ao do processo nervoso livremente móvel, levando à descarga ou abreação
(Abfuhr).”
G. W. XIII, p. 35 sq.; O. C. XV, p. 306.
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parecer-se-iam mais com trilhos cavados pela passagem frequente de uma mesma carga
que a caminhos da liberdade. É de todo evidente que é esta hipótese que melhor concorda com a imagem que temos da pulsão. Mas, se esta pulsão, que é insolentemente
indiferente a toda a meta e a todo o objecto, retoma indefinidamente o mesmo caminho
e persegue incansavelmente o seu labor, de onde é que tira (então) energia para todos os
seus esforços? Pergunta estúpida! Já que, para Freud, a pulsão não é mais nada do que a
energia e, mais precisamente, energia a mais (virtual) que está perpetuamente à procura
da sua ab-reacção (ou actualização) da sua tensão excessiva.
Todas as nossas reflexões levam à hipótese de que a repetição pulsional é o efeito de
um excesso de energia pulsional que nenhuma realização conseguirá esgotar ou tãosomente encetar. Quanto a nós, fazemos a escolha de nunca confundir esta compulsão de
repetição com a pulsão de morte. Porque, se a pulsão de morte é aquela pulsão que tende
para a abolição de toda a tensão pulsional (ou para a sua redução a zero), então esta pulsão de morte deve ser compreendida como uma tentativa (votada ao fracasso) de acabar,
de uma vez por todas, com o regime tirânico e absurdo de uma pulsão cuja energia transbordante condena a um procedimento repetitivo, mecânico, estéril e indefinido. Ao ligar,
depois de Para lá, a sorte da pulsão de morte com a do princípio de prazer18, e ao precisar,
em O Problema Económico, que este princípio de prazer (ou princípio de Nirvana) das pulsões de morte consiste na redução das tensões pulsionais a zero19, Freud parece efectivamente ter procurado evidenciar uma pulsão de repetição que se distingue claramente das
pulsões de morte e do seu princípio de prazer. É verdade que este prazer das pulsões de
morte é um prazer tão extremo, que, comparado ao prazer temperado das pulsões libidinais, quase já não merece o nome de princípio de prazer (por esta razão, Lacan chamarlhe-á “gozo”) e a meta das pulsões de morte parece assim situar-se “para lá” deste princípio. Mas não é menos verdade que a simples pulsão de repetição é desprovida de qualquer preocupação de prazer e que se situa, por esta razão, radicalmente aquém de todo
o princípio de prazer. Este posicionamento aquém dos princípios de prazer que se aplicam às
pulsões de morte e às pulsões de vida sugere que a pulsão de repetição poderia constituir a raiz
que lhes é comum ou pelo menos uma forma de energia que anima ambas. Contrariamente
ao radicalismo das pulsões de morte, que procuram acabar, de uma vez por todas, com o
regime tirânico da pulsão de repetição, as pulsões de vida tentariam canalizar o excesso
de energia pulsional e transformar o mecanismo estéril da repetição numa flexibilidade
benfazeja de um ritmo vital (como a respiração). Esta hipótese estaria aliás bem em acordo
18
19

G. W. XIII, p. 69; O. C. XV, p. 337: “O princípio de prazer parece estar ao serviço das pulsões de morte.”
G. W. XIII, p. 372; O. C. XVII, p. 12: “[…] o princípio de Nivâna […] estaria totalmente ao serviço das
pulsões de morte […].”
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com a doutrina de Sobre o Problema Económico, segundo a qual pulsões de vida e pulsões
de morte levam efectivamente a cabo um outro princípio de prazer20.
Podemos portanto adiantar, sem temermos demasiado o engano, que a pulsão excessiva ou pulsão de repetição é o verdadeiro rosto desta energia pulsional neutra, “indiferente” e “versátil” de que, segundo O Eu e o Id, se alimentam as pulsões de vida e as
pulsões de morte21. Se quisermos compreender a verdadeira natureza da pulsão e o seu
niilismo, é preciso portanto não nos determos na oposição entre as pulsões de morte e as
pulsões libidinais, e ainda menos no contraste entre ódio e amor. É somente na compulsão de repetição que a pulsão se mostra na sua verdade inteiramente nua.
Uma segunda doutrina de Para lá que suscitou bastantes interrogações e controvérsias
diz respeito à maneira como este texto liga o “carácter conservador” de toda a pulsão
à sorte de um “regresso à morte” que (no melhor dos casos) só parece portanto poder
aplicar-se às pulsões de morte22. O facto de Freud aproximar esta tendência regressiva
das pulsões e do seu pendor para a repetição acresce à perplexidade do seu leitor. As
pulsões (mesmo as pulsões de vida?) dos vivos querem assim, todas, regressar à morte, e
esta morte é uma questão (fonte ou efeito?) de repetição? Não existe portanto nenhuma
pulsão que procure progredir e toda a progressão pulsional acaba por se virar sorrateiramente contra a vida para abarcar a fatalidade da morte?
Detenhamo-nos para já no primeiro ponto do raciocínio de Freud, quer dizer, na hipótese de “todas as pulsões orgânicas serem conservadoras, historicamente adquiridas e
orientadas para a regressão, o restabelecimento do anterior [...]”23. Ao exprimir-se desta
forma, Freud quer manifestamente opor-se a qualquer tentativa (junguiana?) de fazer da
pulsão o princípio de um desenvolvimento espiritual. Para ele, uma pulsão não faz pressão, por si própria, para a mudança, e toda a mudança só se realiza “sob influência de
forças perturbadoras (störend) externas”. Isto é válido para todas as pulsões, mesmo que
as pulsões vitais ou sexuais se distingam das pulsões de morte por uma menor rigidez
ou por uma maior plasticidade. As pulsões dos viventes não inventam portanto nada de
novo, continuam e repetem o que fizeram sempre desde a noite dos tempos. Constituem

20

21

22
23

G. W. XIII, p. 372 sq.; O. C. XVII, p. 12. Voltaremos mais tarde a esta doutrina, que representa, aos nossos
olhos, um avanço teórico capital de Freud.
G. W. XIII, p. 272 sq.; O. C. XVI, p. 287: “Procedemos como se houvesse na vida da alma […] uma energia
móvel que, em si indiferente, pode juntar-se a uma moção qualitativamente diferenciada, erótica ou
destruidora, e aumentar o seu nível de investimento global. Sem a hipótese de uma tal energia móvel,
não chegamos absolutamente a lado nenhum.”
G. W. XIII, pp. 39-41; O. C. XV, p. 309 sq.
G. W. XIII, p. 39; O. C. XV, p. 309.
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de facto, na opinião de Freud, a parte mais arcaica da vida orgânica e funcionam segundo
as regras rudimentares e ilógicas do processo primário.
Mas como é que se pode compreender, então, esta tendência “regressiva” das “pulsões”
orgânicas, quer dizer, o seu cuidado em “reinstaurar um estado anterior”? É muito simples:
desde que as circunstâncias externas forçaram as pulsões a desviar-se do seu percurso
habitual e atávico, nunca mais deixaram de encontrar o seu percurso habitual! As pulsões
comportam-se portanto, para Freud, como um elástico que se puxa e que, assim que se
larga, regressa automaticamente (e mecanicamente) à sua forma primitiva. Mesmo que
a energia do querer pulsional não se reduza sem dúvida a isto, compreende-se portanto
facilmente esta hipótese de Freud, segundo a qual: “uma pulsão seria uma pressão inerente ao organismo dotado de vida com vista a instaurar de novo um estado anterior que
este ser dotado de vida teve de abandonar sob influência de forças perturbadoras externas, seria uma espécie de elasticidade orgânica ou, se quisermos, a manifestação da inércia na vida orgânica”24. Porque é que Freud quer então identificar esta “pulsão orientada
para o restabelecimento de um estado anterior” com um regresso à morte e fazer deste
regresso à morte “a meta” do “organismo dotado de vida” e de “toda a vida”? Eis a resposta: “a meta de qualquer vida é a morte e, ao voltar atrás, o sem vida (das Leblose) estava
lá antes do vivente”25. Freud tenta corroborar esta afirmação altamente especulativa com
uma longa série de argumentos não menos especulativos mas tirados de diversas teorias
biológicas respeitantes à origem e à evolução da vida. Mas a sua intuição de base é muito
simples: a origem da vida é devida a um acidente, quer dizer à acção (comparável a um
traumatismo psicológico) de “forças perturbadoras externas” sobre uma matéria inanimada vulnerável, ou pelo menos insuficientemente protegida. Tirados involuntariamente
do estado de “sem vida”, os viventes querem lá regressar, e este regresso ao sem vida, ou
à morte, constitui a sua pulsão mais fundamental e que exerce maior pressão.
As dificuldades que pesam sobre esta hipótese freudiana de uma pulsão de regresso à
morte que animaria as pulsões de vida tanto quanto as pulsões de morte são inúmeras.
Em vez de nos determos nelas, tentemos precisar a forma como concebemos, do nosso
lado, a relação entre pulsão de repetição e pulsão de morte. Se identificarmos a pulsão de
morte com a procura de uma redução a zero da tensão pulsional, então a pulsão de morte
deve ser distinguida, pelas razões que fizemos valer, da pulsão de repetição. Mas é preciso
ainda que acrescentemos uma concessão segundo a qual, mesmo que a pulsão de repetição não tenha por meta este estado de tensão mínima que associámos à morte, pode
24

25

G. W. XIII, p. 38; O. C. XV, p. 308. Não se deve, portanto, confundir esta “elasticidade” de todas as pulsões
com a plasticidade que é só das pulsões de vida!
G. W. XIII, p. 40; O. C. XV, p. 310.
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muito bem ter por efeito um outro tipo de morte, a asfixia de toda a criatividade e portanto do sentido da vida. A pulsão de repetição, afinal, não é portanto menos mortífera
que a pulsão de vida. Os humanos podem viver estando a morrer de tédio, e este tédio
mortal pode ainda ser a consequência, ou de um (improvável) “gozo” que não deixaria
mais nada que desejar, ou de uma vida atolada em repetições estéreis. Por outras palavras: a vida humana pode ser esvaziada da sua substância desejante e tornar-se uma vida
de morte, quer por um esvaziamento de toda a energia pulsional, quer por um excesso
de energia pulsional que mata o sentido da vida por insistência no seu movimento repetitivo. A verdade é que, nos dois casos, a morte da vida humana é efeito e não meta do
movimento pulsional. Se portanto não existe pulsão que tenha a morte por meta, então
mais vale dar-lhe uma nova significação. É esta última escolha que Freud vai fazer na continuação de Para lá e nos textos ulteriores, ao opor às pulsões unificadoras e criadoras da
vida (“Eros) as pulsões destruidoras e agressivas que ele continua a incluir, no entanto, nas
“pulsões de morte”.

Lacan sobre a insistência da repetição que se situa
para lá do princípio de prazer da homeostase
Dedicando-se longamente, no seu Seminário II (1954-1955) sobre O Eu na Teoria de Freud
e na Técnica Psicanalítica26, ao texto de Para lá do Princípio de Prazer, Lacan está no entanto
longe de dissipar todas as perplexidades do leitor de Freud. Desta forma, procura-se em
vão, no Seminário II, uma clarificação da relação que a pulsão de morte mantém com um
princípio de prazer específico, ou então uma diferenciação entre a com-pulsão de repetição e a pulsão de morte. O Seminário II de Lacan também não diz nada sobre a “união”
ou “mistura” (Mischung) e sobre a “desunião” ou “separação” (Entmischung) entre pulsões
de vida e pulsões agressivas. Se um desvio por Lacan se impõe, no entanto, é essencialmente por causa da sua nova compreensão da compulsão de repetição e pela maneira
como a ordem simbólica se impõe a nós com os meios tomados ao “real” da economia
pulsional e, mais precisamente, a uma “compulsão de repetição” (Wiederholungszwang)
que perturba os fitos naturais do princípio de constância e que se situa portanto “para lá
do princípio de prazer”. Isto é suficiente para que Lacan identifique esta compulsão de
repetição com aquilo a que chama “instinto de morte” e para os opor conjuntamente ao
princípio de prazer. Mesmo sob a forma do princípio de Nirvana ou princípio de redução
da tensão pulsional a zero, o princípio de prazer não se aparenta portanto nunca, no que
respeita ao Seminário II, a uma pulsão destruidora. Neste texto, Lacan parece de facto só
26

LACAN, Jacques, Le Séminaire, livre II, op. cit.
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reter da destruição a destabilização de uma organização natural da vida sobre a qual vela
o princípio de prazer.
Tudo se passa portanto no Seminário II como se a pulsão de repetição (de que, nós também, reconhecemos o carácter mortífero) fosse a única forma possível de uma pulsão de
destruição, como se toda a pulsão de destruição se opusesse radicalmente ao princípio de
prazer, e como se o que se opõe ao princípio de prazer devesse necessariamente constituir
uma figura do “instinto de morte”. Ligar, como fez Freud em Para lá, as pulsões de morte
a uma tendência natural dos organismos vivos a regressar ao estado inanimado, constitui
visivelmente, para Lacan, uma absurdidade. Sem no entanto desconhecer a existência de
tais mecanismos naturais de regressão e de repetição, tem-nos só como uma expressão
do princípio de prazer ou princípio de constância ou Nirvana. Por outras palavras, uma
repetição natural não é oriunda de uma pulsão de morte mas do princípio de prazer, e
uma pulsão de morte implica uma repetição que contraria uma ordem natural das coisas
e o seu princípio de prazer. Para melhor distinguir esta nova compulsão de repetição que
vai para lá do princípio de prazer de uma repetição natural, Lacan dar-lhe-á o nome de
“insistência” ou ainda de “repetição insistente”27.
O Seminário VII de 1959-196028 vai aliás manter esta posição do Seminário II de 19541955, radicalizando-a, quer dizer, atribuindo à pulsão de morte não só um carácter não-natural e destruidor, mas fazendo da pulsão de morte a pulsão por excelência (o que abre
então a via à concepção de um “gozo” destruidor que se situa para lá de todo o princípio
de prazer). Toda a pulsão humana, pelo simples facto de não se reduzir nunca a um instinto natural, estaria portanto exposta à tentação de transgredir os limites do princípio de
prazer. Esta nova concepção da pulsão de morte é aliás perfeitamente compatível com
aquela que é proposta no Seminário II – na condição expressa, no entanto, de já não identificar só a pulsão de morte com o princípio de repetição (não natural) e de distinguir a
pulsão destruidora que tende ao “gozo” de qualquer forma de princípio de prazer natural,
mesmo que seja o princípio de Nirvana29.
27
28

29

S II, p. 79 e passim.
LACAN, Jacques, Le Séminaire, livre VII (citado como “S VII”), L’Éthique de la Psychanalyse – 1959-1960,
Paris, Editions du Seuil, 1986.
S VII, p. 250 sq.: “[…] o que […], acerca da pulsão de morte, vos era articulado como ponto de cisão
entre, por um lado, o princípio de Nirvana, ou de aniquilação – na condição de se relacionar a uma
lei fundamental que poderia ser identificada ao que a energética nos apresenta como tendência ao
regresso a um estado, que, se não for de repouso absoluto, é pelo menos de equilíbrio universal – e,
por outro lado, a pulsão de morte. […] A pulsão como tal, e porquanto é, então, pulsão de destruição,
deve estar para lá da tendência de regresso ao inanimado. O que é que ela pode ser? – a não ser uma
vontade de destruição directa […].”

CULTURA 35.indb 258

18/12/2017 16:58:48

As pulsões de morte e o enigma da compulsão de repetição (Freud e Lacan) | 259

Toda a leitura que o Seminário II faz da teoria freudiana das pulsões de morte se situa, de
facto, explicitamente na perspectiva do registo não-natural ou arbitrário do “simbólico”
ou da “corrente dos significantes” e da maneira como este constitui o sujeito do desejo
como um sujeito do inconsciente. Há pelo menos duas razões para isso. Em primeiro lugar,
este Seminário II é, no essencial, dedicado à promoção da natureza simbólica do “sujeito”
clivado do desejo e à desmontagem das ilusões geradas pela natureza imaginária de um
“eu” autónomo e de uma “consciência” original e transparente. Em segundo lugar, Lacan
não pára de clamar através de toda a sua obra que a dimensão do “real” ou do natural,
à qual se ligam as pulsões humanas, nunca se manifesta directamente, quer dizer, sem
o auxílio das estruturas artificiais ou convencionais. Para ele, a realidade pulsional só se
dá “por intermédio” das construções imaginárias de um eu e dos actos de palavra de um
sujeito simbólico30. Mais precisamente, o pulsional manifesta-se na forma de algo que
perturba as certezas do eu e que resiste à integração no “discurso comum”.
Mas estas duas razões, por válidas que sejam, são insuficientes. Porque Lacan poderia
muito bem ter-se contentado em evidenciar as dificuldades de ordem metodológica às
quais qualquer teoria das pulsões é confrontada. Quer claramente fazer mais do que isso,
isto é, construir a dramática de um conflito inultrapassável entre o pulsional e o simbólico.
Este drama de uma impossível reconciliação é-lhe tão querido, que não se incomoda em
dar-nos, no Seminário II, duas versões que diferem substancialmente. Segundo a primeira
versão, aquilo que se repete no seio da com-pulsão de repetição e que violenta o princípio de prazer ao repetir-se é um real (por exemplo o de um episódio traumático) ao qual
falta a simbolização. A esta “insistência” repetitiva, o “eu” responde pela sua “resistência” e o “sujeito” por um silêncio forçado. Ambos sofrem portanto por serem perseguidos
por uma repetição cega que lhes diz intimamente respeito e que se arrisca, por falta de
aparato apropriado, a abarcá-los numa torrente de violência. De acordo com a segunda
versão, o que insiste repetindo-se não é oriundo do real mas, pelo contrário, do inconsciente simbólico e da sua tentativa de ser reconhecido por um eu ancorado nas certezas
imaginárias. Este regresso do recalcado não é menos doloroso do que a repetição de lembranças traumáticas, já que o que se repete desta forma através da repetição sintomática
de um (conjunto de) significante(s) não tem nenhum sentido para o eu31. As duas formas
de repetição – a do real que insiste para entrar na estrutura simbólica do sujeito e a do
30

31

S II, p. 122: “O que vos ensino […] é que este real, não temos nenhuma outra maneira de o apreender
senão – em todos os planos, e não só no do conhecimento – por intermédio do simbólico.”
Quer o eu esteja exposto a palavras que se repetem de uma forma obsessiva e que, ao repetirem-se a
despeito dele, acabam por perder qualquer sentido, quer esteja exposto a um esquecimento repetitivo
dos mesmos significantes não faz aliás diferença nenhuma.
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simbólico que envenena a vida do eu imaginário – têm em comum uma forma de insistência repetitiva que o eu vive como uma ameaça e que se situa “para lá do princípio de
prazer”, já que este último se caracteriza, segundo Lacan, por um processo natural que
consiste em procurar um estado de “homeostase” ou de equilíbrio do ser vivo (e do eu)32.
Nas duas versões, por fim, a insistência repetitiva é identificada por Lacan à força destruidora do “instinto de morte”. (À primeira vista, nada parece assim mais estranho a Lacan
do que a nossa hipótese – directamente inspirada por Freud – segundo a qual o princípio
de prazer, no sentido de o princípio de Nirvana, também ser oriundo de uma pulsão de
morte que quer pôr fim às exigências excessivas e às estéreis repetições de uma pulsão
incansável e niilista cuja única meta consiste em se conservar através de um movimento
indefinidamente recomeçado.)
Como compreender que, para Lacan, a com-pulsão de repetição só possa ser destruidora
(e confundir-se assim com a pulsão de morte)? Lacan distingue no entanto, como vimos,
duas formas diferentes de repetição33. Poderia muito bem ter feito, como nós, a distinção
entre uma repetição reparadora, que permite a simbolização de uma vivência penosa, e
uma repetição estéril e destruidora. Se dá as cartas de outra maneira, é porque para ele a
repetição reparadora permanece “restabelecedora” e portanto puramente natural, quer
dizer, corresponde a uma tentativa do organismo, ou da “máquina” viva, para reencontrar
um estado de equilíbrio ou de “homeostase”. Quer dizer que, para Lacan, a ‘boa’ repetição
não se situa só do lado do princípio de prazer ou princípio de constância, mas corresponde
também ao carácter “conservador” da pulsão. A repetição asseguradora confunde-se portanto para ele com um princípio de prazer que se inspira nas forças conservadoras da
“inércia” e que pode ainda tomar a forma dupla quer de um princípio de constância, quer
de um princípio de redução da tensão pulsional a zero34. Esta repetição natural e restitutiva não constitui assim nunca uma compulsão (Zwang) de repetição que se dirige a um
sujeito humano e que força este a ultrapassar os limites do princípio de prazer.
Não se atrapalhando já de todo com as preocupações de Freud no que respeita à origem da vida e da sexualidade a partir da matéria inanimada, Lacan situa portanto de início
a problemática da repetição ao nível da diferença antropológica, quer dizer, da diferença
entre as “máquinas vivas” e uma “existência” especificamente humana. Acrescentando à

32
33

34

S II, p. 78 e passim.
S II, p. 85: “Há […] uma ambiguidade no uso do termo Wiederholungswang. Há dois registos que se
entrecruzam, se entrelaçam, uma tendência para a restituição e uma tendência repetitiva […]”.
S II, p. 102: “O grau mais baixo da tensão pode querer dizer duas coisas, todos os biólogos estarão de
acordo, segundo se trate do mais baixo tendo em conta uma certa definição do equilíbrio do sistema,
ou do mais baixo puro e simples, quer dizer, no que respeita ao ser vivo, a morte.”
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concepção freudiana da “inércia” dos sistemas vivos a dimensão dinâmica da investigação de um estado de equilíbrio ou de “homeostase”, entende que a tendência natural
de um organismo perturbado a regressar a um estado de tranquilidade é a expressão
mais característica de um princípio de prazer. Esta pulsão natural do sistema vivo rumo
à “restituição” de um estado de equilíbrio nunca se confunde, portanto, em Lacan, com
uma pulsão de morte que teria o sentido de uma vontade natural do vivente (do que é
vivo) em regressar a um estado de matéria inanimada, quer dizer, em querer morrer. O
prazer de morrer ou morrer de prazer, eis o que há de mais estranho às máquinas vivas da
ordem biológica! Já que o prazer procurado pelos organismos vivos nunca é excessivo,
resume-se pelo contrário a uma vida sob controlo e sem embaraços. Quando, apesar de
tudo, uma dificuldade se apresenta que ultrapassa as suas forças, preferem regressar ao
ramerrão do seu modo de vida habitual. Pode portanto falar-se, para os vivos, de um princípio de prazer que consiste em procurar a restituição de um modo de vida serenamente
(ou estupidamente) repetitivo:
[...] se há seres vivos, é enquanto há uma organização interna que tende até um certo
ponto a opor-se à passagem livre e ilimitada de forças e de descargas energéticas tais, que
podemos supor, de uma forma puramente teórica, como cruzando-se numa realidade inanimada. Há uma área fechada no interior da qual um certo equilíbrio é mantido como efeito de
um mecanismo ao qual agora se chama homeostase, o qual amortece, tempera a irrupção
das quantidades de energia vindas do mundo exterior. [...] Temos dele uma ideia a um nível
muito elementar, com a pata de rã. Não só há descarga, mas movimento de retracção – o
que atesta o funcionamento ainda muito primitivo de restituição, de equilíbrio da máquina.
Freud não tem o termo homeostase, emprega o de inércia, e há aqui eco do fechnerismo. […]
Há uma função restabelecedora, que é a do princípio de prazer.35

Os humanos, pelo contrário, por mais que sonhem com as delícias homeostáticas de uma
vida animal sem histórias, são radicalmente e constitutivamente inaptos para esta. É por
isso, segundo Lacan, que a sua existência os leva sempre, de uma forma ou de outra, “para lá
do princípio de prazer”. Tomemos o exemplo deste evento perturbador e causador de desequilíbrio por excelência que é um traumatismo psíquico. Nunca se recupera de um trauma
regressando ao modo de vida mais sereno que o precedeu, quer dizer, como se de nada
fosse. Não é que não se queira esquecer, é que não se pode esquecer. As lembranças (ou
marcas psíquicas) que se relacionam com o evento traumático são demasiado insistentes

35

S II, p. 78 sq.
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para o permitir: a “insistência repetitiva”36 ou a “reprodução”37 destas lembranças são o perfeito contrário da “restituição” de uma vida tranquilamente repetitiva. Esta insistência repetitiva não só não repara nada, como torna doente – com uma doença de que os humanos
têm o triste privilégio. O que os torna doentes é o não poderem situar-se em relação a estas
lembranças insistentes e repetitivas, é não poderem integrá-las num modo de vida que,
precisamente por causa do seu carácter simbólico, não tem nada de repetitivo. Entramos
portanto num círculo vicioso: quanto menos conseguimos dar-lhes um lugar na nossa vida,
mais as lembranças traumáticas se tornam insistentes para reivindicar este lugar.
A reacção mais natural face a esta reivindicação insistente e repetitiva é tapar as orelhas.
É a reacção do eu que defende dessa forma o princípio de prazer ou de constância que
governa a sua existência. Tal como as máquinas vivas, o eu procura (preservar ou restabelecer) o seu equilíbrio homeostático e a sua tranquilidade de espírito. Diferentemente
das máquinas vivas, o eu tem no entanto a capacidade de “resistir” às perturbações demasiado insistentes e demasiado repetitivas. É portanto preciso distinguir esta resistência do
eu de uma repetição insistente da força de “inércia” dos sistemas orgânicos38.
O que insiste junto do eu e a que o eu resiste é tudo aquilo que pode abalar a imagem
asseguradora que fez de si próprio. O que perturba o eu e perturba o prazer narcísico
que encontra em ser tal como é pode vir tanto do real como do simbólico. É portanto
no eu que se cruzam as duas versões da insistência repetitiva que acima mencionámos,
que são a lembrança de um evento real traumático e o inconsciente simbólico recalcado
que vem à (má) lembrança do eu39. O lembrete insistente do facto de não ser “nada” mais
do que um efeito da corrente dos significantes40 não é menos perturbador para o eu do
36

37
38

39

40

S II, p. 241: “O que está para lá do princípio de prazer é expresso no termo Wiederholungszwang. […]
creio dar-vos um equivalente […] com a noção de insistência, de insistência repetitiva, de insistência
significativa.”
S II, p. 81 sq.
S II, p. 246: “[…] creio ter dado a sentir na última vez a diferença que existe entre a insistência e a inércia.
[…] A resistência, no sentido de Wiederstand, […] não se deve procurar a não ser em nós-próprios. […]
Ao nível da inércia, não há, em parte nenhuma, resistência.”
S II, p. 369 sq.: “[…] do lado do que está recalcado, do lado do inconsciente, não há nenhuma resistência, só há uma tendência para se repetir. […]. A linha de clivagem não passa entre o inconsciente e o
consciente, mas entre, por um lado, algo que é recalcado e só tende a repetir-se, quer dizer a palavra
que insiste, esta modulação inconsciente de que vos falo, e algo que se lhe opõe, por outro lado, e que
está organizado de uma outra forma, que é o eu. […] vereis que o eu está rigorosamente situado como
sendo da ordem do imaginário.”
S II, p. 113: “Eis o que é o princípio de repetição tal como o vemos surgir para lá do princípio de prazer,
vacila para lá de todos os mecanismos de equilíbrio, de harmonização e de acordo no plano biológico.
Só é introduzido pelo registo da linguagem, pela função do símbolo, pela problemática da questão na
ordem humana.”
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que as lembranças traumáticas que o acediam. Duplamente ameaçado ou ameaçado em
duas frentes, o eu mobiliza todos os meios de defesa. Por entre estes, o recalcamento e a
repetição na transferência analítica ocupam um lugar de destaque. O que o eu defende
ao resistir, ao recalcar e ao repetir, é ao fim e ao cabo sempre o seu prazer narcísico ou
“imaginário” ameaçado.
Um “para lá do princípio de prazer”, no entanto, relaciona-se sempre, segundo Lacan,
quer com o “real” quer com o “simbólico”, e exprime-se na forma de uma “insistência
repetitiva”. Devem por isso existir duas formas da pulsão de morte em que cada uma se
caracteriza pela sua própria forma de repetição. Ao lado da repetição (das lembranças
traumáticas) que provém de uma insistência do real para entrar no simbólico, há uma
repetição (do recalcado) que é o sintoma de uma insistência do inconsciente simbólico
em fazer-se reconhecer pelo eu imaginário. Olhando mais de perto, parece que é só esta
última forma de repetição que representa, aos olhos de Lacan, o verdadeiro sentido do
“instinto de morte” segundo Freud. A verdadeira pulsão de morte confunde-se portanto,
para Lacan, com a insistência repetitiva da ordem simbólica desconhecida, “mascarada”,
“muda” e “não realizada” do inconsciente junto de um eu cativo de um princípio de prazer. Esta interpretação da pulsão de morte está perfeitamente em acordo e é sem dúvida
até inspirada pela concepção lacaniana, segundo a qual a constituição de um sujeito
simbólico equivale à “morte” do eu. Nem sequer é certo, aliás, que para Lacan se trate
ainda, nesta insistência repetitiva da “ordem” simbólica junto do eu, de uma verdadeira
pulsão – de tal forma “todas as pulsões” só são oriundas para ele da “ordem libidinal” e
“da vida”. É talvez por esta razão que Lacan, depois de ter militado tanto por uma tradução do “Trieb” freudiano por “pulsão” (em vez de por “instinto”), continua a falar de
“instinto de morte”. Em todo o caso, eis os últimos reparos com que Lacan conclui o seu
Seminário II de 1954-1955:
É aqui que desembocamos na ordem simbólica, que não é a ordem libidinal em que se inscrevem tanto o eu como todas as pulsões. Tende para lá do princípio de prazer, para fora dos
limites da vida, e é por isso que Freud o identifica com o instinto de morte. […] E o instinto
de morte é só a máscara simbólica, enquanto – diz Freud – é mudo. […], quer dizer enquanto
não é realizado. […] A ordem simbólica simultaneamente não sendo e insistindo para ser,
eis o que Freud tem em mente quando nos fala do instinto de morte como aquilo que há de
mais fundamental – uma ordem simbólica em gestação, vindo, insistindo para ser realizada.41

41

S II, p. 375.
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Lembremos que, no que nos respeita, fizemos outra escolha. Porque para nós “a pulsão”
não tem nada de particularmente “libidinal”, e se demos alguns sinais de reticência face
à concepção freudiana das “pulsões de morte”, nunca foi para contestar o seu carácter
pulsional, mas para insistir no facto de elas não deverem ser confundidas com a pulsão de
repetição. É, de facto, esta última, com o seu excesso de energia, o seu movimento indefinido e estéril, a sua meta puramente formal e niilista, que representa para nós a pulsão
por excelência. O movimento obstinado de uma repetição mecânica na qual se afirma e
se confirma uma força pulsional de que nenhuma actualização esgotará toda a potência
virtual – eis o que constitui para nós o rosto mais original e mais despojado da pulsão. Esta
pulsão está-se nas tintas para a morte ou para a sobrevivência de um organismo vivo bem
como do princípio de prazer. A morte não lhe interessa mais do que a vida. Mas continua
a ser verdade, será preciso dizê-lo?, que, situando-se aquém de toda a clivagem pulsional,
esta pulsão pura ou pulsão de repetição concentra em si todo o poder maléfico e mortífero que acarretam as outras pulsões que a acompanham42.

42

Cf. LACAN, Jacques, Écrits, Paris, Editions du Seuil, 1966, p. 848: “Toda a pulsão é virtualmente uma
pulsao de morte.”
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Abstract
In this study we argue that Sophocles’ Antigone deals with a conflict between two different
ways in which the human relates to the divine. One of the main factors causing this conflict is
that the positions taken by the play’s main characters are characterized by their boldness and
insolence. The conflict between Antigone and Creon takes place because two misconceptions
of the divine seek to annihilate each other. The limitations in both Antigone’s and Creon’s misconceptions are caused by a god. Due to the vagueness as to the exact divine cause of their
misconceptions, the learning process of the two main characters in Sophocles’ play proves
to be tragic, since it does not lead them to understand which god has made them fall into
disgrace or which particular course of action they should have followed in the past or should
follow henceforth.
Keywords: Antigone, conflict, religion, Sophocles, tragedy.
Resumo
Neste estudo, sustentamos que a Antígona de Sófocles versa sobre um conflito entre duas
diferentes formas de o humano se relacionar com o divino. Um dos principais factores deste
conflito tem que ver com o facto de as posições tomadas pelos protagonistas da peça se
caracterizarem pela sua insolência. O conflito entre Creonte e Antígona dá-se porque duas
concepções inadequadas do divino se procuram anular reciprocamente. As limitações quer
da concepção de Antígona quer da de Creonte são causadas por um deus. Em virtude da indeterminação sobre qual é exactamente a causa divina dessas limitações, a aprendizagem dos
dois protagonistas da Antígona possui um carácter trágico, pois não os leva a compreender
que deus os fez cair em desgraça nem como deveriam ter agido anteriormente ou deverão
agir daí em diante.
Palavras-chave: Antígona, conflito, religião, Sófocles, tragédia.

* Institute for Philosophical Studies – University of Coimbra, Portugal.
lima.pauloalexandre@gmail.com

CULTURA 35.indb 267

18/12/2017 16:58:49

268 | Cultura 35 (2016)

Above all, let us remember that every great stage-production, operatic
version, literary variant, philosophic reprise (Hegel, Heidegger, Kojève) is a
legitimate part of that collaborative hermeneutic process which extends
from strictest philology, epigraphy, textual criticism on the one hand, to free
imitatio, parody, pastiche, transmutation on the other. What must be done
is to make productive the great middle ground between A. E. Housman’s
remark that a true scholar has no business having any opinion on the merits of the text which he is editing, and Brecht’s contemptuous dismissal of
philology at the outset of Antigone 48. We are all in the same (leaky) boat.1
No approach to Sophocles is more important than through his religion.
Whatever interpretation is given to any single aspect of his work, his art or
his personality, none will hold good unless it is fully aware of the fundamental fact that Sophocles had a vision of life which we call religious.2

I
The Antigone of Sophocles puts into play a conflict between two human beings and the
principles they embody. Sophocles scholars have interpreted the Antigone as a play about
a conflict between the human and the divine, the state and the individual, the public and
the private, secular and religious morals, and so on3. Consequently, along with the other
themes in the Antigone, the human and the divine have been recognized by commentators of Sophocles to be central to understanding the meaning of the play4. However,
in maintaining that the Antigone has to do with a conflict between the human and the
divine, commentators have seen the human and the divine as being the two poles of an
opposition. In this study we intend to consider the human and the divine in Sophocles’
1

2
3

4

G. STEINER, “Variations sur Créon”, in J. DE ROMILLY (Ed.), Sophocle, Vandœuvres-Genève, Fondation
Hardt, 1982, 103.
V. EHRENBERG, Sophocles and Pericles, Oxford, Basil Blackwell, 1954, 24-5.
On the different types of conflict Sophocles’ Antigone has been identified with, see EHRENBERG, Sophocles,
32-3; L. A. MACKAY, “Antigone, Coriolanus, and Hegel”, Transactions and Proceedings of the American
Philological Association 93 (1962), 166; P. RICŒUR, Soi-même comme un autre, Paris, Éditions du Seuil, 1990,
283, 288 n. 1; M. H. ROCHA PEREIRA (Ed.), Sófocles: Antígona, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1992
(5th edn), 26-30; C. P. SEGAL, “Sophocles’ Praise of Man and the Conflicts of the Antigone”, Arion: A Journal
of the Humanities and the Classics 3 (1964), 47; STEINER, “Créon”, 83, 86 n. 15, 87-8.
Cf. C. M. BOWRA, Sophoclean Tragedy, Oxford, Clarendon Press, 1944, 366; A. BROWN (Ed.), Sophocles:
Antigone, Warminster, Aris & Phillips, 1987, 6 n. 25; EHRENBERG, Sophocles, 24, 33 n. 2; G. M. KIRKWOOD,
A Study of Sophoclean Drama, Ithaca NY, Cornell University Press, 1958, 126; ROCHA PEREIRA, Sófocles,
13, 18, 22-3 n. 30.
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Antigone in a new light. Like many other interpreters of the Antigone5, we argue that this
Sophoclean tragedy tells of a conflict, although not one between the human and the divine
but rather between two different ways in which the human relates to and tries to embody the
divine. So while other commentators try to understand the conflict in the Antigone using
a logic of simplicity, according to which the conflict is between a purely human pole and a
purely divine pole, we will try to interpret the conflict from a logic of complexity; according
to this each of the two conflicting poles already involves a certain mixture of the human with
the divine6.

II
First of all, attention should be drawn to a few passages from the Antigone where it
is clear that this Sophoclean tragedy stages a conflict between two opposing forms of
human relationship to the divine; performing this task requires us to show that both
Antigone’s and Creon’s attitude claim to have a religious character (to be sanctioned by
the gods). With regard to Antigone’s attitude, the passage of 71-7 clearly indicates that
the decision to bury Polynices is an expression of her loyalty towards what she regards as
being the fundamental divine requirements (namely those of the infernal gods). In 71-7
– which is part of the initial dialogue between Antigone and Ismene on the former’s decision to bury Polynices – Antigone says to her sister:
ἀλλ᾿ ἴσθ᾿ ὁποία σοι δοκεῖ, κεῖνον δ᾿ ἐγὼ
θάψω. καλόν μοι τοῦτο ποιούσῃ θανεῖν.
φίλη μετ᾿ αὐτοῦ κείσομαι, φίλου μέτα,
ὅσια πανουργήσασ᾿· ἐπεὶ πλείων χρόνος
ὃν δεῖ μ᾿ ἀρέσκειν τοῖς κάτω τῶν ἐνθάδε·
ἐκεῖ γὰρ αἰεὶ κείσομαι. σὺ δ᾿ εἰ δοκεῖ
τὰ τῶν θεῶν ἔντιμ᾿ ἀτιμάσασ᾿ ἔχε.7

5

6

7

Cf. e.g. BROWN, Sophocles, 5; SEGAL, “Sophocles’ Praise of Man”, 46; “Antigone: Death and Love, Hades and
Dionysus”, in E. SEGAL (Ed.), Oxford Readings in Greek Tragedy, Oxford, Oxford University Press, 1983, 173.
M. GRIFFITH (Ed.), Sophocles: Antigone, Cambridge, Cambridge University Press, 1999, 47 n. 131, and
RICŒUR, Soi-même, 282, point to the fact that a religious conflict is at stake in the Antigone, but they do
this merely in passing and do not attempt to determine the precise contours of it.
The text and translation of the Antigone are quoted from H. LLOYD-JONES (Ed.), Sophocles, Vol. II:
Antigone, Women of Trachis, Philoctetes, Oedipus at Colonus, Cambridge MA, Harvard University Press,
1994 (repr. with corrs 1998).
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Do you be the kind of person you have decided to be, but I shall bury him! It is honourable for me to do this and die. I am his own and I shall lie with him who is my own, having
committed a crime that is holy, for there will be a longer span of time for me to please those
below than there will be to please those here; for there I shall lie forever. As for you, if it is your
pleasure, dishonour what the gods honour!8 (Our emphasis)

So for Antigone the act of burying Polynices, although it is a crime under Theban law9,
is a pious and noble act in the eyes of the gods (at least in the eyes of the infernal gods)10.
However, Antigone’s attitude is not the only one that has a religious character; in fact,
Creon’s attitude also appears in the play to be something divinely sanctioned. In 155-61,
just before the proclamation of Creon’s edict, the chorus herald the arrival on the scene
of the new king of Thebes:
ἀλλ᾿ ὅδε γὰρ δὴ βασιλεὺς χώρας,
†Κρέων ὁ Μενοικέως,† … νεοχμὸς
νεαραῖσι θεῶν ἐπὶ συντυχίαις
χωρεῖ τίνα δὴ μῆτιν ἐρέσσων,
ὅτι σύγκλητον τήνδε γερόντων
προὔθετο λέσχην,
κοινῷ κηρύγματι πέμψας;
But here comes the new king of the land, … Creon, under the new conditions given by the
gods; what plan is he turning over, that he has proposed this assembly of elders for discussion, summoning them by general proclamation? (Our emphasis)

It is thus evident through the chorus’ words11 that Creon is invested with his authority
– and therefore with all his legal and political decisions, in particular the edict that he is
about to proclaim – by the gods (especially Zeus)12.
8
9
10

11

12

See also e.g. 89.
This will only become plain after the proclamation of Creon’s edict in 162-210.
The fact that burial rites have a religious significance, although they are closely associated with honouring
the family, is the common Greek view – see e.g. BROWN, Sophocles, 8 n. 32; EHRENBERG, Sophocles, 30; V. C.
ROSIVACH, “On Creon, Antigone and Not Burying the Dead”, Rheinisches Museum für Philologie 126 (1986), 209.
It should be noted that the chorus are, among other things, the spokesmen for the community’s point
of view – see notably R. W. B. BURTON, The Chorus in Sophocles’ Tragedies, Oxford, Clarendon Press,
1980, 85; GRIFFITH, Sophocles, 11.
Cf. 184, 280-9, 304-5. On the religious character of Creon’s legal and political authority, see especially
GRIFFITH, Sophocles, 28-9, 32 n. 97, 39 n. 118, 47; B.-H. LÉVY, Le testament de Dieu, Paris, Éditions Grasset,
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On the basis of the passages quoted above (71-7, 155-61) it is clear that the conflict
between Antigone and Creon is one between two ways of relating to the gods13. However,
it is still not plain what the nature of each of these ways of relating to the gods is; only
after determining their nature will we be able to understand what is in conflict in the religious clash between Antigone and Creon. Let us first see what the nature of Antigone’s
relationship to the gods is; there are at least two passages that can help us in this regard.
In 519 Antigone tells Creon14 that, “Nonetheless, Hades demands these laws” (ὅμως ὅ γ’
Ἅιδης τοὺς νόμους τούτους ποθεῖ); Antigone has in mind the Greek custom of burying
the dead in their homeland, which she says is sanctioned by the god Hades. A few lines
later (523) Antigone tells Creon15, “I have no enemies by birth, but I have friends by birth”
(οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν); Antigone is saying that if the criterion for burying
Polynices in Thebes is that he has to be considered a φίλος, then Polynices must be buried
in Thebes, for he is her φίλος by nature (i.e. he is her brother and therefore someone she is
attached to by birth)16. The passages in 519 and 523 clearly show the nature of Antigone’s
relationship to the divine; they manifestly point to the fact that when burying Polynices
Antigone acts out of devotion to Hades and out of love for her brother. Now, Antigone’s
devotion to Hades and her love for Polynices are very closely linked to one another; lines
519 and 523 clearly point to this intimate connection between Antigone’s religious devotion and her love for her brother. Indeed, Antigone’s devotion to Hades is manifested in
the very act of granting a burial to Polynices. Conversely, Antigone’s burial of Polynices
out of her love for him can only be grasped in the light of its religious significance. The
ancestral custom of burying the dead members of a family in their home soil is founded
on a deep religious understanding of the world as a whole and the affective relationships within a family. Antigone’s act of burying Polynices, and therefore Antigone’s love
for her brother, which is what makes her want to bury him, are thus founded on her religious devotion to Hades, which is the reason why she strives to fulfil the demands of the

13

14

15

16

1979, 87; MACKAY, “Antigone”, 166, 168; K. REINHARDT, Sophocles, trans. H. D. Harvey, Oxford, Basil
Blackwell, 1947 (4th edn 1979), 77-8; STEINER, “Créon”, 90. B. KNOX, “Sophocles and the Polis”, in DE
ROMILLY, Sophocle, 14-5 n. 14, maintains that Creon evolves from a religious stance to a non-religious
one; and SEGAL, “Sophocles’ Praise of Man”, 61, completely denies Creon’s religious dimension.
As we shall see better below, the gods worshiped by Antigone are distinct from those who legitimize
Creon’s political and legal authority.
Just before this Creon says to her that Polynices, as a traitor to the city, would not be buried in Theban
soil (cf. 516, 518).
He has just said to her that an enemy of the city could never be considered a friend, not even at the time
of his burial (cf. 522).
On φίλος and ἐχθρός in the Antigone, see notably GRIFFITH, Sophocles, 40 n. 122; SEGAL, “Sophocles’
Praise of Man”, 52.
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god of the underworld. In sum, Antigone’s burial of Polynices reflects a fundamental unity
between the human custom of burying family members in their homeland (which according to the Antigone is based on love) and the relationship to the divine that takes the form
of religious devotion and obedience to Hades (or more generally to the gods below)17.
Let us now consider the nature of Creon’s relationship to the gods. In 178-91 Creon
speaks as follows18:
ἐμοὶ γὰρ ὅστις πᾶσαν εὐθύνων πόλιν
μὴ τῶν ἀρίστων ἅπτεται βουλευμάτων,
ἀλλ᾿ ἐκ φόβου του γλῶσσαν ἐγκλῄσας ἔχει,
κάκιστος εἶναι νῦν τε καὶ πάλαι δοκεῖ·
καὶ μείζον᾿ ὅστις ἀντὶ τῆς αὑτοῦ πάτρας
φίλον νομίζει, τοῦτον οὐδαμοῦ λέγω.
ἐγὼ γάρ, ἴστω Ζεὺς ὁ πάνθ᾿ ὁρῶν ἀεί,
οὔτ᾿ ἂν σιωπήσαιμι τὴν ἄτην ὁρῶν
στείχουσαν ἀστοῖς ἀντὶ τῆς σωτηρίας,
οὔτ᾿ ἂν φίλον ποτ᾿ ἄνδρα δυσμενῆ χθονὸς
θείμην ἐμαυτῷ, τοῦτο γιγνώσκων ὅτι
ἥδ᾿ ἐστὶν ἡ σῴζουσα καὶ ταύτης ἔπι
πλέοντες ὀρθῆς τοὺς φίλους ποιούμεθα.
τοιοῖσδ᾿ ἐγὼ νόμοισι τήνδ᾿ αὔξω πόλιν.
Yes, to me anyone who while guiding the whole city fails to set his hand to the best counsels, but keeps his mouth shut by reason of some fear seems now and has always seemed the
worst of men; and him who rates a dear one higher than his native land, him I put nowhere.
I would never be silent, may Zeus who sees all things for ever know it, when I saw ruin coming
upon the citizens instead of safety, nor would I make a friend of the enemy of my country,
knowing that this is the ship that preserves us, and that this is the ship on which we sail and
only while she prospers can we make our friends. These are the rules by which I make our city
great. (Our emphasis)

In this passage we can clearly see that Creon’s proclamation of the edict arises out of
his protective instinct towards the city of Thebes. Moreover, the passage also suggests
that Creon’s protective instinct towards the city is based on a certain relationship to the
17
18

Cf. 74-5, 521, 542, 1068, 1070-1, 1224.
Creon says this in the context of his proclamation of the edict prohibiting the burial of Polynices.
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divine19. However, for us to be fully aware of everything that is involved in Creon’s protective instinct (and therefore in the proclamation of the edict resulting from it), the passage
in 178-91 has to be supplemented by another one, which occurs a few lines below (2134); here the chorus say in response to Creon’s edict, “… and you have power to observe
every rule with regard to the dead and to us who are alive” (νόμῳ δὲ χρῆσθαι παντί, τοῦτ᾿
ἔνεστί σοι / καὶ τῶν θανόντων χὠπόσοι ζῶμεν πέρι). Through these words, we realize that
the chorus, who represent the citizens of Thebes, recognize Creon’s authority over the
city and consequently the validity of the edict just proclaimed20. Of course, the authority
granted to Creon by the people of Thebes21 is not unrelated to the fact that his power
over the city is invested in him by the gods, more precisely by Zeus; on the contrary, it
is plain – from 155-61 and the passage now quoted – that the people of Thebes recognize
Creon’s power because it has a divine origin (more precisely because it derives from the
highest authority of the king of the Olympian gods). Ultimately, the instinct of protection
with respect to Thebes, which characterizes Creon’s attitude when proclaiming his edict,
results from the fact that he is seeking to execute a power entrusted to him by the people
of the city, the legitimacy of which comes from the authority of Zeus; in this sense, the
execution of Creon’s power can be understood as a way of meeting the expectations the
people of Thebes have of him and of fulfilling the political responsibility imposed on him
by Zeus. So Creon’s edict, which is a consequence of his preservation instinct regarding
the city of Thebes, is ultimately rooted in Creon’s relationship to the divine, more precisely
to the god who gives mortal kings their legal and political authority over the surface of
the earth22.
The analysis carried out so far makes even clearer what the nature of the conflict
between Antigone and Creon is. We have already pointed out that it is a religious conflict (in other terms, a conflict between two forms of relationship between the human
and the divine); but now we can determine more accurately the contours of this religious
conflict. So, according to what we have just seen, the conflict between Antigone and
Creon amounts to a conflict between, on the one hand, Antigone’s love for Polynices and
her religious devotion to Hades and, on the other hand, Creon’s instinct to protect the city
and his political and religious duty as a representative of the people which is invested in

19
20

21
22

See his invocation of Zeus in 184.
Lines 213-4 reflect the absolute authority given to Creon by the people of Thebes: he is said to have
legitimate power to legislate with respect to both the dead and the living.
Cf. also e.g. 78-9.
On the question of pollution, see 172, 776 and 1042-4. Creon’s concern with this issue clearly shows that
his mission as leader of Thebes has a religious character.
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him by Zeus. In this sense, the conflict between Antigone and Creon amounts to a conflict between two forms of relationship to two different gods (more precisely between a
form of relationship to Zeus and a form of relationship to Hades). In other words, Sophocles’
Antigone stages a conflict within Greek religion itself (within the context of the different
types of relationship to different gods that Greek religion allows). Consequently, the conflict between Antigone and Creon is also a conflict between the spatial regions of the world
dominated by each one of these gods (notably τὸ ἄνω or the world above, which is overseen by Zeus, and τὸ κάτω or the world below, ruled by Hades)23. We do not mean by this
that each one of the two protagonists of the play has no respect for the deity whom the
other protagonist primarily relates to. Instead, we mean that each one of the protagonists
has a different conception of the role of each one of the deities in the resolution of the
conflict regarding the burial of Polynices. For Antigone, it is Hades’ demand (namely that
Polynices should have funeral rites) that should take precedence; for her the burial of the
dead is a subject that concerns Hades24. For Creon, however, what should take precedence
is the obligation that Zeus and the people of Thebes have imposed on him; in Creon’s
view, the problem of the burial of Polynices also concerns the world above, for it involves
honour issues (i.e. the deceased’s behaviour when he was alive)25 and aspects connected
to the control of the political situation in Thebes26. Creon’s behaviour towards Hades is
less respectful than Antigone’s attitude in relation to Zeus27; but that does not mean that
Creon does not recognize that Hades has legitimate authority over the kingdom of the
dead, for the hatred and the sarcasm that Creon shows in some passages in which he
refers to Hades are addressed to Antigone (insofar as she is someone who unconditionally
follows her devotion to this god) and not to the god of the underworld himself28.

III
So far, we have tried to show the religious character of the attitudes of both protagonists. However, we have yet to explain how and why the two protagonists are in conflict
with one another. One thing is already clear from what we have seen up to this point,
23
24
25
26

27
28

Cf. 74-5, 194-7, 450-5, 521, 542, 890, 1068-76, 1224. See also SEGAL, “Antigone”, 175.
Cf. e.g. 519.
Cf. e.g. 516.
We should not forget that Creon’s intransigence towards Antigone’s behaviour is also intended to convey his strength as leader of the city to the members of Theban society and to show any potential rebels among Theban citizens that their attitude will not be tolerated by him (cf. 672-6). On this particular
issue, see e.g. BURTON, The Chorus, 88, and also 89-90.
Cf. e.g. 450.
Cf. 575, 777-80.
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namely that the conflict between Antigone and Creon centres on the question of what
the right religious stance regarding the burial of Polynices is. Now, one of the main factors
causing the conflict over the burial of Polynices is that the positions of both protagonists
are characterized by their boldness and insolence. The text of the Antigone points to this
quite plainly in relation to both Antigone and Creon. In 480-3 the insolence of Antigone’s
act is strongly emphasized by Creon:
αὕτη δ᾿ ὑβρίζειν μὲν τότ᾿ ἐξηπίστατο,
νόμους ὑπερβαίνουσα τοὺς προκειμένους·
ὕβρις δ᾿, ἐπεὶ δέδρακεν, ἥδε δευτέρα,
τούτοις ἐπαυχεῖν καὶ δεδρακυῖαν γελᾶν.
This girl knew well how to be insolent then, transgressing the established laws; and after
her action, this was a second insolence, to exult in this and to laugh at the thought of having
done it. (Our emphasis)

We should note that Creon’s reference to the twofold character of Antigone’s insolence aims to emphasize how outrageous her act is for him; between the two levels of
Antigone’s insolence highlighted in the passage, the most fundamental one to the
unfolding of the play’s plot is undoubtedly the fact that she buried her brother29. In turn,
the excessive nature of Creon’s stubbornness and inflexibility is revealed in 705-11, when
his son Haemon – seeking to persuade him that Antigone does not deserve punishment
– directs the following words to him:
μή νυν ἓν ἦθος μοῦνον ἐν σαυτῷ φόρει,
ὡς φὴς σύ, κοὐδὲν ἄλλο, τοῦτ᾿ ὀρθῶς ἔχειν.
ὅστις γὰρ αὐτὸς ἢ φρονεῖν μόνος δοκεῖ,
ἢ γλῶσσαν, ἣν οὐκ ἄλλος, ἢ ψυχὴν ἔχειν,
οὗτοι διαπτυχθέντες ὤφθησαν κενοί.
ἀλλ᾿ ἄνδρα, κεἴ τις ᾖ σοφός, τὸ μανθάνειν
πόλλ᾿ αἰσχρὸν οὐδὲν καὶ τὸ μὴ τείνειν ἄγαν.

29

When referring to Antigone’s laughter, Creon is clearly exaggerating and wanting to show that her act
is terribly defiant. He probably has her behaviour in 443 and 448 in mind, where it is obvious that she is
proud of having buried Polynices. Nevertheless, she is not at all laughing at the fact of having done it.
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Do not wear the garment of one mood only, thinking that your opinion and no other
must be right! For whoever think that they themselves alone have sense, or have a power of
speech or an intelligence that no other has, these people when they are laid open are found
to be empty. It is not shameful for a man, even if he is wise, often to learn things and not to
resist excessively. (Our emphasis)

The passage quoted is significant in many respects. In the present context, the passage
is particularly important because it shows that, like Antigone, Creon is characterized by an
excessive behaviour; while the excess of Antigone’s attitude has to do with her defiance of
authority and the laws of the city30, the excess of Creon’s behaviour is related to the inflexibility in the exercise of his political power and in the application of the edict that he himself
has proclaimed. Above all, in line with what we have seen, Antigone’s and Creon’s excess is
that of their attachment to the religious principles on which their behaviour is founded (i.e. to
the deities they are associated with).
Now, as a result of the excessive nature of the protagonists’ behaviour, each one of them
will seek to challenge the validity of the other’s position; we could call this the protagonists’ mutual disavowal. As we have seen, this mutual disavowal has a religious character,
for each one of the protagonists wants to deny the legitimacy of the relationship that the
other has established to divinity (to the extent that it is this relationship that is the basis
of their opposing behaviours). Antigone’s disavowal of Creon’s religious stance and his
behaviour’s divine foundation is manifest in 450-60:
οὐ γάρ τί μοι Ζεὺς ἦν ὁ κηρύξας τάδε,
οὐδ᾿ ἡ ξύνοικος τῶν κάτω θεῶν Δίκη
τοιούσδ᾿ ἐν ἀνθρώποισιν ὥρισεν νόμους,
οὐδὲ σθένειν τοσοῦτον ᾠόμην τὰ σὰ
κηρύγμαθ᾿ ὥστ᾿ ἄγραπτα κἀσφαλῆ θεῶν
νόμιμα δύνασθαι θνητά γ᾿ ὄνθ᾿ ὑπερδραμεῖν.
οὐ γάρ τι νῦν γε κἀχθές, ἀλλ᾿ ἀεί ποτε
ζῇ ταῦτα, κοὐδεὶς οἶδεν ἐξ ὅτου ᾿φάνη.
τούτων ἐγὼ οὐκ ἔμελλον, ἀνδρὸς οὐδενὸς
φρόνημα δείσασ᾿, ἐν θεοῖσι τὴν δίκην
δώσειν …

30

Cf. 449, 473-6, 480-3.
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Yes, for it was not Zeus who made this proclamation, nor was it Justice who lives with the
gods below that established such laws among men, nor did I think your proclamations strong
enough to have power to overrule, mortal as they were, the unwritten and unfailing ordinances of the gods. For these have life, not simply today and yesterday, but forever, and no
one knows how long ago they were revealed. For this I did not intend to pay the penalty
among the gods for fear of any man’s pride. (Our emphasis)

Before commenting on this, let us first look at two passages where Creon seeks to disavow the piety of Antigone’s act. In 514 Creon tells Antigone that her burial of Polynices
is an impious act towards Eteocles; Creon asks Antigone, “Then how can you render the
other [sc. Polynices] a grace which is impious towards him [sc. Eteocles]?” (πῶς δῆτ᾿ ἐκείνῳ
δυσσεβῆ τιμᾷς χάριν;) In 777-80, after the argument exchange between Haemon and his
father, the latter tells the chorus,
κἀκεῖ [sc. πετρώδει … ἐν κατώρυχι] τὸν Ἅιδην, ὃν μόνον σέβει θεῶν,
αἰτουμένη που τεύξεται τὸ μὴ θανεῖν,
ἢ γνώσεται γοῦν ἀλλὰ τηνικαῦθ᾿ ὅτι
πόνος περισσός ἐστι τἀν Ἅιδου σέβειν.
And there [sc. in a rocky cavern] she can pray to Hades, the only one among the gods
whom she respects, and perhaps be spared from death; or else she will learn, at that late
stage, that it is wasted effort to show regard for things in Hades. (Our emphasis)

Let us look at the three passages (450-60, 514, 777-80) together, to better understand
the nature and manner of execution of what we have termed the mutual disavowal of the
play’s protagonists. In 450-60 Antigone flatly denies that Creon’s edict has any divine legitimacy. Indeed, Antigone says the edict proclaimed by Creon does not derive from Justice
(inhabitant of the underworld)31 or from Zeus (the ruler of the world above the ground).
For Antigone, Creon’s edict is equivalent to a purely human law (a mortal law)32; according
to her words, Creon’s edict is just an expression of his individual pride (cf. 458-9) and has
no objective basis in what is truly divine and should be recognized as legitimate by the
community. Antigone maintains that the truly divine laws or customs (the unwritten and
eternal laws or customs)33 are those according to which the dead – especially the dead in
31
32
33

Cf. 451-2.
Cf. 455.
Cf. 454-5, 456-7.
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the family – must be given funeral rites. We should make it clear that Antigone does not
challenge the authority of Zeus34, the god on which Creon’s political function and the
legal validity of his edict are founded; instead, as we shall see more clearly, she calls into
question the fact that Creon, by prohibiting the burial of Polynices, is correctly interpreting the role of political leader with which he is invested by Zeus (cf. 450). In turn, Creon
accuses Antigone of impiety towards Eteocles because she has buried Polynices (cf. 514).
However, Creon does not claim that Antigone’s act is totally devoid of religiosity, since he
recognizes that Antigone has followed her devotion and obedience to Hades and to customs relating to the burial of the dead in the family (cf. 777); yet Creon seeks to downplay
the importance of Antigone’s religious attitude as something doomed to failure35. As we can
see, the two forms of disavowal are slightly different. On the one hand, Antigone suggests
that Creon’s position is only deceptively religious; on the other hand, Creon maintains
that Antigone’s behaviour is based on a minor and useless religiosity. However, in essence,
both forms of disavowal are similar in that each one of them claims that the relationship to
the divine it is grounded on is more truly religious.
According to the analysis made thus far, the disavowal is mutual. As we have suggested
just now, in order for each protagonist to try to disavow the other, they must have the
conviction that their religious point of view is the more correct one. The passages in the
Antigone where mutual accusations of madness occur between the protagonists of the
play are absolutely crucial for us here; they allow us to perceive not only a further development of the mutual disavowal between Antigone and Creon but also the fact that both
protagonists claim to have the correct relationship with the divine (one which rests on
their ability to see things as they really are)36. In 469-70 Antigone addresses Creon in a
way that implies that the conflict between their opposing religious attitudes amounts to
a clash between two forms of claim to religious truth, leading to a mutual accusation of religious foolishness: “And if you think my actions foolish, that amounts to a charge of folly by
a fool!” (σοὶ δ᾿ εἰ δοκῶ νῦν μῶρα δρῶσα τυγχάνειν, / σχεδόν τι μώρῳ μωρίαν ὀφλισκάνω.)
The lines now quoted, although spoken by Antigone, are enough to prove that the accusation of folly is mutual; in any case, in 561-2 Creon accuses Antigone – and also Ismene,
though in a weaker fashion – of being mad: “I say that one of these girls has only now

34

35

36

See notably MACKAY, “Antigone”, 167; R. P. WINNINGTON-INGRAM, Sophocles: An Interpretation,
Cambridge, Cambridge University Press, 1980, 169.
Antigone’s attitude is doomed to failure when compared with Creon’s own religious stance, which is
the one that she should have adopted (cf. 777, 779-80).
In addition to the passages quoted below in this paragraph, cf. e.g. the use of φρονεῖν in 557 and that of
ὀρθῶς in 685.
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been revealed as mad, but the other has been so from birth.” (τὼ παῖδέ φημι τώδε τὴν μὲν
ἀρτίως / ἄνουν πεφάνθαι, τὴν δ᾿ ἀφ᾿ οὗ τὰ πρῶτ᾿ ἔφυ.) Creon accuses Ismene of madness
since she wants to share the punishment of his sister (cf. 526-60); the one Creon refers to
as mad from birth is undoubtedly Antigone.
The conflict between Antigone and Creon is therefore a clash between two forms of
religious intelligence, each one denouncing the other as false and inadequate and implicitly asserting itself as the most true and suitable37. The fact that the conflict is between
two forms of religious intelligence takes us to the text of the first stasimon, where the
main character is human intelligence38. Indeed, there are several allusions to Antigone and
Creon throughout the first stasimon; but it is with the content of the second antistrophe
that the religious conflict between the two protagonists of the Antigone is more closely
connected. When we look at the religious character of Antigone’s and Creon’s attitudes
individually, their behaviour seems to correspond to a balanced form of reconciliation between human laws or customs and the justice of the gods (this reconciliation is
expressed in lines 368-70)39. However, now that we see more clearly that their attitude
amounts to a conflict between two irreconcilable modes of religious intelligence, we realize that this balance is only apparent (otherwise the two forms of reconciliation between
the human and the divine would not collide). Because both forms of reconciliation are
excessive and claim to be true, each invades the other’s territory and tries to expel or annihilate the other; there is no middle ground between prohibiting the burial of Polynices
and burying him. In this sense, the religious conflict between Antigone and Creon is
related instead to 370-1; in fact, the conflict between them results from an excess and
intransigence (cf. 371: τόλμας χάριν) which can lead to the destruction of the city or to exile
(cf. 370: ἄπολις); moreover, it is a conflict the excess or intransigence of which derives from
37

38

39

According to R. LAURIOLA, “Wisdom and Foolishness: A Further Point in the Interpretation of Sophocles’
Antigone”, Hermes 135 (2007), 391, a contrast is at stake in the Antigone between two different points of
view concerning what having τὸ φρονεῖν means.
Cf. 347-8, 355-6, 360-1, 363, 365-6; see also 68, 99, 383, 557, 562, 683, 707, 710, 727, 754, 755, 904, 1026,
1050, 1051, 1090, 1098, 1242, 1261, 1269, 1348, 1353, where νοῦς, ἀφροσύνη, φρονεῖν, σοφός, ἀβουλία
and its cognates are employed in connection with Antigone and Creon. See also GRIFFITH, Sophocles,
41-3.
On the meaning of 368-70, see especially GRIFFITH, Sophocles, 189, and KNOX, “Sophocles”, 31. LLOYDJONES, Sophocles, 36, retains the lesson of the manuscripts (i.e. παρείρων instead of γεραίρων) against
the majority of the other editors of the text – such as BROWN, Sophocles, 51, GRIFFITH, Sophocles, 189,
R. C. JEBB (Ed.), Sophocles: The Plays and Fragments, Part 3: The Antigone, Cambridge, At the University
Press, 1888, 76-7, J. C. KAMERBEEK, The Plays of Sophocles, Part III: The Antigone, Leiden, E. Brill, 1978, 85,
and ROCHA PEREIRA, Sófocles, 103 n. 37 – which takes the interconnection between the laws of the land
and the justice of the gods to a deeper level.
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human intelligence, and it is also from human intelligence (cf. 365-6: σοφόν τι τὸ μηχανόεν
/ τέχνας)40 that evil (cf. 367: κακόν) and an eventual destruction of the city or a going into
exile derive.

IV
The picture we are drawing of the religious conflict between Antigone and Creon is still
incomplete, and to complete it we will have to examine what we could call the resolution
of such a conflict. The resolution of the religious conflict will reveal fundamental aspects
of the religious conflict itself.
The bulk of Sophocles’ play is concerned with what we have defined as the religious
conflict between its two protagonists (i.e. two opposing and irreconcilable forms of relating to and understanding the divine). However, near the end of the play, the religious
conflict is resolved, namely when Antigone is condemned to isolation in the rocky cave
and ends up dying by her own hands (cf. e.g. 885-6, 1220-5). The resolution of the conflict is uneven, for Antigone is punished and commits suicide, while Creon remains alive
and apparently continues to rule the city (cf. 1334-5). Yet, such a resolution is negative in
the sense that the protagonists’ religious positions are not able to reach an agreement;
instead, one of the conflicting protagonists (Antigone) is isolated and annihilates herself
and the other one (Creon) gains an acute awareness of his failure and realizes that he
is guilty of his own misfortune (cf. 1261-9, 1317-25, 1339-42). In fact, neither of the protagonists emerges victorious from their religious conflict. On the one hand, Antigone is
punished and the force of her belief in her religious conduct is not unshakable (cf. 921-8).
On the other hand, despite being the person who punishes Antigone, Creon becomes
desperate41 and his future as ruler of the city is uncertain.
The resolution of the conflict between Antigone and Creon is uneven also in terms of
the protagonists’ degree of awareness with respect to the inadequacy of their understanding of the divine (viz. in terms of the extent of the protagonists’ tragic learning). Let
us first read the most relevant passages in this regard. There are several passages where
Creon’s tragic learning is expressed, but in none of them does this appear as intensely as
in 1261-9:
ἰὼ
φρενῶν δυσφρόνων ἁμαρτήματα
40
41

Cf. also 374: φρονῶν.
Cf. 1308-9, 1329-32, where Creon expresses his wish to die.
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στερεὰ θανατόεντ᾿,
ὦ κτανόντας τε καὶ
θανόντας βλέποντες ἐμφυλίους.
ὤμοι ἐμῶν ἄνολβα βουλευμάτων.
ἰὼ παῖ, νέος νέῳ ξὺν μόρῳ,
αἰαῖ αἰαῖ,
ἔθανες, ἀπελύθης,
ἐμαῖς οὐδὲ σαῖσι δυσβουλίαις.
Woe for the errors of my mistaken mind, obstinate and fraught with death! You look on kindred that have done and suffered murder! Alas for the disaster caused by my decisions! Ah,
my son, young and newly dead, alas, alas, you died, you were cut off, through my folly, not
through your own!42 (Our emphasis)

As can be seen, Creon recognizes his mistakes (cf. 1261), guilt (cf. 1265) and madness
(cf. 1269). He is aware that his decisions have led to divine punishment, to the death of his
loved ones43. As to Antigone, she is in general quite convinced of her position and remains
so almost to the end of her life, so that the tragic learning is less present in the passages
that concern her than in those concerning Creon. However, there is an exception, which is
enough for us to maintain that Antigone too learns something from her own misfortune;
she asks (921-8):
ποίαν παρεξελθοῦσα δαιμόνων δίκην;
τί χρή με τὴν δύστηνον ἐς θεοὺς ἔτι
βλέπειν; τίν᾿ αὐδᾶν ξυμμάχων; ἐπεί γε δὴ
τὴν δυσσέβειαν εὐσεβοῦσ᾿ ἐκτησάμην.
ἀλλ᾿ εἰ μὲν οὖν τάδ᾿ ἐστὶν ἐν θεοῖς καλά,
παθόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηκότες·
εἰ δ᾿ οἵδ᾿ ἁμαρτάνουσι, μὴ πλείω κακὰ
πάθοιεν ἢ καὶ δρῶσιν ἐκδίκως ἐμέ.

42

43

Cf. 1271-6, 1317-25, 1339-41, and also 710, 723, 725, 726, 1031, 1353, where other characters of the play
speak of μανθάνειν when addressing Creon.
Lines 1261-9 concern the death of Creon’s son Haemon, but the same holds true as regards the death of
his wife Eurydice (cf. 1317-20).
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What justice of the gods have I transgressed? Why must I still look to the gods, unhappy
one? Whom can I call on to protect me? For by acting piously I have been convicted of impiety. Well, if this is approved among the gods, I should forgive them for what I have suffered,
since I have done wrong; but if they are the wrongdoers, may they not suffer worse evils than
those they are unjustly inflicting upon me! (Our emphasis)

As we can see, Antigone admits the possibility of having transgressed divine justice
(i.e. that her action may be founded on a poor comprehension of the divine). Antigone’s
words are almost impious, although paradoxically she wants to show her piety (cf. 923-4).
The hopeless misery that assails Antigone makes her feel abandoned by men (cf. 914-20)
and even by the gods. Yet, in the second half of the passage (cf. 925-8) Antigone’s speech
changes from almost impiety to an extreme piety. Antigone is willing to accept Creon’s
punishment if it is approved by the gods44. At the same time, Antigone shows her conviction that Thebes’ citizens (and therefore also Creon) will pay for the injustice they are
committing against her, should they be the ones who are acting wrongly in the eyes of
the gods45. We might think that Antigone’s doubt in 925-6 about the correctness of her
own attitude is no more than a small drop in a vast sea of certainty on her part as to the
appropriateness of her action46. In any case, Antigone’s doubt is genuine (albeit momentary) and that is enough for her to have a glimpse of tragic learning, that is, an insight into
the fact that her action may be based on a misunderstanding of divine laws and that her
punishment is therefore fair.
Consequently, both protagonists of Sophocles’ Antigone end up admitting that their
religious attitude is (in the case of Antigone: may be) wrong, that their relationship to the
divine is (in the case of Antigone: may be) based on a misunderstanding of divine laws and
that this is what leads (in the case of Antigone: may lead) to the misery of both. The resolution of the religious conflict between both protagonists thus reveals something decisive
about how it arose. Based on what we have just seen, the conflict between Antigone and
Creon takes place because the two misconceptions of the divine – and the two religious
44

45
46

It should be borne in mind that in 926 and 927 Antigone uses the plural, which means that she may
be speaking on behalf of her brother too – in which case παθόντες ἂν ξυγγνοῖμεν ἡμαρτηκότες are not
instances of the so-called poetic or tragic plural – and that she is saying that the punishment of both is at
the hands of Thebes’ citizens, who are represented by the city’s king (cf. 907, where Antigone indicates
that she acted βίᾳ πολιτῶν).
This is implied in 927; cf. 925.
ROCHA PEREIRA, Sófocles, 19-21, gives a survey of the different positions on this matter, but she ends up
pointing to the fact that Antigone’s last words before leaving the scene (cf. 943) emphasize the justice
of the heroine’s action.
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behaviours resulting from them – seek to annihilate each other47. We can now see better
that the religious conflict between Antigone and Creon corresponds to a clash between
two different forms of relationship to and conception of the divine – and not simply to a
clash between two different divine laws or forms of divine justice, between two different
types of gods and the regions of the world dominated by them48. In this sense, the inability to harmonize the two different divine principles (more precisely, the two different
types of reconciliation between the laws of the land and the justice of the gods) – which is
the cause of the generation of the conflict between Antigone and Creon – stems from the
limitations or narrowness of each one of the protagonists’ religious conception49.

V
Another important aspect should be stressed regarding the protagonists’ tragic
learning (i.e. the fact that they become aware of their error through their misfortunes).
Recognition by Antigone and Creon of their mistake already involves the acceptance that
they are guilty of what befalls them and the admission that the punishment they receive is
just. However, the most important thing to determine at this point is who the agent of the
protagonists’ misfortune – i.e. the being from whom they receive their tragic learning – is.
Lines 618-25 may provide an answer to this question:
εἰδότι δ᾿ οὐδὲν ἕρπει,
πρὶν πυρὶ θερμῷ πόδα τις προσαύσῃ.
σοφίᾳ γὰρ ἔκ του
κλεινὸν ἔπος πέφανται,
τὸ κακὸν δοκεῖν ποτ᾿ ἐσθλὸν
τῷδ᾿ ἔμμεν ὅτῳ φρένας

47

48

49

Of course, it is not the fact that both protagonists admit their mistake, or the possibility thereof, which
determines that such an error occurs, since their religious attitude would be wrong even if neither of
them recognized it. However, the fact that both recognize at least the possibility of being mistaken not
only reinforces the idea that there is an error but also shows the dramatic impact of this idea: that it is
crucial in the unwinding of the events in the drama and in how these events determine the awareness of
its main characters.
We are not saying that the conflict between the two different types of gods does not exist in reality but
rather that in the Antigone this conflict is always presented from the particular perspective of each one of
the characters in the drama.
RICŒUR, Soi-même, 284, referring to Hegel’s Phenomenology of Spirit and also to his Lectures on
Aesthetics, speaks of an “étroitesse de l’angle d’engagement de chacun des personnages” of the
Antigone.
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θεὸς ἄγει πρὸς ἄταν·
πράσσει δ᾿ ὀλίγος τὸν χρόνον ἐκτὸς ἄτας.
… and a man knows nothing when it comes upon him, until he scalds his foot in blazing fire.
For in wisdom someone has revealed the famous saying, that evil seems good to him whose
mind the god is driving towards disaster; but the small man fares throughout his time without
disaster.50 (Our emphasis)

The lines now quoted state that human learning is tragic in the sense that it only happens when human beings suffer and fall into disgrace (this is what seems to be implied in
the image of 619)51. In addition, the lines above maintain that what drives human beings
to disaster is the fact that bad actions appear good to them (cf. 622-4). However, the most
crucial point is that the same lines indicate that this disaster originating from the confusion between good and evil is actually caused by a god (viz. it is a god who makes human
beings mix up evil with good and thus fall into disgrace)52. Because it is the chorus who
utter these lines, their content presents a conception of the causes of human misery that
is shared by the Athenian community. As usually happens, the chorus’ words correspond
to a generalization of the meaning of the events in the play53 – a generalization that allows
us to place such events in the context of the Greek worldview and understand them in its
light. At first glance, the chorus speak only of the cause of what is happening to Antigone,
since lines 618-25 immediately follow the sentencing of Antigone to death54. Yet, due
to the use of tragic irony55 the chorus’ words in 618-25 also anticipate the cause of what
will happen to Creon later in the play. Indeed, the very sequence of the play shows quite
clearly that Creon’s misfortune also stems from a madness (cf. 1261-9) caused by a god (cf.
1271-6, 1284-92).
However, the question is which of the gods is the cause of the protagonists’ disgrace. In
Sophocles’ Antigone no clear-cut answer to this question is provided. Throughout the play,
many references are made to the gods. Nevertheless, there is no consistent stance as to
50
51

52
53
54
55

See also 278-9, 594-7, 601-3, 1271-6, 1284-92.
In this sense, 619 evokes the proverbial expression παθὼν δέ τε νήπιος ἔγνω (cf. HESIOD, Works and Days
218; SOLON Fr. 13, 33-5 West; AESCHYLUS, Eumenides 377). Cf. also 926, 928, where related proverbial
expressions are echoed. For more details on this topic, see GRIFFITH, Sophocles, 229, 281.
Cf. 623-4.
See especially BURTON, The Chorus, 85-6; GRIFFITH, Sophocles, 21.
See the long exchange of arguments among Antigone, Creon and Ismene in 441-581.
On tragic irony in the Antigone, see notably S. BENARDETE, “A Reading of Sophocles’ Antigone III”,
Interpretation 5 (1975), 166-7; GRIFFITH, Sophocles, 18-21.

CULTURA 35.indb 284

18/12/2017 16:58:50

Religious conflict in Sophocles’ Antigone | 285

which god is causing Antigone’s and Creon’s disgrace. In the Antigone the following gods
are suggested as the cause of what befalls Antigone and/or Creon: Zeus (cf. 2, 127-6, 60414), Hades (cf. 575, 1074-6, 1284-5)/Pluto (cf. 1199-200), the Erinyes (cf. 603, 1074-6)/the Fates
(cf. 986-7)/the Harms (cf. 1103-4), Justice (cf. 853-6), Ruin (cf. 1096-7) and Hecate (cf. 1119200). In addition, other more imprecise formulas are used by Sophocles to allude to the
divine causes of the protagonists’ misfortunes: references to the gods in general (cf. 582-5,
925-6, 1349-50), the infernal gods in general (cf. 601-3, 1070-1) or the gods above in general
(cf. 1072-3) and the use of the rather vague phrase θεῶν τις (cf. 594-7) or the noun θεός without a definite article (cf. 623-4, 1271-5). In 781-800 a reference is made to Eros and Aphrodite
as divine causes of Haemon’s anger and future misfortune. Twice the chorus evoke the
Bacchic god (Dionysus) as the dispenser of joy for the victory against Polynices and his allies
(cf. 150-4) or as the god who can purify the city from the pollution caused by the refusal to
bury Polynices and the sentencing to death of Antigone (cf. 1115-52, and also 1091-114).
Now, this vagueness as to which god is responsible for the ruin of Antigone and Creon
is quite revealing on many levels. First, it means that several gods are seen as responsible (or potentially responsible) for both protagonists’ misery. Furthermore, it means that
Antigone’s and Creon’s misfortune may be caused by a concerted action of many gods (cf.
1071-6, 1199-200)56. Second, the vagueness referred to above indicates that the religious
conflict between Antigone and Creon results in a form of insolence towards the divine as a
whole57. Third, this cohesion (viz. absence of division) in the realm of the divine shows that
the conflict between the two types of gods – i.e. the two regions of the world dominated
by those different types of gods – comes about in the context of the subjective relationship
of each one of the protagonists to the divine and their respective clash58. Finally, the vagueness
about which of the gods is the cause of Antigone’s and Creon’s misfortune is also vagueness
about the content of their tragic learning (about the faults they have committed and what
they should do to prevent new errors in the future). In fact, when Antigone momentarily
admits the possibility of failure (cf. 925-6) her formulation is rather abstract – which reveals
that she does not realize exactly where she has failed and what she could have done differently. In turn, Creon realizes that he was wrong (cf. e.g. 1261-9). However, no answer is given
in the Antigone to the question of what would have happened if Creon had authorized

56
57

58

See also 781-800, where Haemon’s behaviour is said to be caused by both Eros and Aphrodite.
In 480-1 Creon refers to Antigone’s behaviour as involving ὕβρις; by extension, we can say that Creon’s
behaviour also involves ὕβρις.
Cf. 323, 914. In 323 the double occurrence of δοκεῖν alludes to Creon’s excessive confidence in his own
point of view; see especially LAURIOLA, “Wisdom”, 392. But such an excessive confidence is also one of
Antigone’s characteristic traits.
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the burial of Polynices. Could it be that this would have raised the wrath of Zeus, for Creon
would then not have asserted the legal and political authority that had been invested in
him by the god? Could it be that the lack of authority on the part of Creon would have
encouraged disobedience on the part of other citizens and a takeover by internal forces
that were hostile to Creon’s leadership?59 Haemon and Tiresias, who advise Creon to allow
the burial of Polynices and not to imprison Antigone for trying to do it (cf. 631-765, 9881090), do not seem to know the answers to these questions. In fact, Haemon and Tiresias
do not even address these issues. However, their silence in this regard should not make
us fail to raise these questions and become aware of the impossibility of answering them
on the basis of the Antigone. Consequently, due to the vagueness as to the exact divine
cause of Antigone’s and Creon’s misfortune, the learning of the two main characters of
Sophocles’ Antigone proves to be tragic, since it does not allow them to understand which
god exactly makes them fall into disgrace or which particular course of action they should
have followed in the past or (in the case of Creon only) should follow in the future60.
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Resumo
O presente artigo pretende compreender o fenómeno da propaganda indirecta no cinema
enquanto dispositivo ideológico de controlo da vida privada, identificando a forma como
foram tratados os papéis do feminino e do masculino no que à intriga amorosa conducente ao
casamento diz respeito.
Para o efeito, foram analisados, à luz do contexto sociocultural e político das duas primeiras
décadas do Estado Novo em Portugal, sete filmes de ‘comédia à portuguesa’ marcantes do
chamado ‘período de ouro’ do cinema português.
A análise comparada do enredo faz emergir um paradoxo: por um lado, o casamento, tido
à luz da época como epicentro da vida privada e unidade primária da vida social e afectiva, é
naturalmente um dos tópicos centrais nessas narrativas – tudo se encaminha para ele como
concretização e realização individual. Porém – salvo raríssimas excepções –, nada dele é retratado. A sua vivência exterior ou social, e sobretudo quotidiana e privada, é omissa. Tratado
dessa forma, o casamento não é mais do que um “desfecho ornamental” e uma utopia.
Palavras-chave: cinema, casamento, propaganda, ‘comédia à portuguesa’, Estado Novo.
Abstract
This article focuses on seven well-known feature films of the so-called “golden period” of
Portuguese cinema – A Canção de Lisboa (1933),O Pai Tirano (1941), O Pátio das Cantigas (1942), O
Costa do Castelo (1943), A Menina da Rádio (1944), A Vizinha do Lado (1945), and O Leão da
Estrela (1947) – in order to address the way female and male roles were presented while in the
process of courtship leading to marriage, during the first two decades of Estado Novo (New
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State) (1930-1950) – a very conservative dictatorial regime with close relations to the Catholic
Church. For that, we will look into some correlated topics: the way rituals of display of affection
were dramatized on the big screen, the “seduction” strategies, the dating protocols, the role of
modesty and of family surveillance, the way marriage was idealized and how it was envisaged
as a life project, the dealing with passional dilemmas, the forbidden loves, the extramarital
relationships and the love triangles.
Keywords: cinema, marriage, propaganda, Portuguese comedy in old-fashioned style,
Estado Novo.

[…] a ideologia foi tanto mais eficaz quanto menos política pareceu.
LUÍS TRINDADE, O Estranho Caso do Nacionalismo Português. O Salazarismo
entre a literatura e a política. Imprensa de Ciências Sociais, 2008, p. 321.

Introdução
A relação entre propaganda e vida privada como campo de investigação e de estudo
no Estado Novo português é relativamente recente e ainda se encontra num estado algo
seminal, representando um importante contributo para a discussão do modo como o
regime se legitimou. É neste sentido que o presente texto aborda a ideia de propaganda
indirecta no cinema enquanto dispositivo ideológico de controlo dos costumes, particularmente no que toca às esferas privada, familiar e passional.
Com base em sete comédias marcantes do chamado ‘período de ouro’ do cinema português – A Canção de Lisboa (1933), O Pai Tirano (1941), O Pátio das Cantigas (1942), O Costa
do Castelo (1943), A Menina da Rádio (1944), A Vizinha do Lado (1945) e O Leão da Estrela
(1947) –, habitualmente considerado como o género mais representativo do período inicial do Estado Novo, o presente ensaio aborda de modo exploratório a forma como foram
tratados os papéis do feminino e do masculino no que à intriga amorosa conducente ao
casamento diz respeito, sob um particular regime ditatorial. Para tal, alguns tópicos correlacionados são trazidos à colação. Por exemplo, como eram dramatizados no grande ecrã
os rituais ligados à manifestação dos afectos, as estratégias de “sedução”, os protocolos
que regulamentavam os namoros, o papel dos “pudores” e da vigilância familiar; como o
casamento era idealizado e qual o seu estatuto enquanto projecto de vida; como eram
vividos os dilemas passionais, os amores proibidos, as relações extraconjugais e os triângulos amorosos.
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Neste âmbito, dois objectivos centrais correlacionados motivaram a nossa investigação: o primeiro, compreender porque foram os filmes de ‘comédia à portuguesa’ mais
eficientes do que os de propaganda directa na promoção da ideologia do Estado Novo,
especialmente no que ao casamento diz respeito. O segundo, saber por que razão a representação da “vida em comum” a dois é, nestes filmes, claramente evitada na sua dimensão
privada e quotidiana.
Para além das análises que, sublinhando a sobredeterminação da cultura pela política,
apostam numa causalidade quase transparente e absoluta entre os filmes, os discursos
políticos e a ideologia do Estado Novo1 – regime marcadamente conservador e convergente com a visão da Igreja Católica na aprovação de valores como a heterossexualidade,
a monogamia, o casamento e a procriação2 –, pretendemos explorar igualmente a possibilidade de serem feitas leituras contra-hegemónicas, não deixando (de acordo com a
proposta afiançada por Marc Ferro de uma “contra-análise da sociedade”3) de assinalar
“temas latentes” e ocultações, contradições e lacunas e nunca ignorando assim factores
de tensão e de perturbação que também encontramos nestes filmes no que concerne à
moral e aos bons costumes.
No cruzamento de projectos estéticos e políticos nem sempre coincidentes, nem tudo
deve ser visto e lido à luz de uma retórica coerente e auto-explicativa do Estado Novo. E a
fim de nos afastarmos da visão monolítica e personalizada do regime que os estudos mais
recentes sobre o Estado Novo têm vindo a desconstruir, devemos procurar perspectivas
alternativas ao pressuposto declarado de que “existe uma confluência entre a imagem do
país representada nestas obras e o retrato do governo de Salazar elaborado pelos ideólogos do regime”4.

1

2
3
4

Cf. VIEIRA, 2011. Em Cinema no Estado Novo: a encenação do regime, Patrícia Vieira mapeia de forma sistemática os temas presentes no corpus de longas-metragens de ficção realizadas entre os anos 30 e 50
em Portugal, procurando estabelecer a sua filiação com a ideologia do regime. Não obstante a intuição
e poder interpretativo assinalável, tal estudo mereceu duras críticas por parte de Manuel Deniz Silva
e Sofia Sampaio: “[…] o livro confunde sistematicamente o regime do Estado Novo com a retórica do
seu líder. A ditadura não nos é apresentada enquanto realidade histórica, enquanto processo político e
social atravessado por contradições e negociações complexas, mas sim como uma lógica unicamente
discursiva, um conjunto de enunciados invariavelmente provenientes do centro do poder” (SILVA, 2014,
p. 360); “Os filmes não têm precedência sobre as ideias (nem as do regime nem as da autora), cabendo-lhes maioritariamente um papel de ilustração dessas ideias. A especificidade do meio cinematográfico
não é identificada, muito menos explorada, favorecendo conexões e leituras algo forçadas” (SAMPAIO,
2014, p. 229).
POLICARPO, 2011b, p. 49.
FERRO, 1976.
VIEIRA, 2011, pp. 19-20.
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Embora história e cinema não se identifiquem em absoluto, mesmo que sejam narrativas que se tocam ao ponto de podermos ser tentados por vezes a deixar que se confundam, o cinema de ficção traduz o imaginário e a capacidade criativa do autor a partir
de um dado contexto social e cultural. Cabe-nos assim ler criticamente estas obras de
produção cinematográfica como um registo ficcionado de aproximação ao conhecimento
da realidade histórica e sociológica sobre as dinâmicas das intrigas passionais e a centralidade da ideia de casamento. Mas antes importa esclarecer primeiro alguns conceitos e
contextos que a este tema estão directamente associados.

1. Vida privada, género e desigualdade/divisão do trabalho
É no decorrer do século XIX que a divisão do trabalho com base no sexo se afirma como
elemento constitutivo da ideologia da emergente sociedade burguesa. Nesse sentido, a
progressiva especialização da actividade económica irá restringir-se à alçada masculina,
reservando-se à mulher a esfera doméstica e privada. Ao mesmo tempo a família consolida-se como unidade de reprodução e de consumo e as identidades de género são, desse
modo, fortemente vincadas e separadas, circunscrevendo papéis, aspirações e desígnios
distintos. O desenvolvimento económico e a política liberal contribuíram para o processo
de consolidação do padrão masculino do chefe de família e provedor da economia familiar. Com efeito, o Estado Novo vai reabilitar a ideia da diferença de género, mais propriamente, com a Constituição de 1933, que enuncia a igualdade dos cidadãos perante a lei e
a “negação de qualquer privilégio de nascimento, nobreza, título nobiliárquico, sexo ou
condição social”. Porém, logo a seguir uma pequena cláusula: “salvo, quanto às mulheres,
as diferenças da sua natureza e do bem da família”5. Do ponto de vista discriminatório,
Irene Pimentel dá conta deste ‘pormenor’ nevrálgico:
[…] a apregoada «superioridade» feminina era derivada da sua função «natural» – portanto biológica. Como a ideologia salazarista não se pautou pelos conceitos de «cidadania»,
de «igualdade» e de «liberdade», só aceitou o princípio da «diferença sem a igualdade» em
vez «da igualdade na diferença», reservou às mulheres uma esfera própria de actuação – privada e pública – mas não atribuiu ao espaço feminino um valor igual ao do masculino porque
o subalternizou hierarquicamente em função do sexo.6

5
6

PIMENTEL, 2000, p. 29.
PIMENTEL, 2008, s/p.
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O Estado Novo segue, assim, o pensamento oitocentista, segundo o qual os homens
estão do lado da cultura e as mulheres do da “natureza”. Mas o salazarismo acrescenta
que esta ainda deve ser uma mãe devota à pátria, ocupando-se do “governo doméstico”7.
Assim o atestam as próprias palavras do Presidente do Conselho numa conferência realizada em 1933 na Associação Comercial do Porto: “O trabalho da mulher fora do lar desagrega este, separa os membros da família, torna-os um pouco estranhos uns aos outros.
Desaparece a vida em comum, sofre a obra educativa das crianças, diminui o número
destas”8.

2. A Família como fundamento da ordem: um casamento para toda a vida
Em matéria de casamento, devemos atender, tal como vimos, que o Estado Novo preconiza a ideologia consolidada da “diferença natural dos sexos” assente no princípio da
dissemelhança e da complementaridade dos papéis atribuídos à mulher e ao homem.
Na linha deste pensamento, o salazarismo promove a complementaridade dos cônjuges
como forma de garantir a estabilidade da família, evidenciada nos direitos individuais.
Enquanto “fonte da conservação e do desenvolvimento da raça” e “fundamento de toda a
ordem política”, a Família, como instituição, constituiu, assim, o elemento que assegura o
bom funcionamento da sociedade e sua “regeneração”9.
Por isso se compreende que
Do ponto de vista moral, a união conjugal também era para toda a vida, mesmo que fenecesse o amor entre os esposos. Como Anália Torres (1987) sublinha, só a partir dos anos 1960
é que os casais portugueses se começam a mentalizar que o amor deve manter-se ao longo
da vida em comum. Na década anterior, a perda do afeto não justificava a separação. Com
amor ou sem ele, marido e mulher estavam destinados a honrar o compromisso. Os divorciados eram vistos com desconfiança, reprovação e frequentemente proibidos de certos convívios sociais.10

7

8
9

10

COVA e PINTO, 1997, p. 72. A homologia entre a arte de gerir a casa e a de gerir o Estado surge patente
na publicação “Economia Doméstica”, lançada em 1945, pelo Secretariado de Propaganda Nacional.
Gerir e organizar o lar doméstico parece ser uma ciência que exige método e rigor. Daí a criação de
alguns cursos de ensino doméstico e, por exemplo, da Escola Técnica de Formação de Donas de Casa,
uma iniciativa da revista “Eva”. Cf. Revista “Eva”, Abril de 1945, pp. 26-52.
GUIMARÃES, 2008, p. 87.
A encíclica Rerum Novarum enunciava a primazia e anterioridade da família relativamente à sociedade
civil. Cf. COVA e PINTO, 1997, pp. 72-73.
FREIRE, 2013, p. 58.
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Só após a queda do regime é que o enquadramento legal que regula o matrimónio e a
família se altera.
A lei que consagra a dissolução do casamento católico, em 1975, bem como um conjunto
de leis que consagram a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a expansão da utilização de contraceptivos, como regulador da natalidade, e a responsabilização de homens e
mulheres pela educação dos filhos são responsáveis, entre outros factores por uma tendencial democratização das relações conjugais, hoje mais facilmente identificáveis.11

3. Propaganda e cinema
A propaganda, como conceito12, é definida por Richard Alan Nelson enquanto “forma
propositada e sistemática de persuasão que visa influenciar com fins ideológicos, políticos ou comerciais, as emoções, atitudes, opiniões e acções de públicos-alvo através
da transmissão controlada de informação parcial (que pode ou não ser factual) através
de canais directos e de média” (Nelson, 1996). Derivado da Congregatio de Propaganda
Fide (Congregação para a Propagação da Fé) – organização de cardeais católicos romanos estabelecida em 1622 pelo Papa Gregório XV para supervisionar a propagação da fé
cristã nas missões estrangeiras13 –, originalmente o termo não implicava uma conotação
pejorativa, sendo que o seu sentido político actual remonta à Primeira Grande Guerra.
Com efeito, a propaganda adquire particular relevo no século XX justamente, por tirar partido das grandes evoluções tecnológicas. O consumo massificado de informação levou
à difusão da imprensa escrita e radiofónica, assim como à disseminação em larga escala
da imagem e da fotografia, em particular através do cinema e da televisão, criando um
novo campo a explorar que podemos designar de mass media. Através deste padrão de
consumo, promovido com o advento do capitalismo, a mensagem a difundir pode agora
ser transmitida a um espectro muito mais vasto de pessoas.
Como meio de fascínio que é, o cinema será, com efeito, utilizado eficazmente para
a propaganda ideológica sobre as massas. “De todas as artes o cinema é para nós a mais
importante” – esta declaração de Lenine14 é sintomática deste novo paradigma que vai
entrecruzar intimamente cinema e poder.
11
12

13
14

SANTOS, 2002, p. 143.
De acordo com Bruce L. SMITH, “Propaganda is the more or less systematic effort to manipulate other
people’s beliefs, attitudes, or actions by means of symbols (words, gestures, banners, monuments,
music, clothing, insignia, hairstyles, designs on coins and postage stamps, and so forth)” (SMITH, 2016).
Cf. SMITH, 2016.
Cit. por GEADA, 1998, p. 85.
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No contexto da propaganda política, importa aqui referir que uma das categorias implicadas na caracterização dos regimes antiliberais e antidemocráticos que assolaram a
Europa no período entre guerras é a do mito da criação do “homem novo”, estreitamente
correlacionado com o conceito de “fascismo” mas também com o de “totalitarismo”, na
medida em que “implica uma invasão e interferência ‘totais’ da esfera política na privada
para cumprir um pretenso objectivo de ‘engenharia social’”15. Suportada por Roger Griffin,
autor de The Nature of Fascism (1991), relativamente à especificidade do caso português
no quadro da “Era das Ditaduras”, Irene Pimentel chama-nos a atenção para o seguinte:
Segundo a definição ideal-típica de fascismo elaborada por Roger Griffin, a ideologia
fascista seria um ‘ultranacionalismo populista palingenético’ – palin (restauração); genesis
(criação, nascimento) –, cujo mínimo denominador comum seria precisamente o mito da
criação do ‘homem novo’. Diga-se, porém, que, segundo este autor, a realidade esteve longe
do ideal-tipo e que, no caso concreto de Portugal, o regime salazarista teria sido apenas
‘parafascista’.16

Tal como Luís Reis Torgal afiança17, fazendo jus à sua feição assumidamente “original” no
quadro dos regimes autoritários europeus coevos, muito em virtude da sua convergência
com a ideologia católica (e do subsequente repúdio da perseguição anti-semita pelos
nazis), o Estado Novo cedo se afasta de um carácter “totalitarista” do Estado violento para
adoptar um papel mais “paternalista”, ainda que forte e intervencionista. Este facto faz
com que alguns autores levantem mesmo reservas sobre a adequação da designação
“fascista” ao regime do Estado Novo em Portugal18. Tal é visível logo pela forma como
Salazar sintetiza o conceito de propaganda, fazendo-o confundir-se com o de educação,
ao invés da acepção exaltante, agressiva e bélica do fascismo italiano e, sobretudo, do
nacional-socialismo alemão: “Sempre que abordei este assunto tenho ligado a propaganda à educação política do povo português e lhe tenho atribuído duas funções – informação primeiro; formação política depois”19.
Influenciado pela política cinematográfica de Lenine e pelo Departamento V de Joseph
Goebbels, cedo António Ferro compreendeu a importância e o poder do cinema. Num

15
16
17
18
19

PIMENTEL, 2011, p. 17.
PIMENTEL, 2011, p. 17.
TORGAL, 2008, p. 33.
Cf. PINTO, 1992; ROSAS, 2001.
SALAZAR, 1935, p. 195.
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discurso proferido em 1946 na festa de distribuição dos Prémios Cinematográficos do SNI
de 1944 e 1945, dirá o seguinte:
O Cinema constitui […] um desses problemas fundamentais, vitais, cuja importância, infelizmente, nem sempre é reconhecida. A sua magia, o seu poder de sedução, a sua força de
penetração são incalculáveis. Mais do que a leitura, mais do que a música, mais do que a
linguagem radiofónica a imagem penetra, insinua-se sem quase se dar por isso, na alma do
homem.20

Na sua óptica institucional, constata-se um claro esforço de defesa e orientação da cinematografia nacional. Daí o peremptório apelo do então director do SNI: “Acho […] que
temos o direito, impossível de negar, de defender a nossa personalidade, a nossa moral e
até a nossa estética de vida […]. Protejamos, sim, na parte que nos interessa, o cinema português”21. Porém, Salazar não parecia dar a este meio a relevância de que carecia ou merecia. Tal encontra-se logo patente numa afirmação de 1932: “As grandes obras constroem-se
no silêncio, e a nossa época é barulhenta, terrivelmente indiscreta. Hoje não se erguem
catedrais, constroem-se estádios. Não se fazem teatros, multiplicam-se os cinemas. Não se
fazem obras, fazem-se livros. Não se procuram ideias, procuram-se imagens”22.

4. ‘Comédia à portuguesa’ e propaganda indirecta
1933. O ano da institucionalização do Estado Novo coincide23 com as filmagens de A
Canção de Lisboa, primeiro filme sonoro inteiramente realizado em Portugal e precursor
da comédia como género cinematográfico mais popular nas décadas seguintes24.
O que se convencionou chamar de “comédias à portuguesa” constitui a produção do
período salazarista mais explicitamente vocacionada para o entretenimento25, e por
20
21
22
23

24
25

FERRO, 1950a, p. 44.
FERRO, 1950a, p. 46.
SALAZAR, 1932, apud FERRO, 1941, p. 217.
Refere Luís Trindade a este propósito que “Regime político e indústria de cinema partiam então
simultaneamente para uma posteridade duradoura. Parte das suas formas de legitimação assentou
na afirmação de uma identidade nacional contra as ameaças externas. Se o salazarismo começou por
ser, antes de mais, um anticomunismo, já o cinema português procurava uma forma de rivalizar com
Hollywood” (TRINDADE, 2013, p. 165).
Cf. GRANJA, 2001, p. 196.
“Muitos destes filmes foram enormes êxitos de bilheteira e, nos últimos trinta anos, tiveram uma
segunda vida importante através de repetidas exibições na televisão e de várias edições em vídeo e
dvd. Esta segunda vida atribuiu-lhes, retrospectivamente e numa altura em que a reputação dos filmes
portugueses atravessava o seu período mais baixo, o estatuto de contraprova de que podia existir um
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isso também “a mais ambígua, complexa e impura”26 em razão de ser marcada pela contaminação de outras formas de espectáculo, como o Teatro de Revista27, e pela sua relação
privilegiada com as indústrias da cultura, em particular, a rádio e a indústria fonográfica.
Se, por um lado, se poderá afirmar que o cinema enquanto média de representação “constrói e representa quadros de realidade através da utilização de códigos, convenções e
ideologias conhecidos e reconhecidos socialmente”28, por outro, para além das análises
que não raras vezes sublinham a ‘sintonia’, a ‘coincidência tácita’ e os ‘ecos’ que se estabelecem entre os filmes e a ideologia do Estado Novo29, as suas personagens estão muitas
vezes a “contracorrente” de um conjunto de figuras ideais do ‘mundo fantasiado’ pelo
salazarismo, “povoado de cidadãos respeitadores da autoridade e das hierarquias”30. Tal
explica-se pelo facto de serem escassos os exemplos de filmes de ficção da iniciativa do
próprio regime31 ou explicitamente de propaganda política32, já que apenas dois filmes
são incluídos pelos especialistas nessa categoria33. Com efeito, à imagem do que ocorre
em outros regimes autoritários, como na Itália fascista, na Alemanha nazi ou na Espanha
franquista, a propaganda passava sobretudo através do documentário, o “cinema real”
que procurava divulgar as realizações de Salazar e os grandes acontecimentos da vida
cívica, política e cultural do Estado Novo.
Não obstante, importa notar que, submetida às leis de mercado e seguindo a orientação de Joseph Goebbels (ministro da Propaganda do Terceiro Reich, que valorizava a
produção de filmes de propaganda indirecta), a maior parte da produção cinematográfica

26
27
28
29
30
31

32
33

‘cinema português popular’. Com tudo o que essa retro-valorização possa ter de revanchista, não deixa
de ser decepcionante que tenha sido já em democracia que filmes social e politicamente tão conservadores tenham logrado reunir tamanho consenso cultural” (BAPTISTA, 2008, p. 5).
SILVA, 2014, p. 358.
Cf. PINA, 1977, p. 86.
SANTOS, 2002, p. 134.
Cf. SAMPAIO, 2014, p. 229.
SILVA, 2014, p. 358.
Para Luís Reis Torgal apenas existem dois filmes “políticos” em Portugal neste período: A Revolução
de Maio (1937) e o Feitiço do Império (1940), ambos realizados por António Lopes Ribeiro. São obras
claras de propaganda política estado-novista, quer a nível dos enredos, quer no que às questões
financeiras diz respeito, uma vez que foram patrocinadas pelo SPN e pela Agência Geral das Colónias,
respectivamente, contando ainda com apoio de outros organismos estatais, como o Comissariado do
Desemprego (TORGAL, 1996).
Cf. TORGAL, 1996; VIEIRA, 2011, p. 19.
No cruzamento de projectos estéticos e políticos nem sempre coincidentes, pergunta com justeza e
propriedade Manuel Deniz Silva: “Até que ponto não foram estes filmes um resultado da fabricação
pelos próprios agentes cinematográficos de ficções políticas próprias dentro do universo ideológico
da ditadura? […] E como é que elas integraram ou se diferenciaram dos modelos cinematográficos
internacionais, que desde sempre marcaram a imaginação cinéfila nacional?” (SILVA, 2014, p. 362).
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nazi era dedicada ao “entretenimento”34, mediante a produção de filmes aparentemente
escapistas, mesmo quando diluíam nos seus enredos alguma conotação político-ideológica no que concerne a temas do foro ético, sexual ou social. Também em Itália, através de fortes investimentos e incentivos35, Mussolini consegue promover um poderoso
cinema de entretenimento popular que começou a rivalizar com Hollywood em termos
de narrativa e sofisticação estilística. Como a discussão de assuntos contemporâneos era
acompanhada por uma vigilante censura, o resultado foi a proliferação de diversões inocentes enquanto fuga da realidade, onde se incluem os glamourosos filmes de telefono
bianco (“telefone branco”), tal como são designados os inúmeros melodramas, operetas
e comédias de costumes em virtude de os seus enredos se desenrolarem em ambientes
elegantes, nos quais o maior representante é, justamente, o telefone branco, “símbolo de
status e de elegância ultramoderna”36. Tal produção era tendencialmente conservadora,
promovendo valores familiares, o respeito pela autoridade, uma rígida hierarquia entre
classes, a vida no campo, ou seja, todas as posições perfeitamente alinhadas com a ideologia do regime fascista. De facto, para evitar as limitações impostas pela censura das
autoridades fascistas, quando temas potencialmente controversos eram abordados no
argumento (por exemplo, o divórcio, à época ilegal na Itália, ou o adultério, punível pela
lei italiana coeva), a acção tinha muitas vezes lugar em países (por vezes imaginários) da
Europa de Leste, ainda que com personagens italianas.
Também em Portugal, apesar de não controlado directamente, o cinema de ficção não
foi “independente do poder político”37. Condicionado como estava por uma legislação
proteccionista, pelos apoios e subsídios estatais, por estratégias de promoção internacional, pela atribuição de prémios, mas sobretudo pela apertada rede de controlo dos
serviços de censura38, estes filmes acabavam por “se coadunar com os valores do regime”,
em concordância com o que Luís Reis Torgal denominou de “ideologia indirecta ou contextual”39. Daí que, na esteira de Paulo Jorge Granja40, Tiago Baptista possa referir que,

34
35
36
37
38
39

40

ALBRECHT, 1969, pp. 96-97.
Cf. TANNENBAUM, 1975, p. 311.
PEREIRA, 2003, p. 107, nota 12.
VIEIRA, 2011, p. 18.
Cf. ANTÓNIO, 1978; AREAL, 2013 e 2014.
TORGAL, 2000, p. 19. “Mesmo ao nível das comédias, onde não se encontra nitidamente plasmada uma
ideologia, é legítimo considerar que está implícita uma ‘contra-imagem’ da sociedade”. Por outras palavras, o cinema é uma forma de lazer “que faz parte de todo o processo histórico” (TORGAL, 2000, p. 17),
podendo dessa forma camuflar as graves tensões da sociedade, neste caso, ao nível da vida privada e
dos costumes.
GRANJA, 2001, p. 196.
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“ironia das ironias”, apesar de António Ferro, o director do Secretariado de Propaganda
Nacional41, considerar as comédias dos anos trinta e quarenta o “cancro do cinema nacional”42, elas acabaram por ser, “com toda a certeza, ideologicamente muito mais eficazes
do que os poucos filmes de propaganda que o regime salazarista produziu”43. Com efeito,
apesar de encorajadas por António Ferro, às vezes financiadas e activamente promovidas
pelo regime, as produções de índole histórico-literária (de que Camões, de 1946, da autoria Leitão de Barros, é o exemplo maior), destinadas a educar e promover os altos valores
da nação, foram ostensivamente preteridas pelo grande público em favor do género das
‘comédias à portuguesa’ de influência revisteira, de fácil compreensão e identificação,
redundando em estrondosos sucessos de bilheteira e perpetuando-se em peças artísticas e documentais de manifesta identificação e reflexo cultural e social do Portugal do
segundo terço de novecentos. A continuada repetição destes filmes, com a fundação da
RTP em 1955, tornou-os parte de um imaginário popular colectivo associado à ideia de
portuguesismo, conquistando, ao lado dos grandes emblemas pictóricos nacionais (de
que José Malhoa é o maior expoente), uma longa e continuada filiação iconográfica dentro da cultura imagética nacional. Basta pensar como as suas personagens, temas musicais e chavões se perpetuam no imaginário colectivo português, ao ponto de ter sido
muito recentemente produzida uma trilogia de remakes de algumas das mais populares
comédias à portuguesa44.
Cabe, neste contexto, referir que, à época, estas produções cinematográficas se destinavam sobretudo ao consumo das populações urbanas da pequena-burguesia que enchiam
as salas de teatro e de cinema. Por isso é compreensível e até expectável que se inspirassem
nos próprios destinatários, confundindo-se com eles, para que pudessem experienciar a
41

42

43
44

“[…] não podemos esquecer que […] foi o primeiro director do SPN um intelectual que bem cedo se
interessou pelo fenómeno cinematográfico, António Ferro, e que por isso deveria procurar mobilizar
este meio para a propaganda do regime” (TORGAL, 2001b, p. 67).
Ao contrário dos filmes ‘históricos’, entendia António Ferro que as comédias eram (para empregar as
suas expressivas palavras) «o cancro do cinema nacional, afora duas ou três excepções» (FERRO, 1950,
pp. 64-65). Uma dessas excepções seria, com certeza, O Pátio das Cantigas (1942), da autoria do irmão de
António Lopes Ribeiro, Francisco Ribeiro («Ribeirinho»), que foi director do ‘Teatro do Povo’, organizado
pelo SPN” (TORGAL, 2001a, p. 24). As outras duas produções serão do próprio António Lopes Ribeiro, o
produtor-realizador oficioso do regime, designadamente O Pai Tirano (1941) e A Vizinha do Lado (1945),
tendo esta última mesmo recebido o Grande Prémio do SNI – 1945.
BAPTISTA, 2008, p. 5.
Novos Clássicos (também conhecida por Os Novos Clássicos Portugueses) é uma trilogia de filmes e mini-séries portugueses do género comédia, realizados por Leonel Vieira e Pedro Varela, escritos por Pedro
Varela e Tiago Santos e produzidos por Leonel Vieira. A trilogia consiste em O Pátio das Cantigas (2015),
O Leão da Estrela (2015) e A Canção de Lisboa (2016). Versões alongadas destes filmes foram editadas em
formato mini-série, para serem transmitidos pela RTP.
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“ilusão suprema de se estarem a rever numa criação”45. Ou seja, se quisermos falar aqui
de ideologia indirecta ou contextual, da qual ecoam tipos, comportamentos e modelos
enquadrados na moral salazarista e veiculados pela propaganda (do pobre mas honrado;
do bom pai de família e bom católico; da mãe zelosa; da esposa subalterna e guardadora do lar; da donzela casta, prendada, ideal para casal…), importa, contudo, fazer uma
destrinça em relação a uma construção de tipo projectiva que poderemos encontrar em
outros processos mais directos e afirmativos de catecismo (ou de heroicização) no tocante
ao elogio de cidadãos exemplares e à correspondente condenação de contra-exemplos.
Com efeito, as personagens destas comédias, menos rígidas e monolíticas enquanto personificação de ideais e modelos de virtude, apresentam-se mais ambivalentes, despreocupadas e inócuas, com as qualidades e defeitos típicos das gentes vulgares, não raras
vezes possuidores de um sábio recurso ao trocadilho fácil, quase brejeiro. Circunstância
que desarruma, até certo ponto, alguns quadros e papéis fixados estruturadores da moral
e dos valores ligados à família no quadro mental salazarista, mas que, ao mesmo tempo,
dá conta, “em estado de gema”, dos “valores” e “comportamentos sociais das classes
sociais que constituíram a base social de apoio ao Estado Novo”46. Neste sentido, não
será muito arriscado afirmar que, conivente (senão mesmo cúmplice) com esta cinematografia, o Estado Novo promove, ainda que indirectamente, a naturalização daquilo que,
muito antes da sua institucionalização, o povo em larga medida já era: pobre, fatalista,
resignado, inculto, carente de liberdade, pouco dado à mobilidade, respeitador das hierarquias, com poucos ou nenhuns hábitos culturais, rural, simples, pouco instruído, conservador, católico e despreocupado. Daí que os realizadores próximos do regime não precisassem de fazer muito mais do que simplesmente reproduzir tipos comuns, figuras que
povoam uma vivência colectiva, agora ampliada através de dispositivos de representação
essencialmente miméticos; no fundo, bastou criar espelhos ao invés de modelos ideais.
Mas, aqui, tais espelhos deveriam ser dirigidos ao que melhor convinha, devolvendo figuras aparentadas a um quotidiano simultaneamente verosímil, familiar e pacificador cuja
função, mais do que de agente de “formação” ou de “inculcação”, pudesse contribuir despreocupadamente para um “efeito político calmante”47, onde o divertimento escapista e
o riso se assumissem como os meios mais eficazes para o providenciar.

45

46
47

TRINDADE, 2002, p. 10. A este propósito escreverá João Bénard da Costa que “A ficção que encenavam
era a sua verdade. Verdade deles e verdade desses filmes, na grandeza da encenação e na pequenez do
encenado” (COSTA, 1991, p. 71).
GRANJA, 2000, pp. 196-197.
TRINDADE, 2002, p. 10.
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Porém, recentemente Luís Trindade sugere que, neste contexto, uma separação tácita
entre comédia e melodrama é problemática. Filmes como O Costa do Castelo, A Menina da
Rádio e O Leão da Estrela são, para o autor, “híbridos”, pois neles “comédia e melodrama”
convivem48. Para Trindade, o “drama romântico” acaba aqui por nunca se “libertar da
comédia que o enreda”49, contestando assim Bénard da Costa, para quem a sobrevivência
e o reinteresse manifestado por estes filmes nas últimas décadas são sinal de revivalismo
do Portugal salazarista:
A relação directa que se tende a estabelecer entre comédia e salazarismo é o resultado de
uma deformação da memória social provocada pelo suporte cinematográfico. A comédia,
nas suas várias formas teatrais (de que a revista é a mais conhecida), era provavelmente o
espectáculo preferido do público lisboeta já desde a segunda metade do século XIX, atravessando todos os regimes políticos do Portugal contemporâneo, ou seja, desde muito antes e
até depois da ditadura.
[…] que a moral repressiva do salazarismo está sobretudo presente na dimensão melodramática das narrativas e que a comédia, com as suas raízes teatrais, e apesar de não desobedecer propriamente à ideologia dominante da ditadura, está muito para além dos limites,
cronológicos e ideológicos, do Estado Novo.50

5. Análise de sete filmes
5.1. Homem – a perseguição e a conquista
Mulher (a-): pudor e resistência
O Pai Tirano (1941) retrata a tempestuosa paixão de Chico Mega por Tatão, ele um caixeiro nos Armazéns Grandella, representado por Ribeirinho, ela uma jovem e elegante
empregada da Perfumaria da Moda, encarnada por Leonor Maia. Após ter sido veementemente rejeitado por Tatão durante o pequeno-almoço da pensão onde Chico acabara
de se hospedar apenas para ficar mais próximo da sua amada, vemo-lo na cena sequente
a protagonizar uma aparatosa perseguição de recorte rocambolesco. Havia alguns instantes Tatão avisara que não queria que nenhum “idiota” a seguisse: “Se algum paspalho
se atrever comigo, eu dou-lhe com a mala na cara”. Ainda assim Chico vai, tresloucado e
sem fôlego, furtivo e oculto, entre desvios e atalhos, só para a ver. Aqui, mais uma vez,

48
49
50

TRINDADE, 2010, p. 115.
TRINDADE, 2010, p. 122.
TRINDADE, 2010, pp. 115-123.
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ressoa o conhecido arquétipo masculino
da perseguição, accionado pelo instinto
predador, ancestralmente reservado ao
homem.
Sobre a homologia entre predador/
masculino e presa/feminino, Roland
Barthes escreve:
A língua (o vocabulário) estabeleceu
desde há muito a equivalência entre o
amor e a guerra: trata-se, nos dois casos, de
conquistar, seduzir, capturar, etc. Sempre
que um sujeito se apaixona, reconduz-se
um pouco ao período arcaico em que era
costume os homens raptarem as mulheres
(para assegurar a exogamia). [...] no mito
“Se algum paspalho se atrever comigo,
eu dou-lhe com a mala na cara”.
O Pai Tirano (1941), de António Lopes Ribeiro.

antigo, o sedutor é activo, quer apoderar-se da presa, é sujeito do rapto (de que o
objecto é uma Mulher, como se sabe, sempre passiva).51

Percebe-se então porque é o homem
que avança, que se move e que deseja, e
que deseja com uma intensidade mobilizadora. Chico muda de pensão, persegue-a na rua, faz diligências várias, tenta
a aproximação; enquanto Gracinda (a
jovem rapariga que por ele nutre uma
oculta paixão), imóvel atrás do balcão,
apenas espera. A única coisa que faz é
beijar os retratos do seu amado quando
se encontra sem clientela na loja. Assim
que Chico sai do estabelecimento onde
ela trabalha, depois de espreitar por cima
Chico. É ele que avança, que se move e que deseja, e
que deseja com uma intensidade mobilizadora.
O Pai Tirano (1941), de António Lopes Ribeiro.
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do ombro, tira furtivamente do bolso do seu vestido um rolo de fotografias ‘à la minuta’.
Beija uma deixando a marca do batom na imagem do rosto de Chico e, para que não
deixe indícios, rasga-a de imediato para a deitar no lixo. O sentimento amoroso vivido
por essa rapariga é da ordem do mistério; receosa, ela guarda-o para si como um segredo
inviolável.
Em O Costa do Castelo, quando o jovem aristocrata rico e bem-parecido André da
Silveira (desempenhado por Fernando Curado Ribeiro) vê pela primeira vez Luisinha, uma
humilde e simples rapariga numa rua da Baixa lisboeta por onde passava de automóvel,
procura de pronto seduzi-la. Após uma longa espera à porta do seu emprego, oferece-lhe uma boleia para casa, mas ela ignora-o. Porém, ele não desiste: ela no eléctrico e ele
no automóvel logo atrás, por entre as sinuosas ruas lisboetas, numa perseguição que só
termina quando ele toma conhecimento da morada da rapariga. Aqui, a mesma fórmula
de O Pai Tirano, mas com uma ligeira nuance: André decide entrar como hóspede na casa
onde Luisinha vive, mas desta feita faz-se passar por outra pessoa – diz ser Daniel, um
humilde chauffeur que ela não reconhece como sendo o atrevido homem que a abordara
na rua. Quando André pergunta, à varanda, se a pode acompanhar até ao miradouro de
Sta. Luzia com a sua vizinha Deolinda e o namorado desta, ela não lhe facilita as coisas:
“Não sei, vou pensar”. E será, então, diante de uma das mais belas vistas nocturnas sobre
Lisboa que André se declara:
ANDRÉ:

[…] primeiro quero pedir-lhe perdão.

LUISINHA: Perdão? De quê?
ANDRÉ:

Porque a princípio a olhei como uma mulher vulgar, que simplesmente se deseja.
Mas, hoje que a conheço, e sei quanto é boa e carinhosa, sinto que gosto verdadeiramente de si.

Ainda que se faça passar por uma outra pessoa, é, pois, em nome da “verdade” que
André se confessa. Daqui é fácil extrair um sistema de valores que, associando o “vulgar”
ao “desejo”, opõe este último ao verdadeiro amor, como se de duas entidades antitéticas e inconciliáveis se tratasse. Tal como refere Luís Trindade a respeito destes filmes, “A
moral desta história é simples. O amor devia ser distinguido do sexo, a atracção desviada
do corpo. Daí o êxito destes corpos assexuados”52. Susana Costa Santos corrobora igualmente esta separação tácita acima referida:

52

TRINDADE, 2013.
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O cinema desta época distingue três tipos de amor: o amor verdadeiro, o único aceite
socialmente e por isso mesmo recompensado; o amor paixão, perigoso no sentido em que
põe em causa a ordem social, e o desejo, permitido ao homem fora da relação conjugal,
reprimido e condenado socialmente. É então, o amor verdadeiro, aquele que tem por base a
fundação de uma família expresso no casamento, dotando o homem e a mulher de um estatuto social, regido por códigos de conduta definidos (o homem com o papel instrumental, e
a mulher com o expressivo), o tipo de amor aceite e incentivado, como forma de preservação
da ordem social.53

Depois do pedido: “Luisinha, diga-me ao menos que não lhe sou indiferente”, ela põe
imediatamente um travão em nome da prudência: “Já deve ter notado que também simpatizo consigo, mas há tão pouco tempo que nos conhecemos...”. E quando André, que
ali se fazia passar por Daniel, um suposto chauffeur, lhe roga que ela acredite nas suas
palavras, a desconfiança e a ponderação continuam accionadas: “Mas quem me diz que
não modificará mais uma vez o seu juízo a meu respeito?”
O galã de O Pátio das Cantigas (1942) é Carlos Bonito (António Vilar), o “conquistador”
que desinquieta as pequenas do bairro, um sujeito que, pela boca de uma das personagens, passa a vida na cama a “cantar tango”. A estratégia que Carlos engendra para seduzir Celeste é atirar-lhe um avião de papel pela janela, interrompendo a sua lição de piano.
Esta, depois de lhe trocar uns sorrisos, levanta de pronto as armas ante os seus avanços
graciosos: “É com essas e com outras que
o senhor as leva. Ah, mas a mim não, que
não sou dessas. Conheço muito bem a sua
reputação”. Porém, para nossa surpresa,
ela muda abruptamente de expressão
dizendo, derretida e sorridente: “um dia
há de me ensinar a fazer uma pombinha
de papel, sim?”, e denotando assim uma
certa ambivalência decorrente da frágil
fronteira entre recato e amável receptividade, isto é, de quem está dividida entre
E será, então, diante de uma das mais belas vistas
nocturnas sobre Lisboa que André se declara.
O Costa do Castelo (1943), de Arthur Duarte.

53

o estado de alerta e o encanto pelo jogo
de sedução que acabará por a enredar
nas teias daquele sofisticado sedutor.

SANTOS, 2002, p. 143.
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Facilmente percebemos que o pudor feminino é ubíquo, deixando estas cenas entrever
o pleno funcionamento de uma rígida moral no que ao relacionamento entre homens e
mulheres diz respeito, mesmo quanto está em jogo uma vincada diferença geracional.
Quando, no filme O Costa do Castelo, Simplício (homem de meia-idade interpretado por
António Silva) está prestes a abandonar a casa de hóspedes onde reside para trabalhar na
mansão da marquesa Mafalda, à saída aproxima-se da jovem Deolinda a fim de lhe dar
um beijo de despedida, mas ela, séria e constrangida, desvia a face: “O que foi. Pisei-te?”,
pergunta Simplício. “Não, senhor. É que a minha mãe disse-me que beijos de homem, só
do meu pai.” A cena resolve-se em tom humorístico com António Silva beijando a rapariga
na testa, não sem antes lhe dizer: “Oh, filha!”
É igualmente explícito, em vários momentos destas películas, que os encontros entre
jovens do sexo oposto eram objecto de vigilância apertada. Uma recorrência que vai ao
encontro do que Sofia Aboim nos relata: “O namoro era antes de mais uma instituição
pública de regras rígidas, a bem da virtude feminina. Controlado pela autoridade paterna
e pelo olhar dos parentes e da vizinhança, namorava-se para casar, à soleira da porta ou
no interior da casa se a relação fosse aprovada pela família da mulher”54. Em O Costa do
Castelo, uma vizinha de Luisinha pede que a acompanhe, como chaperon, num passeio
nocturno com o namorado em razão de a sua mãe não os deixar ir “sozinhos”; ao que
a segunda imediatamente responde: “Faz ela muito bem!”. Um outro exemplo, entre
vários que poderíamos citar, é uma cena a este título assaz paradigmática de O Pai Tirano:
quando o bon-vivant Artur Castro (Arthur Duarte), fingindo ser solícito, dispensa a companhia da criada Laura (Laura Alves) para, sozinho, levar Tatão a casa, Dona Emília (Emília de
Oliveira), madrinha de Tatão, não o consente, dizendo firmemente, em nome da decência
e dos bons costumes, que “Não, sozinhos, não!”.

5.2. Homem: o ‘galã à portuguesa’ – a transgressão e a promiscuidade
Mulher (b-): a namoradeira e a “moderna”
Intriga, troca de parceiros e ruptura amorosa como lugar-comum
Paira permanentemente sobre o ente masculino um estigma alegre que não é senão
o traço característico do mulherengo, do afecto à promiscuidade, como se fosse algo
expectável e natural, homólogo à traquinice das crianças.
Vasco Leitão, o estudante “audaz conquistador das raparigas” de A Canção de Lisboa,
magistralmente interpretado por Vasco Santana, não perde uma oportunidade para
lançar um flirt à sua jovem vizinha, Maria da Graça. Ele personifica aquele que engana e
54

ABOIM, 2011, p. 84.
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ludibria as tias ricas que o suportam com
um fictício “consultório riquíssimo” antes
mesmo de ser doutor, enquanto nas
provas orais da Faculdade faz rir a plateia com graçolas compensando a lição
nunca estudada. Porém, é justamente a
condição de “cábula”, “boémio” e “malandro” aquilo que lhe fornece a sua aura e
fascínio. Ele encanta e seduz pela via da
Vasco, à janela, discute com Alice após ter lançado
um galanteio a Maria da Graça.
A Canção de Lisboa (1933), de Cottinelli Telmo.

palavra, no seu humor transbordante, na
sua verbosidade meiga e expressiva. É à
janela, enquanto fuma um cigarro, que
faz conversas espirituosas com Maria da

Graça: “A menina é a vamp do meu pátio. De hoje em diante vou chamar-lhe a Greta Garbo
do bairro dos castelinhos.” A cena é entrecortada com Alice (interpretada por Beatriz
Costa), no andar de baixo, ouvindo a conversa, o que gera tensão no espectador. Após
proferir, de forma divertida e eloquente: “Chame-me quando quiser, que eu venho logo
ter consigo”, Alice desoculta-se abruptamente. Vasco é apanhado pela sua amada a flirtar
outra rapariga, pedindo-lhe prontamente explicações: “Com que então, graçolas à vizinha
cantadeira? E depois venha cá dizer que eu sou a sua única paixão…”.
Não levando a sério as queixas de Alice, entre o aparato de uma janela que lhe cai na
cabeça, o desabafo sobre a vinda a Lisboa das tias abastadas que o sustentam e que não
mais conseguirá enganar, Vasco acaba por se esgueirar airosamente invertendo a acusação: faz um enorme inventário dos rapazes com quem Alice supostamente namorara
antes dele. Em suma, o estudante doutor ‘safa-se’, mais uma vez, pela via da eloquência da
palavra e do humor, parecendo ser estas as armas infalíveis para contornar (ou compensar) as suas faltas e pecados55.
Quanto a Alice, aborrece-se momentaneamente com os atrevimentos do namorado,
mas tolera, não rompe logo com a relação. Parece ser sua condição vigiar permanentemente o seu homem56. Este nunca deixa, na ausência do pai, de lhe pedir um “beijinho” e,
na ausência desta, de galantear a vizinha.
55

56

O galã de O Pátio das Cantigas (1942) é Carlos Bonito (António Vilar), o “conquistador” que desinquieta
as pequenas do bairro. Quando este é apanhado, à janela, a “arrastar a asa” a Susana, a irmã da rapariga
com quem ele namora, a desculpa é a mesma: “Então não vês que estava a reinar com aquele anjinho?”.
Em O Costa do Castelo, enquanto André da Silveira (o jovem aristocrata desempenhado por Fernando
Curado Ribeiro) aguarda à porta do banco pela saída da Luisinha, é subitamente interpelado por uma
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Da parte das personagens femininas,
no que respeita a actos transgressivos,
devemos salientar que, ainda que seja a
dominante, não figura nestes filmes apenas a jovem donzela, virtuosa, recatada,
ideal para casar. Outras tipologias e comportamentos estão ali igualmente representados, pois, ainda que com certos
limites, as mulheres também avançam e
se insinuam.
Tatão, na película O Pai Tirano, encarna
a figura da interesseira. Discordando do

Tatão, assim que lhe chega aos ouvidos que Chico é
filho de um fidalgo, o seu comportamento muda.
O Pai Tirano (1941), de António Lopes Ribeiro.

desfecho de um filme norte-americano57,
durante uma conversa com as colegas da perfumaria, considera que a personagem encarnada por Ginger Rogers fora “tão tola que não casa com um milionário. Prefere um médico
que não tem onde cair morto”. O objectivo de Tatão é claro e assumido ante as outras
jovens – “casar com um milionário”, em vez de se guardar “para um pelintra qualquer”.
Assim que lhe chega aos ouvidos que Chico é filho de um fidalgo, o seu comportamento
muda. Vai logo bater à porta do quarto do rapaz, certificando-se primeiro diante do espelho de que o cabelo e a roupa estão bem compostos. Mas Tatão não se fica pela simples
presença e aparência. Sim, ela é bonita, esbelta, elegante, supremamente penteada e
bem vestida, mas assim que Chico se converte num ‘bom partido’ ela torna-se amável,
prestável, espirituosa; decide até chegar mais tarde ao emprego para privar um pouco
com ele ao pequeno-almoço enquanto descreve com humor o seu quotidiano de caixeira.
Quando está de saída para o trabalho, contrariando o que havia anteriormente dito, desta
vez convida mesmo Chico a acompanhá-la até à porta da loja.
Depois de uma acesa discussão no palacete do seu suposto pai aristocrata (em virtude
de este não aceitar que Chico se case como uma mulher de origens modestas), diante de
tão contundente prova de amor (numa aparatosa encenação preparada para convencer
Tatão, ele optara por ela em detrimento da herança), Tatão regozija-se com a dramática
declaração de amor que Chico lhe faz na rua, tendo como pano de fundo um cartaz da
peça Amor de Perdição. Mas um amor romântico, “um amor dos antigos” – como ela o

57

jovem loura, que lhe pergunta porque este não lhe diz nada há algum tempo e que o avisa: “Vê lá no
que te metes. Andas vigiado.”
Provavelmente trata-se de Kitty Foyle (Kitty Foyle, no Brasil; Kitty, a rapariga da gola branca, em Portugal),
filme norte-americano de 1940 dirigido por Sam Wood.
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apelida –, não é o suficiente para uma rapariga como ela. Criticando a maneira de ser de
Chico, as palavras de Tatão reflectem, por via desta espécie de espelho invertido, os principais traços de personalidade que uma rapariga como ela deseja num homem:
… tenho pena que sejas assim tão trombalazana [ingénuo, pateta]. Ainda hoje, com o teu
pai, parecias um daqueles meninos piegas que só aparecem no teatro. Agora já não se pode
ser como tu és. É preciso ser atrevido. […] É preciso ter coragem. […] É preciso não ter medo
da vida nem do pai, nem das tias, nem de coisa nenhuma deste mundo.

A par da coragem e da determinação – prerrogativas eminentemente masculinas –,
Tatão exige que Chico igualmente se modernize, argumentando que as raparigas do seu
tempo já não são o que eram:
Drama, drama, drama! Os dramas já passaram de moda. Tu devias ser um rapaz dos dias de
hoje: gostares de cinema, andares sem chapéu, ires aos domingos à praia. Pois nós, as raparigas, já não somos as mesmas. Trabalhamos como vocês, somos independentes, fazemos
ginástica, hoje queremos a vida de outra maneira.58

De notar aqui um perfil psicológico atípico, em virtude de a mulher ocupar, neste caso,
um papel “masculino”, ou seja, de agente verdadeiramente activo, enérgico e determinado. Tatão atesta a existência de uma considerável margem de liberdade da jovem solteira em relação à mulher casada no tocante à ocupação laboral59. O impacto da modernidade urbana na vida quotidiana das mulheres portuguesas não pode ser aqui subestimado. Ainda que novas possibilidades não estivessem disponíveis a todas, a figura de
Tatão demonstra que novos comportamentos, posturas e hábitos de entretenimento e
consumo na esfera pública encontravam-se pelo menos acessíveis a jovens mulheres solteiras na grande cidade, o que permite entrever alguma “independência” (expressa nas
suas palavras) e toda uma nova relação com o trabalho e com o lazer (corporalizado, por
exemplo, nas suas recorrentes idas ao cinema). Tal poderá levar a supor a emergência
58

59

Segundo Vasco Diogo, a actividade profissional das mulheres torna-se motivo de tensão entre conservadorismo e transgressão presente em todos os filmes analisados: “se existem mulheres independentes e trabalhadoras (…), também lá estão as filhas submissas e casadoiras, as donas de casa dedicadas,
sacrificadas e submissas e as mulheres trabalhadoras das classes mais baixas, dentro de um espectro de
profissões legítimas, como costureiras, criadas ou floristas” (DIOGO, 1996, p. 135).
Para além de Tatão, devemos sublinhar também neste âmbito os casos de D. Cândida, Gracinha e
Amélia, em O Pai Tirano; de Amália e Maria da Graça, em O Pátio das Cantigas; assim como de Luisinha,
Isabel e Rosa Maria, em O Costa do Castelo.
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de um novo modelo de feminilidade moderna, pequeno-burguesa, urbana e, até certo
ponto, laboralmente emancipada, contrastante com a imagem normativa e tradicional
da mulher que a moral e a legislação estado-novistas cerceiam de forma tão severa60. Do
ponto de vista das limitações que pesam sobre a mulher casada durante o regime de
Salazar, Irene Pimental dá-nos conta do seguinte:
As mulheres, que constituíam o «esteio» dessa família tradicional defendida pela ideologia
salazarista, tinham sido atiradas pelo regime liberal para o mercado de trabalho onde entravam em concorrência com os homens e por isso, com o novo regime, deveriam regressar
ao «lar». Para defender esse regresso à família e a separação de esferas de actuação entre
homens e mulheres, Salazar aparentemente valorizou o papel de mãe e de esposa.61

Sobre este assunto refere Paulo Jorge Granja que “A mensagem apresentada pela comédia à portuguesa releva, pois, uma oposição firme à ‘desmoralização dos costumes’ e à
emancipação económica e social da mulher veiculadas pela ‘modernidade’ a que se refere
Tatão”62. Em certo sentido, a massificação do cinema, fenómeno da época, está completamente implicada na modernidade, consumismo e cultura de lazer, podendo, à partida,
contribuir para um empoderamento da jovem mulher. Como vimos anteriormente, é justamente com referência ao cinema de Hollywood que Tatão demonstra um alargamento de
horizontes, um apuramento do sentido crítico e a assunção de novos comportamentos e
formas do desejo feminino. É também justamente por isso que, numa óptica nitidamente
conservadora, pesa implicitamente sobre ela uma reprovação moral em virtude do tipo
de personagem a que ela dá rosto. Na equação entre o ‘mau’ e o ‘bom partido’, em matéria
de relacionamento amoroso, ela funciona por ora, antes de se redimir no final da estória,
como uma espécie de contra-exemplo contrastante com a conduta da jovem mulher ideal
para casar: presumida, pretensiosa, materialista, calculista, interesseira, moderna, independente, fascinada pelas stars do cinema norte-americano, excessivamente determinada

60

61
62

Sobre a condição discriminatória da lei para com a mulher, colocando-a numa vincada condição subalterna em relação ao marido, Irene Pimental dá conta do seguinte: “Os traços discricionários do Código
Civil de 1867, atenuados pelo regime republicano, voltaram em força com o Estado Novo. O Código do
Processo Civil de 1939 reintroduziu o poder concedido ao marido de requerer a entrega e ‘depósito’
judicial da mulher casada. Este possibilitava ao marido, em caso de saída da mulher da casa familiar, exigir judicialmente que ela fosse aí compulsivamente ‘depositada’ em sua casa, como se fosse um fardo.
As mulheres deixaram também de poder exercer comércio, viajar para fora do país, celebrar contratos
e administrar bens sem o consentimento do marido” (PIMENTEL s/d.).
PIMENTEL, 2008, s/p.
GRANJA, 2001, p. 222.
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e emancipada, demarcando-se até do
papel tradicional da mulher a favor da
diluição das diferenças laborais e sociais
entre homens e mulheres. Resumindo,
estes acabam por ser, em boa medida, os
traços definidores da jovem a evitar.
A antítese que contrasta com o modelo,
anteriormente aflorado, da mulher ideal
Mas um amor romântico, “um amor dos antigos”
– como ela o apelida –, parece não ser o suficiente
para uma rapariga como Tatão.
O Pai Tirano (1941), de António Lopes Ribeiro.

para namorar e casar encontra-se igualmente encarnada noutros comportamentos e personagens femininas. Por
exemplo, Amália, que é, logo ao início
da fita O Pátio das Cantigas, apresentada
como sendo “bonita mas leviana”, faz jus
a tal fama quando acaba por confessar ao
seu apaixonado, Alfredo, que namorou
Carlos (irmão daquele) sem que nunca
tivesse gostado dele, assim como havia
namorado também “outros homens”
pela única razão de ser simplesmente
“namoradeira”.
Em A Menina da Rádio, Teresinha
(Teresa Casal) pede a uma amiga para,

Geninha em A Menina da Rádio (1944),
de Arthur Duarte.

fazendo-se passar por Geninha, telefonar
a Verdial, a fim de aferir se existe alguma
relação amorosa entre ambos (“Telefonas

ao Fernando em nome dela e dizes-te perdidamente apaixonada. Que sonhas todas as
noites com ele, que não dormes”). Este comportamento encenado é classificado por
Verdial diante de Óscar, o noivo da rapariga, como sendo feito de “loucuras, leviandades”.
Fingindo-se movido pelo “dever de lealdade”, na qualidade de “bom camarada”, o cantor
avisa Óscar do comportamento pouco próprio para uma jovem donzela: “Cuidado, amigo
Óscar. […] Essa menina telefonou-me ontem. E apesar da minha experiência, chocou-me o
à-vontade com que me falou […]. Vê-se que é uma rapariga muito moderna, sem complicações, dizendo o que pensa e não pensando no que diz”63. A partir desta breve passagem,
63

Este incidente, associado a outro mal-entendido, levará Óscar a romper o noivado com Geninha.
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poderemos muito bem mapear um conjunto de opostos que distinguem o bem do mal
no que toca ao ideal de rapariga com quem devemos casar: “o à-vontade” é contrário ao
recato, à modéstia, ao pudor; ser “moderna” opõe-se à tradição, aos bons costumes, à reverência ante as normas; e “sem complicações” contrasta com os limites de que uma jovem
séria deveria estar ciente quando se dirige a um homem. Um exemplo que o corrobora:
quando Geninha leva o casaco a casa de Verdial e o porteiro lhe diz que ela pode subir, ela
responde prontamente que “não”, preferindo deixar a encomenda na entrada do prédio,
sabendo que não é próprio de uma rapariga solteira visitar um homem a sós na sua residência. E quando Verdial se desloca então a casa de Geninha para agradecer, aproveitando um
momento a sós, pega-lhe na mão em resposta às palavras “espontâneas e vibrantes” que
esta putativamente lhe havia proferido ao telefone. Porém, ela levanta-se prontamente,
reagindo aos seus avanços e perguntando-lhe em tom indignado: “Não quero ouvir mais
nada, Sr. Verdial. Que significa a sua atitude?” Cabe, pois, à mulher o papel de guardiã da
moral e dos bons costumes, refreando os avanços e atrevimentos dos homens.
No final da película é assim que Fortunato – um pretendente de Geninha que acaba
por ver as suas esperanças defraudadas – se vinga, difamando a jovem rapariga junto das
senhoras da “velha guarda”:
FORTUNATO:

Não faz ideia, D. Rosa. Tem sido um escândalo. Primeiro foi com o senhor
Óscar. Depois correu com ele e atirou-se ao Fernando. Agora fez as pazes
com o Sr. Óscar, mas continua a atirar-se ao Fernandinho por detrás da
cortina.

ROSA GONÇALVES: É de ida e volta.
SENHORA 1:

Dois namoros. Aos pares? […]

SENHORA 2:

Por isso os homens não chegam para todas.

ROSA GONÇALVES: Pudera, ela açabarca-os! Tal qual como o pai, que também era assim com

as mulheres.
SENHORA 1:

São as educações modernas, D. Rosa.

SENHORA 2:

No nosso tempo, era um e de longe.

ROSA GONÇALVES: E por sinais. O gesto era tudo. […]
FORTUNATO:

Aquilo é uma doidivanas.

Podemos assim aferir que a interrupção do relacionamento amoroso é um lugar-comum,
assim como a intriga e a mudança de parceiro no que aos namoros (e até noivados) diz respeito.
Em A Canção de Lisboa, em pleno arraial, um jovem aproxima-se da banca das rifas e, dirigindo-se a Alice, lança uma provocação alusiva à compleição física de Vasco:
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QUINCAS: Ó menina Alice, ainda tem o hipopótamo?
ALICE:

Desse já me livrei, graças a Deus. Agora tenho aqui um urso! – responde a rapariga
enquanto aponta para Vasco.

VASCO:

Olha lá, ó Quinquinhas, essa do hipopótamo era comigo?

QUINCAS: E se fosse, se calhar davas-me açoites, não?

Para ‘roubar’ a rapariga de outro, a primeira estratégia é a humilhação pública pela via
da chacota e a procura de confronto físico. O segundo passo é, aproveitando uma distracção do namorado, fazer sinal para dançar com ela. Esta, para fazer ciúmes e se vingar
das transgressões e inúmeros atrevimentos de Vasco, aceita de pronto, piscando o olho e
apontando para o namorado, que de nada disto se apercebe. A resposta que vem do lado
de Vasco é a de dançar de imediato com outra rapariga. A cena termina com este dirigindo-se a Quincas, que, depois de lhe dizer “Porque é que não bebes água do Vidago, as
crianças não bebem aguardente?”, lhe disfere uma bofetada em reacção a uma cuspidela.
Logo desponta uma zaragata colectiva, apenas refreada com o início do espectáculo de
fogo-de-artifício, seguido pela largada dos balões e o início da música das marchas. O
enredo é então dramatizado na própria marcha. Alice, partilhando o mesmo arco com
Quincas, canta que “corri com o meu estudante que ficou como uma fera. […] tenho um
gaiato aqui dependurado”. Vasco, por seu turno, ladeado por uma rapariga, diz que “não
sei com quem ela vai. Cá por mim estou governado com uma outra que eu cá sei…”.
Em síntese, os namorados estão zangados. Na cena seguinte, na cozinha da casa do pai
de Alice, a relação termina de forma intempestiva, com pratos partidos no chão e a massa
dos bolos espalhada na cara de um do outro. Ou seja, poderemos dizer que estes filmes
não só retratam a ruptura amorosa, o fim
do namoro e até do noivado, como, por
vezes, mostram até uma forte dinâmica
no que respeita à troca de par, quer por
conveniência socioeconómica64, quer
como simples tentativa de desencadear

Vasco e Alice em A Canção de Lisboa (1933),
de Cottinelli Telmo
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No filme O Pai Tirano, quando a farsa em torno
da fidalguia de Chico cai por terra diante dos
olhos de Tatão, esta de imediato rompe com o
namoro e aceita a proximidade de Artur Castro
(interpretado por Arthur Duarte), saindo do
teatro de braços dados com aquele bon-vivant
que há muito vinha cortejando a empregada da
perfumaria.
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ciúmes no amado ou amada. Não há filme que o retrate melhor do que o Pátio das
Cantigas: seduzir ou deixar-se seduzir por outrem é uma forma recorrente de atingir o
companheiro/a. Um exemplo paradigmático: a fim de provocar a sua namorada, Amália,
o estouvado e soberbo conquistador Carlos Bonito é rápido e cirúrgico no bailarico da
festa de Santo António. No momento em que dá um passo de dança com sua nova conquista, diz-lhe: “A Celestezinha levava-me a mal se eu lhe pedisse namoro” (Carlos Bonito).
“Não sei porquê! O Carlos é tão bom rapaz” (Celeste). A pergunta e a respectiva resposta
repetem-se noutro casal (Susana e Alfredo) para, num terceiro par (a frívola Amália e João
Magrinho, interpretado por Barroso Lopes), a ordem de género sofrer uma ligeira variação: “Então porque é que não pede namoro a mim?” “– Está bem! A Amália é tão boa
rapariga…”. Em resumo, como se encontra plasmado neste último diálogo, cabe sempre
ao rapaz formalizar o pedido de namoro, ainda que seja ela a dar o primeiro passo. De
seguida, diante de tão rápida e dinâmica mudança de parceiros, ouvimos uma troca de
palavras entre um homem e uma mulher de idade avançada: “Estes rapazes e raparigas
são danados. Trocam de namoro como eu troco de camisa…”, diz o velhinho, ao que a
velhota responde: “Não fale muito alto, porque nós, na idade deles, fazíamos a mesma
coisa”; “Ou pior, D. Madalena…”, remata o primeiro, lançando uma sonora gargalhada que
a sua interlocutora acompanha.

5.3. Homem: o status económico-social e o dom da palavra
Mulher: a beleza como primeira (e quase exclusiva)
prerrogativa da condição feminina
O protagonista de A Canção de Lisboa, Vasco Leitão, encarna a desventura típica do
galã conquistador que, após viver, com soberba, a situação em que “deixá-las era canja”,
encontra-se, no final, sozinho, embriagado e expulso de um retiro de fado, onde num
acto de loucura lançara todos os impropérios contra aquele género musical. Desgraçado,
“sem um tostão” e mergulhado num profundo desgosto amoroso causado pela “traidora da franja”, Vasco aprendeu por fim a lição quando conhece verdadeiramente o
amor e o sabor do sofrimento passional. Tal facto tem sobre ele um efeito transformador.
Abandona a carreira de fadista, entretanto fulgurante, e submete-se a um rigoroso exame
da Faculdade de Medicina do qual se sai magnificamente com 20 valores, tornando-se,
por fim, doutor. Ou seja, logo no primeiro filme que inaugura o género cinematográfico
da ‘comédia à portuguesa’ fica traçado o perfil do galã português (ou ‘à portuguesa’): não
é pela via do corpo atlético e da beleza física, nem pela personalidade viril, dominadora,
misteriosa, grave, expressa em actos grandiloquentes e heróicos, mas antes pelo simples

CULTURA 35.indb 313

18/12/2017 16:58:52

314 | Cultura 35 (2016)

encanto que advém da transbordante comicidade das suas palavras e do carácter trágico-cómico (por vezes até patético) da sua conduta. Em termos de personalidade, é o boémio
“mandrião” e “mentiroso”; no tocante à compleição física, um rotundo balofo, baixo e atarracado, que usa a cinta das calças quase ao nível do peito. A este respeito Luís Trindade
dá-nos uma explicação sobre a “invisibilidade” do corpo masculino português no cinema:
O modelo masculino salazarista era assim, em certo sentido, incorpóreo. Daí a sua pureza,
longevidade e legitimidade. O corpo, por natureza corruptível, teve, em semelhante regime
moral, de desaparecer. […] O segredo esteve então na ridicularização. Como se fosse a própria líbido, perante aqueles corpos, a perder a vontade. O ridículo mata, diz-se. O de Vasco
Santana, António Silva e Ribeirinho matou o desejo.65

Esta ‘fraca figura’, digamos assim, encarna a antítese do galã norte-americano, modelo
que aparece, por sua vez, reproduzido nas personagens encarnadas por Manoel de
Oliveira (em A Canção de Lisboa), Arthur Duarte (em O Pai Tirano), Curado Ribeiro (em O
Costa do Castelo e A Menina da Rádio) ou António Vilar (em O Pátio das Cantigas), na maior
parte das vezes representando o protótipo do sofisticado conquistador em relação ao
qual as donzelas devem tomar precauções.
Resumidamente, quais são os traços de personalidade do protagonista das comédias à
portuguesa – daquele que fica com a rapariga no final da história?
Afastados dos modelos cosmopolitas e sofisticados do galã hollywoodesco, enquanto
sujeito passional, ambos, António Silva e Vasco Santana, representam, com formidável
carisma, um tipo inconfundível de português médio, um tanto ‘chico-esperto’ e aldrabão
q. b., mas sempre cheio de um humor
contagiante, sabendo adaptar-se habilmente a todas as circunstâncias e adversidades. O carácter malcomportado,
imoral e subversivo, ainda que apolítico,
constitui um dos seus traços mais salientes. Como que compensando a ausência
do glamour e dos predicados típicos do
herói norte-americano então em voga,
no capítulo do humor e dos recursos de
linguagem, Silva e Santana chegam a ser
Vasco, o estudante “doutor”.
A Canção de Lisboa (1933), de Cottinelli Telmo.
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exuberantes, inexcedíveis e ostensivos. Já Ribeirinho, esse, por contraste, antecipa a figura
do “anti-herói” pós-moderno. A pureza de espírito, a ingenuidade, a modéstia, a pacatez e
a falta de auto-estima, no seu caso adapta-se em pleno ao sujeito magricela de baixa estatura que usa óculos, conformado na sua profissão, subalterno e consciente do seu lugar.
O filme O Pai Tirano (1941) começa com um grande plano sobre umas elegantes pernas femininas levemente acariciadas por uma mão masculina insidiosa, ao mesmo tempo
que ouvimos uma voz, igualmente masculina, dizendo: “Isto é do melhor que tem aparecido nos últimos tempos”. O plano abre-se e percebemos que um vendedor numa sapataria aproveita a sua posição para se deliciar, enquanto vai dizendo à cliente francesa,
que atende, que os “portugueses sempre foram os grandes sapateiros”. Ou seja, de forma
subliminar, podemos dizer que ele ‘vende’ o produto – os sapatos portugueses – e, por
extensão, vende-se a si próprio como potencial amante.
Se a cena deixa dúvidas, tal surge confirmado no diálogo que se segue: – “Isto tem
que acabar. O Sr. Santana arranja sempre maneira de atender as damas galantes que
vêm cá ao Grandela. E eu depois que me aguente com as características” – diz em tom de
queixa Chico (Ribeirinho), o mais novo, ao Mestre Santana (Vasco Santana), o mais velho,
enquanto este último sorri com ar de malandro. É, pois, o dom da palavra, associado ao
timbre e musicalidade, ea forma como esta é eximiamente proferida por Vasco Santana,
aquilo que constitui o grande dispositivo de sedução masculino.
Tal como Narciso em O Pátio das Cantigas (aqui novamente interpretado por Vasco
Santana), tanto Cipriano Lopes66 (homem de solenes e eloquentes discursos) como
Simplício Costa67 (letrista de temas de fado) – ambos desempenhados por António Silva –
são excelentes oradores, têm o dom da palavra, fazem versos, são exímios na arte da oratória; eloquentes, produzem discursos ternos, repletos de floreados e de sofisticados recursos poéticos, mas sempre espirituosos e atravessados por um forte sentido anedótico e de
comicidade68. No reencontro com Mafalda, Simplício diz-lhe: “Morri para o mundo, para
ressuscitar agora, que tornei a encontrar-te”; e, na cena subsequente, enquanto escreve a
letra para um fado, é capaz de improvisar rapidamente um verso como este: “Borboleta,
quem me dera / E tu, rosa de toucar / Para em plena Primavera / Te enfim poder beijar.”
Já Cipriano, reacendendo um amor várias décadas adormecido, encanta D. Rosa descrevendo, com impressivo arrebatamento poético, um imaginoso cenário ultra-romântico

66
67
68

No filme A Menina da Rádio.
No filme O Costa do Castelo.
Facto que evidencia bem a origem destes actores, com diálogos vivos e repletos de duplo sentido, num
humor ora irónico, ora caricatural, uma das técnicas da revista à portuguesa.
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Simplício Costa trocando palavras com Mafalda, em
O Costa do Castelo (1943), de Arthur Duarte.

Cipriano, reacendendo um amor várias
décadas adormecido, encanta D. Rosa, em
A Menina da Rádio (1944), de Arthur Duarte.

povoado por “Faunos” e “Ninfas” que, por pecar pelo exagero, roça o ridículo, assumindo-se como irónico e caricatural.
Já a mulher, por contraste, denota manifestos cuidados com a sua aparência, constituindo a beleza uma das principais prerrogativas da identidade feminina.
Em O Costa do Castelo, a apressada Luisinha, quando admoestada pela dona da casa por
não tomar o pequeno-almoço, responde em jeito de brincadeira: “Não sabe que a fome é
a protectora da elegância?”
As mulheres são valorizadas quase exclusivamente pela sua aparência. A personalidade
mais do que secundária, pouco ou nada parece importar. Chico, em O Pai Tirano, atesta
isso mesmo, quando, diante de um manequim onde momentaneamente parece ver a sua
amada, diz para consigo próprio:
É da minha vista ou és a Tatão. Não, não és a Tatão. És um manequim. E afinal a Tatão é
também um manequim. Não tem alma, não tem coração, como tu também não tens. Mas
é bonita, é elegante e gosta de se vestir bem, como tu também gostas. Tu e ela são iguais.

E não obstante a acusar de não ter “alma” nem “coração”, ainda assim Chico remata confessando: “Não posso arrancar cá de dentro esta paixão. […] Por ti faria todos os sacrifícios”.
No seu influente texto “Visual Pleasure and Narrative Cinema”69, Laura Mulvey afirma
que o prazer visual da cultura de massas é, antes de tudo, concebido para se adequar
69

MULVEY, 1975, pp. 6-18.
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à estrutura psíquica do homem heterossexual, permitindo o seu deleite da imagem feminina enquanto objecto erótico. Segundo a autora, aqui só há lugar para duas posições: a
mulher como imagem e o homem como portador do olhar, sendo que Mulvey aponta ainda,
neste contexto, para dois modos distintos do olhar masculino na era das personagens
femininas de Hollywood entre os anos 1930 e 1960: o voyeurístico (isto é, vendo a mulher
enquanto imagem para a qual se olha) e o fetichista (vendo a mulher enquanto substituta
de uma “ausência” apensa ao complexo de castração).
Ora, os filmes de comédia à portuguesa aqui em apreço só de forma muito contida
poderão ilustrar esse paradigma traçado por Mulvey. A este propósito existem apenas
duas excepções que, também pela sua assaz subtileza, confirmam a regra. A par da cena
de O Pai Tirano acima descrita, protagonizada por Mestre Vasco na sapataria onde este é
caixeiro, somente uma outra merece, nesta perspectiva, menção. Em A Menina da Rádio,
nos estúdios onde canta um tema romântico, assim que termina a sua performance,
Fernando Verdial olha, de forma insidiosa, para uma constelação de pernas femininas,
numa objectificação fetichista que o plano focado nas mesmas reforça. Com o propósito de traçar o perfil psicológico da personagem (aludindo à influência do star system
estrangeiro coevo, ele é o protótipo da vedeta masculina próxima do galã do cinema
norte-americano, habituado a fruir, com misto de soberba e deleite, toda uma multidão de mulheres jovens e bonitas que o acompanham e admiram), tal faz jus, ainda que
subtilmente e de raspão, à ideologia do corpo da mulher como espectáculo e objecto
de desejo masculino que o cinema noutros contextos então explorava com vincada
recorrência.

5.4. Homem: projecções masculinas da felicidade matrimonial
Mulher: a donzela sonha com o dia do casamento
Importa atender que, tal como Isabel Marques Freire nos dá conta, “Ao longo de 1940
e 1950, a imprensa insiste na publicação de artigos para ajudar as raparigas solteiras e
as mulheres casadas a compreender e interiorizar o seu papel de guardiãs da conjugalidade. Delas diz-se depender em primeira e última instância o sucesso e felicidade da
vida a dois”70.
Enquanto João Magrinho (interpretado por Barroso Lopes) faz, em O Pátio das Cantigas,
uma serenata a Amália, Alfredo e Susana trocam palavras de amor. Vendo em Susana a
sua irmã (por quem nutre uma assolapada paixão), Alfredo faz uma idílica projecção da
felicidade matrimonial: “Estou a vê-la, muito bonita, muito alegre, numa casita feita para
70

FREIRE, 2013, p. 58.
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si […]. E havemos de lá viver muito felizes sem pensar em nada. […] Quando eu vier do
trabalho hei-de vê-la à minha espera”. O papel que a mulher ocupa no discurso amoroso
masculino pode ser aqui sintetizado da seguinte forma: “numa casita”, “bonita”, “alegre” e
“à espera” que o marido regresse do emprego.
De forma lapidar Irene Pimentel dá-nos o retrato da ideologia salazarista no que concerne à função da mulher na sociedade e no casamento:
Com o advento do Estado Novo, a situação da mulher regrediu. Em 1932, em resposta a
uma pergunta de António Ferro sobre qual seria o papel destinado à mulher no novo governo
e regime, o recém-empossado Presidente do Conselho de Ministros, Oliveira Salazar, afirmou
que «… a mulher casada, como o homem casado, é uma coluna da família, base indispensável de uma obra de reconstrução moral» e «a sua função de mãe, de educadora dos seus
filhos, não é inferior à do homem». Segundo ele, devia-se deixar «o homem a lutar com a vida
no exterior, na rua… E a mulher a defendê-la, no interior da casa».71

Há uma cena em A Menina da Rádio em que Maria Eugénia e Óscar ensaiam em conjunto pela primeira vez a música que ele havia composto dedicada à sua amada. Intitulada
Sonho de Amor, numa das passagens surge a inevitável alusão ao casamento:
O primeiro sonho / Dos sonhos de amor
[…] / Vive dos anseios / Constantes de
um lar / Sob alegres bênçãos / Na paz do
Senhor / […] Não pretendo mais que ter
/ Pequenina casa pois / Onde possamos
caber os dois / E se ali como prevemos /
Formos três alguma vez / Mais quentinhos
viveremos os três.

Sonho, Casamento, Lar, Deus, Modéstia
e Maternidade – são estas as palavras-chave que nos dão acesso à forma como
a jovem mulher projecta o seu amor
romântico. Significativo aqui é o facto de
Maria Eugénia e Óscar ensaiam em conjunto
pela primeira vez a música que ele havia
composto dedicada à sua amada.
A Menina da Rádio (1944), de Arthur Duarte.
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da jovem donzela proferidos na primeira pessoa, ainda que a autoria das mesmas pertençam a um homem, neste caso, o seu noivo. É ele quem, logo em primeira instância, regula
o discurso feminino no que aos anseios da companheira diz respeito. A subjectividade
feminina está moldada à partida. Ela é a encarnação de um papel que ele definiu e dirige.

5.5. Homem: os maridos vão às ‘meninas’!
Mulher: (enquanto) a esposa está confinada
aos espaços de domesticidade e ao papel de esposa e mãe
Em concordância com o quadro de valores do salazarismo, António Silva representa
quase sempre o pai, enquanto elemento protector do elemento feminino (curiosamente,
nunca é progenitor de rapazes nos filmes). Não obstante os vários traços de mau exemplo,
ele é sempre um pai atento, escrupuloso, por vezes um pouco severo e interesseiro (em A
Canção de Lisboa); outras vezes, mais benevolente (um verdadeiro cupido entre Luisinha
e Daniel em O Costa do Castelo). Nas palavras de Paulo Granja, “o paternalismo” surge,
assim, nestes filmes como “fulcro da organização social, ao legitimar toda uma hierarquia
de poderes que se exercem no sentido descendente e que devem ser respeitados por
aqueles que se encontram em posições inferiores, tal como é respeitada a autoridade do
pai pelos filhos ao nível da família”72.
A partir da análise conjunta dos argumentos destes filmes, é-nos fácil compreender a
existência de um mesmo padrão: justamente aquele que estrutura o dualismo entre o
mundo, masculino e instrumental, de fora – o do poder, da autoridade, da transgressão e
da acção –, e o mundo expressivo feminino, de dentro – o da casa, do espaço doméstico,
pautado pelo recato e pela pureza moral, numa configuração fixa que faz sistema com
outras dicotomias: cultura vs. natureza, racionalidade vs. irracionalidade, estabilidade vs.
instabilidade, independência vs. dependência. Escreve Ana Nunes de Almeida a este propósito: “Aos homens cabem as funções de chefe, provedor e protetor da família que têm
ao seu cargo; no recato dos lares, as mulheres (enaltecidas no seu papel de mães), com
estatuto subalterno, dedicam-se à lida da casa, à criação dos filhos”73.
Não menos importante na construção da individualidade feminina da jovem, o recurso
a determinados processos – a maquilhagem, a pose encenada, em cenários caracteristicamente domésticos e com adereços representativos da condição feminina – ajuda a
construir uma imagem socialmente conveniente, onde não raras vezes a jovem aparece
ajudando a mãe (ou empregada) nas tarefas domésticas.
72
73

GRANJA, 2001, p. 216.
ALMEIDA, 2011, p. 9.
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No que toca à privatização do lazer, assiste-se recorrentemente às formas de sociabilidade realizadas no espaço doméstico e que gravitam ora em torno do piano (é o caso
de Geninha), instrumento musical que se vulgarizara entre a burguesia mais abastada74,
ora em torno da audição de programas radiofónicos em casa, isto é, em contexto familiar,
auscultando sinfonias, mas sobretudo canções em voga, dando azo a cantores românticos
que enchem e inquietam os jovens corações e as fantasias femininas.
A rapariga “certa”, “séria”, de “boas famílias”, a que corresponde ao “bom partido” (são
estes os predicados textualmente aplicados), é aquela que se apaixona mas que não se
dá rapidamente, que borda, guardada no seu lar, mesmo quando não correspondida ou
padecendo de desgostos amorosos; condição que Luisinha, personagem de O Costa do
Castelo, encarna – sentada, cosendo, ouvindo telefonia e cantando: “Que saudades eu já
tinha / Da minha alegre casinha / Tão modesta como eu...”.
Nestes sete filmes que temos vindo a comentar há apenas duas alusões à relação extraconjugal. Em A Vizinha do Lado, um professor de moral, Plácido Mesquita (Nascimento
Fernandes), vem a Lisboa visitar o seu sobrinho Eduardo a fim de o resgatar de uma vida
condenável de maus vícios.
O filme põe em acto a correcção de duas situações à época moralmente condenáveis:
Eduardo (António Vilar) e a actriz Isabel (Madalena Sotto) vivem juntos sem serem casados, enquanto o Sr. Saraiva (António Silva), devasso e mulherengo, engana continuamente
a esposa. Porém, este comportamento adúltero é dramatizado apenas por via da correspondência amorosa trocada com outras mulheres, de que Saraiva, envaidecido, vai dando
conta a outros homens com quem priva; mas quando, por fim, reproduzindo as palavras
do (falso) moralista Plácido Mesquita (“o casamento é a grande missão do homem sobre
a terra”), decide redimir tal conduta
levando um ramo de flores à esposa (personagem que nunca chegamos sequer
a ver), esta, acabando de receber uma
missiva ilícita que o denuncia, recebe-o
à porta de casa à bengalada. Ou seja, o
adultério, ainda que alvo de condenação e punição, é aqui apenas indiciado à
distância; nunca é visto em acto, nem as
suas consequências são vividas dentro de
casa, isto é, no seio matrimonial.
Maria Eugénia, em A Menina da Rádio (1944),
de Arthur Duarte.
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De notar que em O Leão da Estrela o assunto da extraconjugalidade é objecto de um tratamento deveras diferente, pois uma ida às ‘meninas’ não merece a mesma condenação
que cabe ao adultério. Quando as duas senhoras ficam sozinhas na sala, a anfitriã queixa-se de o seu marido chegar sempre tarde a casa:
SRA. BARATA:

Com o pretexto dos negócios está sempre a jardinar lá por fora… Lembre-se
de que há ratoeiras por toda a parte. As mulheres estão muito atrevidas e os
homens casados têm muita procura.

SRA. CARLOTA: Tenho ouvido dizer. Mas sabe, o meu Anastácio… (Abana a cabeça)
SRA. BARATA:

Querem ver que é uma excepção! […] Ai, minha filha, não ponha as mãos no fogo.

Numa cena sequente, chamando-o à parte, longe dos ouvidos das esposas, o rico burguês Sr. Barata convida o ferrenho sportinguista da Estrela e modesto manga-de-alpaca
Anastácio Silva para um sugestivo passeio pela cidade do Porto relacionado, diz ele, com
o “género feminino”. O destino é um clube recreativo, onde Barata requisita uma ‘chica’
para lhe fazer “companhia”. Anastácio, empolgado, arregala os olhos quando uma jovem
espanhola se junta à mesa onde os dois se encontram. O desfecho é ambos entrarem
embriagados num táxi com as duas raparigas. Na manhã seguinte, as duas esposas percebem claramente pelos indícios (entre eles o perfume de mulher) que os maridos tiveram
companhia feminina. Tem lugar um jogo do rato e do gato, entre desculpas pouco sustentadas feitas de improviso que denunciam, nas entrelinhas, nitidamente o que se havia
passado na noite anterior.
Se, de acordo com os padrões tradicionais e oitocentistas, “a ‘domesticidade’ era condição ‘natural’ da mulher”75,
então percebe-se porque elas ficam
em casa enquanto os homens, em conjunto, vão para espaços de diversão nocturna, repletos de jovens espanholas; as
espanholas encarnam aqui a “mulher
pública”, sinónimo de “prostituta”, definindo o contra-ideal do que deveria ser
uma mulher conveniente: guardadora
do lar, ciosa, confinada ao seu espaço e
75

VAQUINHAS, 2011, p. 12.
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esfera familiar, postada na sua condição de espera, disponível para quando o seu homem
regresse, enquanto aos homens são toleradas paixões funestas e prazeres proibidos. É um
paradigma que vai ao encontro das palavras de Isabel Marques Freire a respeito de um
primeiro momento panorâmico do Estado Novo (1930-1950):
Estamos perante um paradigma utilitário (reprodutivo) da sexualidade, despojado de
qualificações hedonistas, mas com alguma margem de exceção. Entre cônjuges tolerava-se uma certa dose (moderada) de prazer sexual, se em causa estivesse o nobre desígnio
da fecundação. Os homens tinham ainda uma outra margem de tolerância: a visitação de
bordéis (tolerados, regulamentados e inspecionados pela polícia, moralmente censurados,
mas indultados pela religião). Nestes contextos paralelos, permitia-se uma maior exploração
da sensualidade e erotismo, algum ensaio de fantasias e práticas menos convencionais, que
estavam interditas à interação no plateau sexual conjugal.76

Considerações finais
A respeito do período que imediatamente se seguiu à institucionalização do Estado
Novo, Irene Vaquinhas dá conta do forte intervencionismo do Estado no espaço privado,
materializado num sistema de controlo ideológico transversal a todo o corpo social, com
especial incidência em áreas fundamentais da socialização como é a família.
O enquadramento legislativo da família é alterado, a qual passa a assentar nos valores
da tradição e da doutrina cristã, sendo balizada por dois importantes marcos formais: a
Constituição de 1933 e a Concordata assinada com a Santa Sé, em 1940. Rompendo-se com
as conceções republicano-liberais, o casamento é considerado inviolável, o divórcio proibido,
a família elevada a ‘fundamento de toda a ordem política’, sendo considerada o núcleo principal de todo o edifício cooperativo e do discurso ideológico do regime. [...] a vida privada é
objeto de controlo e de vigilância, o que condiciona a autonomia sexual […].77

Deste modo se percebe que, no domínio da ficção cinematográfica, a intriga amorosa
só tenha lugar antes do casamento: “dar o nó” é sempre o desenlace, o fim da história;
para lá do dia da cerimónia, nada sabemos. O matrimónio, sendo sobretudo o ‘fim da
linha’ destas estórias, corporaliza a realização absoluta, definitiva, ocupando, na lógica
diegética do argumento, apenas a função de “desfecho ornamental” análogo ao bem
76
77

FREIRE, 2013, p. 57.
VAQUINHAS, 2011, p. 19.
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conhecido “E viveram felizes para sempre…”. Será também por essa razão que, para além
das convenções narrativas e de género, nos argumentos destas comédias poucos casais
casados existem. Mesmo entre os veteranos, são poucos ou nenhuns (pois são, ora celibatários, ora viúvos). Em A Canção de Lisboa, as tias ricas de Vasquinho são solteironas,
e o alfaiate Caetano vive apenas com a filha, Alice. Em O Pai Tirano, D. Emília e mestre
Santana são outros exemplos que igualmente o atestam. Também em A Menina do Rádio,
Rosa Gonçalves (interpretação de Maria Matos) é viúva e Cipriano Lopes (António Silva)
não tem mulher; porém, apesar de inimigos mortais, no final da trama percebemos que
a causa da sua visceral disputa e discordância em torno do advento da rádio não tem por
base outra coisa senão um amor secreto antigo entre ambos. Em suma, Cipriano reencontra o amor perdido na mãe do pretendente da filha. Entre os veteranos, esta receita replica-se. Na película O Costa do Castelo Mafalda (uma marquesa também interpretada por
Maria Matos) e Simplício (um simples Costa do Castelo que António Silva encarna) reatam
uma esquecida paixão – tinham-se amado na juventude, mas a sua diferença social fez
com que fossem separados à força pelos pais. Em A Vizinha do Lado, o professor de moral
Plácido Mesquita (Nascimento Fernandes) reencontra na D. Adelaide (Lucília Simões) uma
antiga paixão, uma relação fugaz que na juventude não tivera continuidade. Em O Pátio
das Cantigas, a relação amorosa entre D. Rosa (uma florista do mercado interpretada por
Maria das Neves) e Narciso (um beberrão, mas homem espirituoso e de bom coração,
encarnado por Vasco Santana) é ‘cármica’, pois ficara igualmente irresolvida devido ao
facto de ele ter caído no vício da bebida em virtude de o amor que nutria por ela nunca
ter sido correspondido – eles apenas estabelecem uma relação, tal como todos os restantes casais, no final do enredo78. A excepção, a este título, ocorre em O Pátio das Cantigas.
Fazendo jus à sua condição de anti-herói, o intratável e prepotente Evaristo vive somente
com a sua filha, a invejosa e mimada Celeste; ele é o único que, no final da estória, se
queixa de ficar sem par: “Só, todos dão o nó e eu fico só. Ora, não importa, hei-de rir!
[…] Hei-de esmagá-los com a minha alegria.”. Circunstância que o faz assumir-se como “o
eterno viúvo alegre” do Pátio das Cantigas.
Em suma, salvo raríssimas excepções, a “vida em comum” nunca é retratada; apenas o é
a fase que a antecede, a saber: a conquista e o namoro. O matrimónio é, nestes anos, uma
instituição demasiado séria para ser problemática (e problematizada); entidade sagrada,
78

“O facto de muitas das personagens masculinas mais velhas serem ou viúvas ou celibatárias facilita a
comparação com Salazar. Poder-se-á, obviamente, argumentar que a condição destas personagens
corresponde a uma necessidade narrativa, pois o happy end exige que elas acabem por casar – e, de
facto, se exceptuarmos Evaristo, que se torna num ‘viúvo alegre’, e Anastácio Silva, que é já casado,
todas as outras acabam por encontrar par” (GRANJA, 2001, p. 215).
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“insolúvel”, com a qual não se deve brincar. Garante da estabilidade familiar79,
nunca é tema ou questão sobre a qual
se pode indagar ou fazer intriga. Só em
O Leão da Estrela, onde, ao contrário
dos restantes filmes aqui em apreço, o
centro da estória já não é a intriga amorosa80 mas a conciliação de duas classes
sociais (ricos e pobres)81 sob o signo do
A relação amorosa entre D. Rosa e Narciso ficara
irresolvida devido ao facto de ele ter caído no vício
da bebida em virtude de o amor que nutria
por ela nunca ter sido correspondido.
O Pátio das Cantigas (1942), de Francisco Ribeiro.

fanatismo clubístico, é que o casamento
aparece, e não propriamente como tema
ou assunto, mas como simples pano de
fundo. Nesse retrato indirecto do matrimónio, dramatizado pelo casal Anastácio
(interpretação de António Silva) e Carlota

(interpretação de Maria Olguim), não há qualquer dinâmica, evolução diegética ou intriga.
Tudo a esse nível aparece como imóvel, tácito, indiscutível, como se se tratasse de uma
ordem natural das coisas. O homem é o chefe-de-família, é ele quem trabalha e sustenta
a família, enquanto a mulher, na sua condição de “guardiã do lar”, permanece em casa,
assistida por uma criada e pelas filhas. Ele é a voz que comanda, vivendo a mulher subalterna, tolerando as saídas nocturnas do marido às casas das meninas...
Em que medida poderemos dizer que o apertado regime moral condicionou a representação da manifestação dos afectos e as várias dimensões da intriga amorosa? Num
recente texto sobre a censura do cinema português, escreve Leonor Areal:
A colecção de cortes feitos pela censura nos filmes – que o filme de montagem Cinema –
Alguns Cortes: Censura (1999), de Manuel Mozos, compila e encadeia – seria suficiente para

79

80

81

“A família, fundada no casamento religioso para toda a vida e assente na procriação, é um símbolo da
estabilidade institucional da nação, o lugar de transmissão e conservação dos costumes” (ALMEIDA,
2011, p. 9).
Tal como notou Luís Trindade, “se olharmos com mais atenção para os argumentos que organizam as
narrativas e os situarmos no seu contexto histórico, não podemos deixar de reparar como tudo neles se
organiza em torno de uma história de amor” (TRINDADE, 2010, p. 115).
“O conflito entre as duas categorias sociais, ricos e pobres, dilui-se, pois, num conflito sentimental que
desaparece assim que as classes superiores integram no seu seio as personagens das classes inferiores”
(GRANJA, 2001, p. 201).
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demonstrar quais as imagens mais temidas pelos censores. Aquelas imagens – entre beijos e
outras irreverências carregadas de emoção e significados considerados inadequados […].82

Tudo o que poderia comprometer o casamento, como entidade sagrada, núcleo principal e pilar da estabilidade moral e social, é copiosamente elidido: temas, entre outros,
como a luxúria, o prazer sexual, o espaço de intimidade do casal. Leonor Areal, num artigo
intitulado “Os tabus do cinema português” (2013), mostra como o cinema português do
período do Estado Novo foi vítima directa não só da censura oficial, mas também da censura social, da censura comercial e ainda, e sobretudo, da autocensura resultante daquelas.
Assim foram os cineastas encontrando formas de contornar as incontáveis limitações, por
meio de processos de alusão e elipse. Entre os assuntos intocáveis elencados pela autora83,
encontram-se proibições tácitas no que à sexualidade e ao casamento dizem respeito:
[...] não se podiam fazer histórias de adultério – a não ser que o condenassem claramente
e castigassem os prevaricadores, mas são raras as suas aparições [, nem] sugerir comportamentos sexualmente livres, pelo que os filmes de fadistas estão repletos de avisos sobre a
sua boa moral.84

Por isso, o sentido moral ou ideológico do discurso cinematográfico, no que concerne ao
relacionamento amoroso, fixava o casamento como único horizonte possível, qual conto
de fadas. Não há alternativa possível. A crise no casamento, o fim do amor, a infelicidade
entre paredes, a violência doméstica, o desejo por outrem, são tabus que nunca se ousa
questionar; pelo contrário, na esfera do sagrado, do intocável, do interdito, encontram-se
assim tópicos como a intimidade sexual, o divórcio, o adultério, a sexualidade feminina,
a perda da virgindade das raparigas, a violação, o aborto, os filhos bastardos, o incesto,
o amor livre, as fantasias eróticas (sobretudo femininas), a luxúria, a perversão sexual, a
poligamia, a homossexualidade, etc. Na retórica da elipse, estão os beijos que ficam fora
de plano, a ocultação revelando-se paradoxalmente naquilo que ficou por dizer e ver...
O facto é que os argumentos censuram comportamentos atípicos e gestos de transgressão, definidores por excelência do erótico, sobretudo na mulher, enquanto sujeito
autónomo e desejante. De acordo com Isabel Marques Freire:
82
83

84

AREAL, 2014.
Segundo Leonor Areal, para além das cenas que ameaçam a estabilidade do casamento, os principais
tabus visados pela censura são: a “guerra”, a “miséria”, as “oposições de classe”, o “beliscar a religião” e
“mencionar o poder” (AREAL, 2013, p. 340).
AREAL, 2013, p. 340.
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Genericamente, até finais de 1960, organizações do estado, Igreja Católica, família, escola
e média convergiam na missão de aconselhar o sexo feminino (mulheres solteiras e casadas)
para o escondimento do corpo, o apagamento da sensualidade, a proibição do erotismo e
a diabolização do prazer. No seio do matrimónio, a sexualidade feminina estava encerrada
dentro de uma espécie de «capelinha» sagrada. Esperava-se que a mulher não reclamasse
desejo, e que se refreasse na expressão da excitação sexual.85

Se, por um lado, a dimensão “disruptiva” é, pela via da comédia, atenuada pelo controlo
do Estado Novo, por outro, torna-se manifesto que a condição do boémio conquistador,
assim como a ida recorrente ‘às meninas’, são figuras e comportamentos em boa medida
aceitáveis, tolerados e estabilizados pela moral vigente, pois, como Isabel Marques Freire
nos dá conta:
Entendia-se que a natureza tinha reservado ao homem um papel ativo (de responsabilidade e protagonismo) no ‘ato genésico’ (termo comummente usado na altura para designar o ato sexual). Tal missão implicava um treino de competências, prévio ao casamento.
Mas com quem realizá-lo? Com profissionais do prazer, libertas dos imperativos morais que
recaíam sobre as jovens comuns. As experiências masculinas na prostituição capacitavam
portanto os futuros maridos. E funcionavam ainda como ritual profilático da heterossexualidade, evitando que os jovens rapazes caíssem em fantasias e experiências homossexuais
entendidas como perversas, viciosas e doentias. Para além disso, salvaguardavam a virgem
noiva das investidas sensuais do parceiro, antes do matrimónio”.86

Aqui convém levar mais longe o pensamento de forma a captar a lógica discursiva que
se oculta por detrás da linguagem de ficção. Ora, se tivermos presente que os espaços
público e privado se constroem opondo-se87, e que existe uma correlação entre feminino
e domesticidade e masculino e espaço público, não é difícil admitir que estes obedecem
a princípios contrastantes88, nos quais assenta o modelo da conjugalidade institucional
85
86
87
88

FREIRE, 2013, p. 58.
FREIRE, 2013, p. 58.
Cf. VAQUINHAS, 2011, p. 13.
Temos aqui de concordar com Anália Torres, quando refere que “a conjugalidade inscreve-se em relações e trajectórias sociais e de género”, isto é, “ela ocorre num dado momento do percurso pessoal
de um significativo conjunto de indivíduos, percurso esse social, cultural e ideologicamente marcado
de forma diferenciada, de acordo com as condições de existência e com o género, já que é diferente
também o que se considera ser o comportamento adequado para os dois sexos em sectores sociais
distintos” (TORRES, 2000, p. 137).
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proposto por Anália Torres para definir o matrimónio tradicional89. Nesse sentido, como
tivemos ocasião de ressaltar, no tocante ao papel que conforma o feminino90, este não
pode deixar de traduzir algumas das dimensões mais opressivas do salazarismo: “a moral
sexual, a centralidade da família e o lugar da mulher”91.
A inocuidade do corpo, a consumação do amor na forma de casamento como desfecho ornamental (e assim nunca problemático) do enredo é, portanto, o lugar-comum,
em relação ao qual não parece haver escapatória possível. Subsidiários de uma literatura
romântica que soube explorar sabiamente esse filão e alimentar sonhos cor-de-rosa de
amor e de felicidade eternos, estes filmes devolvem-nos ainda a imagem romanceada em
que a mulher é rainha do seu pequeno “castelo”92, essa espécie de “santuário”93 votado
ao amor conjugal. A esfera privada do casal é, assim, imaginada como uma espécie de
refúgio à margem da vida pública em que a casa é o domínio privado, por excelência, o
fundamento material da família, pilar da ordem social.
A análise comparada do enredo dos mais relevantes filmes de ‘comédia à portuguesa’
faz emergir um paradoxo: por um lado, tido à luz da época como epicentro da vida privada
e unidade primária da vida social e afectiva, o casamento é naturalmente um dos tópicos
centrais nessas narrativas – tudo se encaminha para ele como concretização e realização
individual. Por isso, nos discursos amorosos, o casamento encontra-se invariavelmente no
centro como apoteose e consumação absoluta do amor; a ele está associada a expressão
dos sentimentos, lugar por excelência da materialização dos afectos, base da felicidade
individual. Porém – salvo raríssimas excepções –, nada dele é retratado. A sua vivência
exterior ou social, e sobretudo quotidiana, privada, é elidida, omissa. Tratado dessa forma,
89

90

91
92
93

Modelo tradicional e conservador que, a partir da proposta de tipificação de Anália Torres (cf. TORRES
2000ª, pp. 216-219), Susana Costa Santos sintetiza da seguinte forma: “A forma de conjugalidade institucional tem como base a instituição matrimonial; o casamento e a família são altamente valorizados,
sendo através destes que o indivíduo adquire o seu estatuto de adulto. O casamento é imposto como
destino composto por um conjunto de regras que implicam o cumprimento de papéis diferenciados,
responsabilidades e deveres. Homens e mulheres têm papéis distintos – instrumental e expressivo,
mesmo quando as mulheres também desempenham um papel instrumental e trabalham fora de casa.
O romance e o erotismo localizam-se fora do casamento e são para ser vividos no masculino e não no
feminino” (SANTOS, 2002, p. 136).
Segundo uma publicação do regime destinada às mulheres, “não é grave que uma mulher não saiba
traçar o projecto de uma ponte, gerir uma empresa, defender uma causa nos tribunais – escreveu
alguém; mas é gravíssimo que não esteja em condições de cuidar de uma criança ou de governar uma
casa” (Mocidade Portuguesa Feminina – 25 anos de actividade/1938-1963, Lisboa, s. d., p. 39, cit. por
GRANJA, 2001, p. 225).
TRINDADE, 2010, p. 124.
Cf. CASCÃO, 2011, p. 22.
Cf. CASCÃO, 2011, p. 22
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ele não é mais do que uma utopia: o círculo da vida comum a dois nunca é invadido pelo espectador. O cenário descrito,
sempre de forma prospectiva (em juras
de amor, poemas, canções e imagens
sonhadas), é pródigo em lugares-comuns que desenham, a traço grosso, os
elementos que recriam o ambiente do lar
do casal, sinónimo de felicidade, onde a
mulher é imaginada no aconchego do
Alice sonha com o dia do seu casamento.
A Canção de Lisboa (1933), de Cottinelli Telmo.

lar, na tranquilidade mansa do conforto
doméstico em ambiente amoroso, onde
não há espaço para o mais subtil dos
erotismos nem das crises conjugais94.

Estes últimos são elementos estranhos e inconcebíveis dentro da constelação daqueles
que reconstituem, na ficção cinematográfica, o jardim das delícias da intimidade do casal
popular e pequeno-burguês, consubstanciando um ‘paraíso’ que nunca é dramatizado, a
não ser em forma de utopia imaginada, justamente como um belo “sonho cor-de-rosa”.
Alice, no filme A Canção de Lisboa, passa o tempo entre o trabalho atrás da máquina
de costura, tentando sair do jugo protector do pai (ameaçando fugir com Vasco caso o
progenitor não aceite o seu namoro), e a vigilância dos atrevimentos do namorado para
com a vizinha cantadeira; ao mesmo tempo, sonha com um lindo casamento de conto de
fadas que tem como pano de fundo o cenário romântico e idílico dos jardins da Serra de
Sintra e do Palácio da Pena.
Após a cena do despejo de Vasco por falta de pagamento da renda, vemos Alice na
salinha de trabalho junto das meninas-costureiras, materializando esse seu sonho numa
canção. A letra da música descreve o que vemos em imagens: “Todas nós temos na vida
uma ilusão mais querida… um sonho cor-de-rosa…”, e com os olhos fechados, ela imagina-se “a passar entre a multidão” envergando um belo vestido de noiva para seguidamente entrar com o seu Vasco num glamoroso automóvel. Ou seja, é este sonho idílico e
94

Por isso Sofia Aboim, abordando um período sequente (de 1950 aos nossos dias) já pautado por mudanças muito significativas em termos de vida conjugal dos portugueses, afirma que “[...] a vida conjugal
alterou-se radicalmente. Modificou-se a forma de escolher um parceiro e de com ele viver e ter filhos,
de organizar o trabalho e o sustento, de fazer projectos e tecer esperanças de bem-estar amoroso. As
histórias românticas do ‘foram felizes para sempre’, que a Igreja Católica transformava em dever-ser institucional, começaram a ser olhadas com maior desconfiança à medida que o divórcio se banalizava e nas
vidas a dois eram tantas vezes postas a descoberto infelicidades e violências” (ABOIM, 2011, p. 81).
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romântico, povoado de “pombas lindas às centenas sob o azul do céu”, aquilo que alimentava as motivações amorosas da jovem donzela de então.
Aos olhos de hoje95 – enformados por um modelo de conjugalidade menos institucional
do que fusional96 e até associativo97, que concebe o amor como a base da conjugalidade
e da escolha amorosa, ao mesmo tempo que atribui à mulher um papel autónomo em
paridade com o do homem98 –, quase podemos detectar nesse tom de exasperação um
lampejo de caricatura. Alice é o cúmulo da inocência iludida, doce, frágil, subalterna em
relação ao pai, até certo ponto conivente com as travessuras e excessos galanteadores do
seu Vasquinho para com a vizinha, mas ainda assim é movida, a todo o momento, por um
sonho cor-de-rosa, que não é outra coisa senão o do dia do seu casamento – ainda que
reconheça, no final da canção, tratar-se de “um falso real, de uma quimera”.
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Atendendo que “as ideias, as orientações normativas e os valores sobre os domínios da conjugalidade, da família e da sexualidade vão mudando, como é particularmente visível nos últimos 40 anos”
(TORRES, 2000, p. 140).
A forma de conjugalidade fusional assume-se como um projecto conjugal e familiar que tem por base
a partilha de afectos; “o projecto caracteriza-se assim como ‘fusionalmente’ parental e conjugal, passando a constituir a aposta central que dá sentido à vida dos indivíduos” (TORRES, 2000ª, p. 219).
TORRES, 2000ª, pp. 216-219; ABOIM, 2011, pp. 80-111.
“As concepções da sociologia clássica, de Durkheim a Parsons, em relação à mulher na família (papéis,
posições, lugares) eram contrárias à ideia de mulher como indivíduo. As alterações ocorridas nos últimos anos vêm pôr em causa a incompatibilidade entre a mulher como mãe e a mulher como indivíduo
autónomo capaz de sustentar economicamente e partilhar com o parceiro o papel de provedor da
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Para compreender o nosso tempo
Compreender o nosso tempo, eis a tarefa e a divisa da Filosofia contemporânea, que,
desde Hegel, ao defini-lo como o movimento de transformar o tempo em conceito, mormente para a validade de tal preceito derivado ao tempo presente, se impôs como necessidade aos planos filosóficos da ética e da filosofia política, considerados saberes práticos.
Assim, o título do livro em pauta aponta, certamente, para o cumprimento de tal tarefa.
Fim que o livro cumpre, no detalhe1. O mérito ímpar do livro é apresentar ao Leitor a oportunidade de pensar de modo maiúsculo os problemas políticos atuais, para além das formas cotidianas de fechamento do universo político, de par com o fechamento do universo
de locução. Com efeito, termos essenciais da crítica política filosófica encontram-se (des)
naturalizados, seja pela expansão semântica de tais termos, seja pelas manipulações dos
meios de comunicação de massa a doutrinar em baixo relevo, na linha de padrões de linguagem totalitária elevada de fascismos ordinários, sobremaneira, acríticos e destrutivos
* Departamento de Filosofia e Programa de Estudos Pós-Graduados em Filosofia, Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, Brazil.
valverde@pucsp.br
1 A “Introdução” do livro é assinada pelos organizadores Marcelo Perine e Evanildo Costeski, pp. 9-12.
Patrice Canivez assina “A teoria weiliana da mundialização”, pp. 13-31; Jean Quillien, “Sociedade mundial
e estado mundial segundo Eric Weil”, pp. 33-70; Giusi Strummiello, “Sociedade mundial / estado mundial.
Eric Weil e a questão da universalidade dos direitos”, pp. 71-88; Evanildo Costeski, “Religião e relações
internacionais em Erick Weil”, pp. 89-101; Luís Manuel A. V. Bernardo, “O Estado à prova dos novos discursos da Obra”, pp. 103-139; Sergio de Siqueira Camargo, “O Estado como instituição moral e educativa:
traços do aristotelismo de Weil”, pp. 141-152; Francisco Valdério, “Os enredos do poder e a teoria”, pp.
153-169; Judikael Castelo Branco, “Democracia e linguagem”, pp. 171-189; Mahamadé Savadovo, “O sentido da oposição entre razão e violência segundo Eric Weil”, pp. 191-201; Daniel Benevides Soares, “Mal
radical e violência”, pp. 203-214; Aparecido de Assis, “Educação, razão e violência em Eric Weil”, pp. 215228; Marly Carvalho Soares, “As atitudes niilistas em questão: a recusa do Absoluto”, pp. 229-248; Daniel
da F. Lins Júnior, “Lógica da filosofia: sagrado, violência e sentido”, pp. 249-262; Andrea Vestrucci, “O que é
sentido? Nas pegadas de Eric Weil”, pp. 263- 286, e, fechando o volume, Marcelo Perine, “Platônicos sem
mito e sem Deus”, pp. 287-306.
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das definições de termos, outrora fortes e significativos, como bem público, democracia,
Estado. Quiçá tais fechamentos sejam resultantes da travessia de niilismos em curso e da
voracidade das políticas estatais, sob a vaga do neoliberalismo.
Transformar o tempo em conceito tem sido tarefa complexa, pois envolve muitos elementos de várias ordens: histórica; social; econômica; filosófica; política, entendida como a
grande política, além e aquém do Estado; estética; civilizacional; étnica; religiosa; jurídica;
ética; moral e educacional... Todos estes aspectos aparecem mobilizados pelos diversos
capítulos do livro, em busca de uma sinalização sintética a lançar luzes para a compreensão do alcance provável de tais enredos projetados e, no limite, de desenredos e de desconcertos realizados. Para o caso, há que demarcar os elementos pela inclusão temática da
violência, como vetor e fator de desconcerto do índice de civilidade alcançado, ao menos
do ponto de vista dos direitos fundamentais e das leis universais, que deveriam/devem
garantir a expansão e a fixação de tais aquisições humanas, na linha do progresso moral
proclamado pelos iluministas, tendo Kant como guia e arquiteto, pensador ressurgido
como contraponto e primeira margem inserida ao debate proposto no desenvolvimento
do livro. Sem prescindir das formulações de Hegel ao mesmo propósito. Segundo os autores do livro, há uma combinação evidenciada de que o pensamento weiliano costura em
cerzido de alto nível teórico-prático as heranças kantianas e hegelianas, a mostrar que
da compreensão de tais filósofos é possível saltar – em segurança – para a compreensão
do tempo presente. Este salto dá-se utilizando categorias próprias dos filósofos, referidas
ou não referidas, a amalgamar o pensamento weiliano, em chave de originalidade e de
explicitação conceitual, de modo a favorecer a compreensão do nosso tempo. Contudo, há
algumas passagens de capítulos com referências ao pensamento aristotélico, seja para a
abordagem política, seja para entornos éticos intransponíveis.
O problema político da violência, assunto caríssimo a Weil, sob a forma do terrorismo
efetivado extramuros do jogo político institucional, aparece de modo ora latente ora tornado visível a circunscrever o panorama das discussões contemporâneas políticas levadas
a termo, aparentemente, sob condição de descontinuidade de tal fenômeno. Isto, se o
Estado fosse outro de outro desenho e constituição, acima e adiante do estado-nação, de
caráter meramente concorrencial, e se fosse tomada em conta a organização mundial do
trabalho, do trabalho público em vista do bem público, bem entendido. Talvez seja este
o ponto de inflexão do pensamento de Weil, pois o mundo do trabalho, ao menos do
trabalho formal tem cedido lugar ao desemprego estrutural, como observado nas sociedades pós-industriais avançadas e nos países em desenvolvimento. O mundo do trabalho
formal viu-se condicionado pelo movimento de desindustrialização acelerada das sociedades, em que vigorara o Estado do Bem-Estar Social, sobremaneira desde a Segunda
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Guerra Mundial, que, em vista das sucessivas crises do capitalismo, cedeu lugar ao Estado
Beligerante, a promover guerras intervencionistas e guerras de puro interesse de dominação econômica e tecnológica, ultrapassando as condicionantes dos direitos de guerra
construídos na Modernidade. Sem olvidar a prática da violência estatal continuada, a violência aceita dado o caráter institucional e legal, tanto interna quanto externamente aos
estados, contrária aos direitos civis, como crime de lesa humanidade, em milhares de ocorrências. O aspecto de oposição ao negativo da situação atual será o da construção de uma
cultura da paz, para além da idealizada por Kant, que ao fim e ao cabo poderá redundar
em arbítrio político e tirania universalizada. Para Weil será necessário atualizar a posição
kantiana de base e superá-la, sem perder de vista o mote inicial dela, mas também cuidar
para não necessariamente reproduzir alguns de seus fins. É outro o estatuto weiliano de
paz, se não perpétua, a caminho da paz institucionalizada pela consolidação de interesses
comuns universais. Por certo, Dante Alighieri, em Monarchia, ao sustentar a noção de um
império mundial, leigo, como forma idealizada de ressurgimento da soberania do Império
Romano, sem os riscos das causas internas para derrubá-lo nem as ameaças dos bárbaros,
terá sido o antecessor a teorizar o tema do estado mundializado.
Se o primeiro ensaio de globalização ocorreu em Florença, ao tempo dos Medici, a
meados do século XV, que redundou em processo de refeudalização ao final do mesmo
século, aquilo que poderiam ter sido os lances iniciais de uma revolução burguesa, findou
operado na forma de um retrocesso em termos de expansão do viés financeiro do nascente hiato do mercantilismo, em Itália. No entanto, a globalização iniciada na segunda
metade do século passado, fortalecida pelo espírito da trilateral, união político-econômica
dos Estados Unidos da América, Alemanha e Japão, ainda aos tempos da Guerra Fria, fora
reforçada pela ideologia materializada do neoliberalismo, ensaiado inicialmente no Chile
ao tempo do tirano Pinochet, em seguida proposto como pauta política por Margaret
Thatcher, no Reino Unido. O neoliberalismo redesenha o encolhimento do Estado do BemEstar Social, pela redução dos benefícios sociais e dos direitos do trabalho, além de proceder a uma reengenharia de empresas a cortar cargos e salários, em vista de um estado
mínimo, solvente forte de recursos destinados à educação, à saúde públicas, à moradia, à
segurança e ao bem-estar, tão somente, ao passo de não mais colocar em questão os fins
da sociedade política humana, mas, de modo calculado, somente os meios.
No livro, organizado por Perine e Costeski, a conceituação de globalização encontra-se
perspectivada desde a obra Filosofia Política, de Eric Weil, datada de 1955, ao tempo do
início da Guerra Fria, que se configura como um dos escritos basilares do Filósofo, que
se encontra analisado pelos especialistas. Para além deste, outros escritos singulares do
pensador são Lógica da Filosofia e Philosophie et Réalité I.
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O livro em pauta divide-se em duas partes, complementares entre si: uma, relativa ao
“desafio político da globalização” e, outra, ao “problema da educação e do sentido”. O mote
da “ideia de uma teoria da mundialização”, em Weil, conjuga-se de modo crítico à violência institucional – e não institucional – com a questão da possibilidade de educação e de
globalização, sob talhe de análise crítica profunda. Escritos por especialistas, os dezesseis
capítulos são sumarentos, com muito fôlego teórico prospectivo, de aderência complexa
aos desdobramentos problematizados de aspectos relativos ao Estado, sociedade, justiça, utopia, universalidade dos direitos, religião, relações internacionais, moral, educação,
sujeito, democracia, linguagem, platônicos, sentido. Chama a atenção o capítulo final,
“Platônicos, sem mito e sem deus”, de Marcelo Perine, que interroga pelo lugar de Platão e
do platonismo na obra Lógica da Filosofia. Assim, a pluralidade e a abrangência de temas,
com enfoques precisos e bem calibrados, tornam o livro um marco qualificado nos estudos weilianos no Brasil, como efeito de décadas de pesquisa da filosofia do Pensador, de
par com o registro do Grupo de Trabalho Eric Weil, da ANPOF, que congrega os estudiosos
em nível de pós-graduação.
Concluindo sem concluir, pois, haveria muito mais a escrever, pensar grande é o mote
para a leitura do livro organizado por Perine e Costeski, a soerguer – do chão da miséria
do debate político contemporâneo – categorias fundamentais para a compreensão do
tempo presente. O livro em questão deve ser lido, pois é oportuníssimo, e dentre outras
qualidades são relevantes as questões levantadas e encaminhadas acerca do estado mundializado, da violência e da premente educação do pensamento e, no limite, da sensibilidade do cidadão. O estado mundializado se transformou em globalizado para além do
estado-nação, ao tempo presente, em que sob a onda neoliberal o estado transformou-se em estado-empresa, a encolher direitos fundamentais na linha do encurtamento dos
benefícios sociais. Em movimento de fina análise, o livro catapulta o Leitor para as alturas dos universais nos campos da política e da ética, tão ausentes desde o fim do ethos
antigo, como se fora um elo perdido a resgatar o debate acerca de categorias do pensar
maiúsculo, em tempos de crise política e da novidade do poder do homem, advindo da
ciência e da tecnologia, sem limite e sem controle. As mesmas forças aceleraram o modo
de produção capitalista, a qual no presente mostra sua face mais cruel em vista das desigualdades sociais, econômicas, políticas, porém, sob a capa vitoriosa, se entendido como
tal o cumprimento das premissas liberais: liberdade econômica; política e de expressão. O
recado do livro aponta para o cumprimento de tais liberdades e a necessidade de reinvenção da liberdade, sem perder de vista as premissas cumpridas, porém, em outro patamar
mais elevado, que inclua a paz contra a violência e consolide os direitos fundamentais
– não só pela mera formalidade –, assegurando o direito de expressão em outras bases e
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liquidando com as agências de opinião pública, manipuladoras e antissociais, as agências
de publicidade, a reforçar o consumo de mercadorias superimpostas pela escala de falsas
necessidades, o fim da escravidão contemporânea e o advento do tempo livre, tempo de
ócio como quebra da representação dos papéis sociais.
À boa leitura!
Sampa, Primavera de 2016

CULTURA 35.indb 341

18/12/2017 16:58:54

342 | Cultura 35

CULTURA 35.indb 342

18/12/2017 16:58:54

Autores | Auteurs
Cultura
| Authors
35 (2016)
| 343

Autores | Auteurs | Authors

ADELINO CARDOSO
Doutorou-se pela Universidade de Lis-

PhD from the University of Lisbon,

boa e é Investigador Integrado do CHAM,

Investigator at the CHAM, FCSH, Universi-

FCSH, Universidade NOVA de Lisboa, Uni-

dade NOVA de Lisboa, Universidade dos

versidade dos Açores. Coordenou projec-

Açores. He was the Principal Investigator

tos de investigação, nomeadamente “Filo-

of several projects such as “Philosophy,

sofia, Medicina e Sociedade”, “O conceito

Medicine and Society” (2007-2011), “The

de natureza no pensamento médico filosó-

concept of nature in the medico-philo-

fico na transição do século XVII ao XVIII” e

sophical thought at the transition from

“Arte médica e inteligibilidade científica na

the seventeenth to the eighteenth century

Archipathologia de Filipe Montalto”. É autor

(2012-2015), and “Medical art and scientific

de um vasto número de artigos em revistas

intelligibility in the Archipathologia (1614)

especializadas, bem como dos livros: Fulgu-

by Filipe Montalto” (2013-2015). He is the

rações do Eu (2002), O Trabalho da Mediação

author of numerous papers in specialized

no Pensamento Leibniziano (2006) e Vida e

journals and of the books Fulgurações do eu

Percepção de Si (2008).

(2002), O trabalho da mediação no pensamento leibniziano (2006) e Vida e percepção
de si (2008).

CULTURA 35.indb 343

18/12/2017 16:58:54

344 | Cultura 35 (2016)

ANA ISABEL BASTOS
Terminou a Licenciatura em Filosofia em

She holds a bachelor’s degree in Phi-

1988 na FCSH da Universidade Nova de Lis-

losophy (FCSH, Nova University of Lisbon,

boa. Realizou na mesma Faculdade o curso

1988), and a MA from the same Faculty,

de Mestrado em Filosofia Contemporânea

in 2011, with a dissertation entitled “The

que concluiu em 2001, com a dissertação

philosophy of Hermann Broch: an anthro-

intitulada “A filosofia de Hermann Broch: um

pological project”, under the orientation

projecto antropológico”, sob a orientação de

of Maria Filomena Molder. She finished

Maria Filomena Molder; foi então também

her doctoral course in philosophy of

aluna de Fernando Gil. Concluiu o curso de

knowledge / epistemology, in 2012, with

Doutoramento em Filosofia do Conheci-

a research project on subjectivity in the

mento / Epistemologia em 2012, na FCSH da

philosophy of Fernando Gil. From 1989 up

Universidade Nova de Lisboa, com a apre-

to 1994, she was a journalist from O Inde-

sentação de um projecto de investigação

pendente. Since 1989, she is a Philosophy

dedicado aos lugares da subjectividade na

teacher at Highschool.

epistemologia de Fernando Gil, orientado
por Maria Filomena Molder e Paulo Tunhas.
Foi jornalista no jornal O Independente
(1989-1994). É professora de Filosofia do
ensino secundário desde 1989.

CULTURA 35.indb 344

18/12/2017 16:58:54

Autores | Auteurs | Authors | 345

BRUNO MARQUES
Investigador Bolseiro FCT em Pós-dou-

Bruno Marques is a Post-doctoral Fellow

toramento no Instituto de História da Arte

at the Institute of Art History, Faculty of

da Universidade Nova de Lisboa, onde

Social Sciences and Humanities, Universi-

coordena o cluster Photography and Film

dade NOVA de Lisboa, Portugal, where he

Studies. Professor Auxiliar Convidado no

currently coordinates the research group

Departamento de História da Arte da Uni-

“Photography and Film Studies”. Lecturer

versidade Nova de Lisboa desde Fevereiro

at FCSH/NOVA (Dept. of History of Art).

de 2016. Coordena a linha de investigação

Team member of the PhD program in Art

“Retóricas do Corpo” no âmbito do Projecto

Studies/FCSH/NOVA. Member of theProject

FCT “Fotografia Impressa. Imagem e Propa-

“Printed Photography: Image and Propa-

ganda em Portugal (1934--1974)” [PTDC/

ganda in Portugal (1934-1974)” [PTDC/CPC-

CPC-HAT/4533/2014]. O seu trabalho de

HAT/4533/2014], financed by FCT. Research

investigação centra-se em: Estudos de

Interests: Contemporary Art; Gender Studies

género e políticas de sexualidade na foto-

and Sexual Politics in Photography, Film, and

grafia, cinema/videoarte e performance

Performance; Body and Propaganda in New

arte; Voyeurismo e vigilância; Vida privada

State in Portugal; Voyeurism and Surveil-

e intimidade; Pornografia e erotismo; Liber-

lance; Privacy and Intimacy; Pornography

dade de expressão e censura; Retóricas do

and Eroticism; Freedom of Speech and Cen-

corpo e propaganda no Estado Novo; Iden-

sorship; Identity and Portraiture.

tidade e retratística.

CULTURA 35.indb 345

18/12/2017 16:58:54

346 | Cultura 35 (2016)

CARLOS MORUJÃO
Professor Catedrático na Faculdade de

Full Professor at the Portuguese Catho-

Ciências Humanas da Universidade Cató-

lic University, and Director of the Research

lica Portuguesa e Coordenador do Centro

Unit “Center of Philosophical Studies”. His

de Estudos de Filosofia. A sua área principal

main area of interest is Husserl’s phenome-

de investigação é a Fenomenologia de Hus-

nology, about which he has lectured and

serl, sobre a qual tem ensinado e escrito

written extensively in the last years. He is

nos últimos anos. É também o tradutor para

also the translator into Portuguese (in colla-

português (em colaboração com Pedro M.

boration with Pedro M. S. Alves) of Husserl’s

S. Alves) das Investigações Lógicas de Hus-

Logical Investigations. He coordinates an

serl. Coordena o Seminário Permanente de

Ongoing Seminar about the relations

Fenomenologia e Psicanálise e é investiga-

between Phenomenology and Psychoa-

dor do projecto “Corpo e afectividade na

nalysis, and a member of the research pro-

fenomenologia material de Michel Henry”.

ject «Body and affections in Michel Henry’s
material phenomenology».

CULTURA 35.indb 346

18/12/2017 16:58:54

Autores | Auteurs | Authors | 347

DANIÈLE COHN

DIOGO PIRES AURÉLIO

Philosophe, Danièle Cohn est Professeur

Investigador do Instituto de Política e

des Universités, et enseigne l’esthétique à

Relações Internacionais (IPRI) e professor da

Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle a publié

Universidade Nova de Lisboa (FCSH), onde

récemment Anselm Kiefer, Ateliers, Éditions

fez o doutoramento em Filosofia Moderna

du Regard, 2012, L’Artiste, le vrai et le juste,

e a agregação em Filosofia Moral e Política.

Éditions Rue d’Ulm, 2014. Elle a été com-

Autor de vários livros e artigos sobre Filo-

missaire de l’exposition De l’Allemagne, de

sofia, Política, Literatura e Comunicação, o

Friedrich à Beckmann, 1800-1939, au Musée

seu trabalho concentra-se actualmente nos

du Louvre, 2013 et dirigé avec Sébastien

seguintes tópicos: globalização e sobera-

Allard le catalogue de cette exposition,

nia; representação e democracia; transpa-

Hazan, 2013.

rência e segredo de estado.

Danièle Cohn is a philosopher and Pro-

Researcher at the Politics and Interna-

fessor of Aesthetics at Paris 1 Panthéon-Sor-

tional Relations Institute (IPRI) and tenured

bonne University. She has recently publi-

professor at the New University of Lisbon,

shed Anselm Kiefer, Ateliers, Éditions du

Faculty of Social Sciences and Humanities,

Regard, 2012 and L’artiste, le vrai et le juste,

where he earned his PhD in Modern Philos-

Éditions Rue d’Ulm, 2014. She curated

ophy as well his Habilitation in Moral and

the exhibition De l’Allemagne, de Fried-

Political Philosophy. Having authored and

rich à Beckmann, 1800-1939, at the Louvre

edited various books and papers in Philos-

Museum, 2013, and co-edited with Sébas-

ophy, Politics, Literature and Communica-

tien Allard the catalogue of this exhibition,

tion, his current work is focused on global-

Hazan, 2013.

ization and sovereignty, representation and
democracy; transparency and state secrets.

CULTURA 35.indb 347

18/12/2017 16:58:54

348 | Cultura 35 (2016)

ELISABETTA BASSO

FERNANDO BELO

Postdoctorante au Centro de Filosofia de

Professor de Filosofia da linguagem da

l’Université de Lisbonne et membre associée

Faculdade de Letras de Lisboa (1975-2003).

de l’UMS-3610 CAPHÉS (CNRS-ENS, Paris).

Licenciado em Engenharia Civil (IST) e Teo-

Ancienne boursière de la Fondation Alexander

logia (Paris), doutorado em epistemologia

von Humboldt, elle est aussi chercheuse asso-

da semântica saussuriana (FLUL). Livros:

ciée de l’Innovationszentrum Wissensforschung

Lecture materialiste de l’évangile de Marc,

de la Technische Universität, Berlin. Elle a publié

récit, pratique, ideologie (Cerf, 1974), Episte-

plusieurs articles sur Michel Foucault et sur

mologia do Sentido (FCG, 1991), Leituras de

l’histoire du mouvement phénoménologique

Aristóteles e de Nietzsche. A Poética, sobre a

en psychiatrie. Parmi ses publications, Foucault

Verdade e a Mentira (FCG, 1994), Le Jeu des

et la Daseinsanalyse : un’indagine metodologica

sciences avec Heidegger et Derrida (2 vol.,

(Milano, Mimesis, 2007) ; l’édition italienne de

L’Harmattan, 2007).

Ludwig Binswanger, Il sogno (Macerata, Quodlibet, 2009) ; le volume collectif Foucault à

Full Professor in philosophy of language

Münsterlingen. À l’origine de l’Histoire de la folie,

at the Faculty of Humanities of the Uni-

avec Jean-François Bert (Paris, EHESS, 2015).

versity of Lisbon (1975-2003). F. Belo has
a degree in civil engineering (IST-Lisbon),

Postdoctoral researcher at the Centro de

another in theology (Paris) and a PhD on

Filosofia of the University of Lisbon and an

the epistemology of Saussure’s seman-

associated member of the UMS-3610 CAPHÉS

tics (FLUL). Books: Lecture matérialiste de

(CNRS-ENS, Paris). A former fellow of the Alex-

l’évangile de Marc, récit, pratique, idéologie

ander von Humboldt Foundation, she is also

(Cerf, 1974), Epistemologia do Sentido (FCG,

an associated researcher at the Innovationsz-

1991), Leituras de Aristóteles e de Nietzsche.

entrum Wissensforschung of the Technische

A Poética, sobre a Verdade e a Mentira (FCG,

Universität, Berlin. She has published several

1994), Le Jeu des Sciences avec Heidegger et

articles on Michel Foucault and on the history

Derrida (2 vol., L’Harmattan, 2007).

of the phenomenological mouvement in psychiatry. Among her publications, Foucault et
la Daseinsanalyse: un’indagine metodologica
(Milano, Mimesis, 2007); l’édition italienne de
Ludwig Binswanger, Il sogno (Macerata, Quodlibet, 2009); le volume collectif Foucault à Münsterlingen. À l’origine de l’Histoire de la folie,
avec Jean-François Bert (Paris, EHESS, 2015).

CULTURA 35.indb 348

18/12/2017 16:58:54

Autores | Auteurs | Authors | 349

FRANÇOISE BALIBAR

FRANÇOISE COBLENCE

Née en 1941 à Clermont-Ferrand (France).

Professeur émérite d’esthétique, Univer-

Professeur des Universités de 1971 à 2001

sité de Picardie-Jules Verne, psychanalyste,

(spécialité physique), professeur émérite à

membre de la Société psychanalytique de

partir de 2001 de l’université Paris-7-Denis

Paris (SPP), directrice de la Revue française

Diderot. A animé pour le compte du CNRS,

de psychanalyse. A publié notamment : Le

le travail de traduction, commentaires et

Dandysme, obligation d’incertitude, PUF,

publication de 6 volumes d’Œuvres choisies

1988 ; Sigmund Freud 1 (1886-1897), PUF,

d’Einstein (co-édition Seuil/CNRS). Co-au-

2000 ; Les Attraits du visible – Freud et l’esthé-

teur, avec J.-M. Lévy-Leblond d’un manuel

tique, PUF, 2004 ; « La vie d’âme. Psyché est

de Physique quantique, Quantique-Ru-

corporelle. N’en sait rien », Revue française

diments, traduit en anglais. Membre du

de psychanalyse, n.º 5, 2010.

comité de rédaction de la revue Critique.
Emeritus Professor in aesthetics, UniverBorn in 1941 in Clermont-Ferrand

sité de Picardie-Jules Verne, psychoanalyst,

(France). Emeritus Professor of the Uni-

member of the French Society of Psycho-

versity Paris-7-Denis Diderot, where she

analysis (SPP), editor in chief of the Revue

taught Physics (1971-2001). On behalf of

française de psychanalyse (PUF). Publica-

the CNRS (Centre National de la Recher-

tions: Le dandysme, obligation d’incertitude,

che Scientifique), she was in charge of the

PUF, 1988; Sigmund Freud 1 (1886-1897),

translation, commentaries and publication

PUF, 2000; Les attraits du visible – Freud et

of Œuvres choisies d’Einstein (6 vols., Seuil/

l’esthétique, PUF, 2004; « La vie d’âme. Psy-

CNRS). Co-author, with J.-M. Lévy-Leblond,

ché est corporelle. N’en sait rien », Revue

of a textbook on Quantum Physics, Quan-

française de psychanalyse, n.º 5, 2010.

tique-Rudiments, translated into English.
Member of the Editorial Committee of the
journal Critique.

CULTURA 35.indb 349

18/12/2017 16:58:54

350 | Cultura 35 (2016)

GUY-FÉLIX DUPORTAIL
Enseigne la philosophie à l’université de

Professor of philosophy at the Paris-1

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est membre

Panthéon-Sorbonne University. He is a fel-

de l’Institut des Sciences juridique et phi-

low of the Institut des Sciences juridiques

losophique de la Sorbonne (UMR 8103).

et philosophiques de la Sorbonne (UMR

Ses travaux portent sur la connexion entre

8103). His works concern the connection

phénoménologie et psychanalyse. Il est

between phenomenology and psychoana-

l’auteur de plusieurs ouvrages : Phéno-

lysis. He is the author of several books: Phé-

ménologie de la communication (Ellipses,

noménologie de la communication (Ellipses,

1999), L’A priori littéral (Cerf, 2003), Inten-

1999), L’a priori littéral (Cerf, 2003), Inten-

tionnalité et Trauma (L’Harmattan 2005), Les

tionnalité et Trauma (L’Harmattan 2005),

institutions du monde de la vie (Millon 2008),

Les institutions du monde de la vie (Millon

Analytique de la chair (Cerf 2010), L’origine

2008), Analytique de la chair (Cerf 2010),

de la psychanalyse (Mimesis 2013), Existence

L’origine de la psychanalyse (Mimesis 2013),

et psychanalyse (Hermann 2016). Il anime

Existence et psychanalyse (Hermann 2016).

le séminaire Philosophie & Psychanalyse

He is responsible for the Philosophy &

dans le cadre de l’institut de philosophie

Psychoanalysis seminar at the Institute for

contemporaine de la Sorbonne et dirige

contemporary philosophy of the Sorbonne

la collection Tuchè aux éditions Hermann

and he is the director of collection Tuchè at

(Paris).

Hermann editions (Paris).

CULTURA 35.indb 350

18/12/2017 16:58:54

Autores | Auteurs | Authors | 351

HELDER MACEDO
Foi Camoens Professor e é Emeritus Pro-

He was Camoens Professor and is Emer-

fessor of Portuguese da Universidade de

itus Professor of Portuguese at the Uni-

Londres, King’s College. A sua obra ensaís-

versity of London, King’s College. His liter-

tica inclui livros sobre poesia medieval,

ary criticism includes books on medieval

Bernardim Ribeiro (Prémio da Academia

poetry, Bernardim Ribeiro (Prize of the

das Ciências de Lisboa), Luís de Camões,

Academy of Sciences of Lisbon), Luís de

Cesário Verde, uma colectânea de ensaios

Camões, Cesário Verde, collected essays on

sobre autores portugueses e brasileiros e,

Portuguese and Brazilian authors and, with

com Fernando Gil, Viagens do Olhar: Visão,

Fernando Gil, The Traveling Eye: Retrospec-

Retrospecção e Profecia no Renascimento

tion, Vision and Prophecy in the Portuguese

Português, também publicado nos EUA

Renaissance (Prizes of the Portuguese PEN

(Prémios do PEN Clube Português e da

Club and the International Association of

Associação Internacional dos Críticos Lite-

Literary Critics). He is the author of six col-

rários). É autor de seis livros de poesia e de

lections of poetry and of six novels pub-

seis romances publicados em Portugal e no

lished in Portugal and in Brazil and with

Brasil e com traduções em várias línguas.

translations in several languages.

CULTURA 35.indb 351

18/12/2017 16:58:54

352 | Cultura 35 (2016)

IRENE BORGES-DUARTE
Professora associada na Universidade de

Associated Professor at the University of

Évora. Formação em Lisboa, Madrid (Dou-

Évora. She studied in Lisbon, Madrid (PhD,

toramento, 1994), Mainz e Freiburg im

1994), Mainz and Freiburg im Breisgau.

Breisgau. Presidente da Associação Portu-

President of the Portuguese Association

guesa de Filosofia Fenomenológica. Mem-

for Phenomenological Philosophy. She is

bro da Heidegger-Gesellschaft e da Socie-

a fellow of the Heidegger-Gesellschaft and

dad Ibero-americana de Estudios Heide-

of the Ibero-American Society for Heide-

ggerianos. Tradutora de Heidegger, coor-

gger Studies. As a Heidegger’s translator,

denou o projecto de investigação e edição

she coordinated the research and editing

“Heidegger em Português” (FCT), obtendo

project «Heidegger in Portuguese» (FCT),

dois prémios nacionais de tradução (2002,

having received two Portuguese translat-

Caminhos de Floresta; 2003, O Conceito de

ing prizes (in 2002, for Caminhos de Floresta

Tempo). Principais publicações: La presen-

[Holzwege]; in 2003, for O conceito de tempo

cia de Kant en Heidegger (Madrid, 2001); A

[Der Begriff der Zeit]). Her main published

Natureza das Coisas e as Coisas da Natureza.

works are La presencia de Kant en Heide-

Um estudo da Crítica da Razão Pura. (Lisboa,

gger (Madrid, 2001); A natureza das coisas e

2006); A Morte e a Origem. Em torno a Hei-

as coisas da Natureza. Um estudo da Crítica

degger e a Freud (Ed.; Lisboa, 2008); Arte e

da Razão Pura. (Lisboa, 2006); A Morte e a

Técnica em Heidegger (Lisboa, 2014).

Origem. Em torno a Heidegger e a Freud (Ed.;
Lisboa, 2008); Arte e Técnica em Heidegger
(Lisboa, 2014).

CULTURA 35.indb 352

18/12/2017 16:58:54

Autores | Auteurs | Authors | 353

MANUEL SILVÉRIO MARQUES
Médico hematologista aposentado. Dou-

Retired Hematologist at IPO. He holds

toramento em Filosofia da Medicina (FML).

a PhD in Philosophy of Medicine (FMUL).

Presentemente é investigador do Centro

He is currently Researcher of the Center

de Filosofia da Universidade de Lisboa.

of Philosophy of the University of Lisbon.

Foi membro do Gabinete de Filosofia do

He was fellow of the Gabinete de Filoso-

Conhecimento (1896-2006) e da redacção

fia do Conhecimento (1986-2006), and

de Análise (Dir. Fernando Gil) e da Comis-

of the editorial committee of the journal

são Nacional de Ética para as Ciências da

Análise (directed by Fernando Gil), and of

Vida (2002-2004). Participou em vários

the National Committee for Life Sciences

projectos de investigação, nomeadamente

(Comissão Nacional para as Ciências da

“José Pinto de Azeredo. Doutrina e Crítica.

Vida, 2002-2004). He has participated in

Textos e Contextos” (2012-2014) (três livros

several research projects, namely “José

publicados, e um quarto em preparação) e

Pinto de Azeredo. Doctrine and criticism.

“Medicina e Narrativa: (com)textos e prá-

Texts and contexts” (2013-2014) and “Nar-

ticas multidisciplinares” (2013-2015). Mais

rative and medicine: (con)texts and multi-

recentemente, tem publicado nas áreas de

disciplinary practices” (2013-2015). More

Filosofia e História da Medicina. Membro

recently, he has published in Philosophy

do Júri do Prémio Internacional de Filosofia

and History of Medicine.

da Ciência Fernando Gil.

CULTURA 35.indb 353

18/12/2017 16:58:54

354 | Cultura 35 (2016)

NUNO MIGUEL PROENÇA
Post-doctorant au CHAM, FCSH, Univer-

Postdoctoral researcher at the CHAM,

sidade NOVA de Lisboa, Universidade dos

FCSH, Universidade NOVA de Lisboa,

Açores (FCT SFRH/BPD/110895/2015) et

Universidade dos Açores (FCT SFRH/

docteur en philosophie de l’EHESS – où il a

BPD/110895/2015) and a PhD in Philoso-

étudié avec Fernando Gil. Il a enseigné au

phy from the EHESS – where he studied

Collège International de Philosophie (2006-

with Fernando Gil. He taught at the Collège

2008) et a été membre du Centro Português

International de Philosophie (2006-2008)

de Psicanálise (2010-2014). Depuis 2014,

and was a member of the Centro Português

il enseigne la philosophie à l’APPSI. À ce

de Psicanálise (2010-2014). Since 2014, he

jour, il a publié Qu’est-ce que l’objectivation

teaches philosophy at the APPSI – the Por-

en psychanalyse? (L’Harmattan, Paris, 2008),

tuguese branch of the International Asso-

Wittgenstein, a prova e a actividade matemá-

ciation for Relational Psychotherapy and

tica: uma introdução (Centro de Filosofia das

Psychoanalysis. To this day, he has published

Ciências da Universidade de Lisboa, 2009),

Qu’est-ce que l’objectivation en psychanalyse?

articles et chapitres de livres, quelques tra-

(L’Harmattan, Paris, 2008), Wittgenstein, a

ductions scientifiques et un roman.

prova e a actividade matemática: uma introdução (Centro de Filosofia das Ciências da
Universidade de Lisboa, 2009), articles and
book chapters, some scientific translations
and a novel.

CULTURA 35.indb 354

18/12/2017 16:58:54

Autores | Auteurs | Authors | 355

PAULO LIMA
Paulo Alexandre Lima holds a degree in

Paulo Alexandre Lima é licenciado em

Philosophy from the Faculty of Social Sci-

Filosofia pela Faculdade de Ciências Sociais

ences and Humanities at Lisbon New Uni-

e Humanas da Universidade Nova de Lis-

versity and a doctorate in Philosophy from

boa e doutorado em Filosofia pela mesma

the same Faculty. He teaches in the PhD

Faculdade. Lecciona no curso de douto-

Media Arts course at Oporto Lusophone

ramento em Artes dos media da Universi-

University, and also in the PhD Philoso-

dade Lusófona do Porto e no curso de dou-

phy course at the Lusophone University of

toramento em Filosofia da Universidade

Humanities and Technologies. He is a full

Lusófona de Humanidades e Tecnologias.

member of the Institute of Philosophical

É membro integrado da Unidade de I&D

Studies (Coimbra University), where he has

do Instituto de Estudos Filosóficos (Uni-

been carrying out a postdoctoral project

versidade de Coimbra), onde desenvolve

in Ancient Philosophy. He has done PhD

um projecto de pós-doutoramento em

research at Freiburg University and post-

Filosofia Antiga. Fez investigação de dou-

doctoral research at Utrecht University and

toramento na Universidade de Friburgo e

the Hardt Foundation for the Study of Clas-

investigação de pós-doutoramento na Uni-

sical Antiquity. He was a doctoral fellow of

versidade de Utrecht e na Fundação Hardt

the Calouste Gulbenkian Foundation and

para o Estudo da Antiguidade Clássica. Foi

the Foundation for Science and Technol-

bolseiro de doutoramento da Fundação

ogy and a postdoctoral fellow of the Hardt

Calouste Gulbenkian e da Fundação para

Foundation for the Study of Classical Antiq-

a Ciência e a Tecnologia e bolseiro de pós-

uity. He has authored papers and articles

-doutoramento da Fundação Hardt para o

on Hesiod, Sophocles, Plato, Aristotle, the

Estudo da Antiguidade Clássica. É autor de

Stoics, Lucretius, Crusius, Heidegger and

comunicações e estudos sobre Hesíodo,

Kittler. He has participated in national and

Sófocles, Platão, Aristóteles, os Estóicos,

international conferences in Lisbon, Coim-

Lucrécio, Crusius, Heidegger e Kittler. Tem

bra, Porto, Barcelona, Aix-en-Provence,

participado em colóquios nacionais e inter-

Paris and Brasilia.

nacionais em Lisboa, Coimbra, Porto, Barcelona, Aix-en-Provence, Paris e Brasília.

CULTURA 35.indb 355

18/12/2017 16:58:55

356 | Cultura 35 (2016)

RUDOLF BERNET
Professor Aposentado de Filosofia na

Emeritus Professor of Philosophy at the

Universidade de Leuven (Bélgica) e Presi-

University of Leuven (Belgium) and President

dente dos Arquivos Husserl. Como profes-

of the Husserl Archives. As a guest professor

sor convidado, ensinou em numerosas uni-

he taught at numerous universities in Europe,

versidades da Europa, da América e da Ásia.

America and Asia. He also has training in

Também tem uma formação em psicanálise

Freudian psychoanalysis. His main areas of

freudiana. As suas principais áreas de inte-

research are: phenomenology, philosophical

resse são: a fenomenologia, a antropologia

anthropology, metaphysics and aesthetics.

filosófica, a metafísica e a estética. Entre

Bernet’s books include: An Introduction to

os seus livros, incluem-se: An Introduction

Husserlian Phenomenology (with I. Kern and

to Husserlian Phenomenology (com I. Kern

E. Marbach) (Northwestern UP: 1993), La Vie

e E. Marbach) (Northwestern UP: 1993), La

du Sujet (PUF: 1994), Conscience et Existence

Vie du sujet (PUF: 1994), Conscience et exis-

(PUF: 2004), Force-Pulsion-Désir (Vrin: 2013).

tence (PUF: 2004), Force-Pulsion-Désir (Vrin:

He has published more than 200 articles and

2013). Publicou mais de duzentos artigos

is a member of the editorial board of several

e faz parte do conselho editorial de várias

philosophical and psychoanalytic journals.

revistas filosóficas e psicanalíticas.

CULTURA 35.indb 356

18/12/2017 16:58:55

Autores | Auteurs | Authors | 357

SOFIA ARAÚJO
Licenciou-se em Teatro, variante de Inter-

She holds a bachelor’s degree in The-

pretação, pela Escola Superior de Música

ater – Interpretation from Oporto’s School

e Artes do Espetáculo do Porto. Em 2013,

of Music and Performing Arts. In 2013, she

a autora concluiu o mestrado em Filosofia

received her master’s degree in Contem-

Contemporânea na Faculdade de Letras da

porary Philosophy from Oporto University,

Universidade do Porto, cuja investigação,

whose research, focused on the work of

focada na obra de Fernando Gil, resultou

Fernando Gil, ended up in the presentation

na apresentação da dissertação “Uma Teo-

of her master’s dissertation: “Fernando Gil’s

ria da Expressão em Fernando Gil”, seguida

Theory of Expression”, followed by the first

da primeira versão da tradução portuguesa

Portuguese translation of the lectures that

dos cursos leccionados por este filósofo na

Fernando Gil gave at the Johns Hopkins

Johns Hopkins University durante os anos

University during the years of 2002, 2003

de 2002 a 2004. Actualmente a autora cola-

and 2004. Currently she works with various

bora com diferentes organismos de investi-

research organizations, such as the Insti-

gação, entre os quais o Instituto de Filosofia

tute of Philosophy of Oporto University.

da Universidade do Porto.

CULTURA 35.indb 357

18/12/2017 16:58:55

358 | Cultura 35 (2016)

CULTURA 35.indb 358

18/12/2017 16:58:55

Autores | Auteurs | Authors | 359

CULTURA 35.indb 359

18/12/2017 16:58:55

Dossiê | Evidência, afecto e inconsciente
A soberania como «localização do infinito na existência individual»
Diogo Pires Aurélio
Evidência e o estranho brilho da verdade: a hipótese antropológica
Ana Isabel Bastos
O problema da expressão leibniziana segundo Fernando Gil
Sofia Araújo
Un visuel trop évident
Françoise Coblence
O fogo frio e as morfologias da evidência: leituras de Fernando Gil
Manuel Silvério Marques
Modos literários da alucinação: o “teatro da alma” de M. Teixeira-Gomes
Helder Macedo
À propos du Traité de l’évidence : “Je vois, mais je ne le crois pas”
Françoise Balibar
O afecto na análise existencial heideggeriana
Irene Borges-Duarte
Limites ontoteológicos da psicanálise que ela todavia transgride
Fernando Belo
À propos du refoulement : affect, pulsion et inconscient selon la phénoménologie de Michel Henry
Nuno Miguel Proença
Le noeud et la terre
Guy Felix Duportail
Jaspers et Binswanger : un débat sur phénoménologie et psychanalyse (1913-1914)
Elisabetta Basso
Sensation, affection et corps de chair : perspectives à partir de Husserl et de Freud
Carlos Morujão
As pulsões de morte e o enigma da compulsão de repetição (Freud e Lacan)
Rudolf Bernet
Vária
Religious conflict in Sophocles’ Antigone
Paulo Lima
Um sonho cor-de-rosa. Propaganda, ideologia e (não-)imagens do matrimónio nos filmes
de ‘comédia à portuguesa’
Bruno Marques
Recensão
PERINE, M. e COSTESKI, E. (Orgs.), Violência, Educação e Globalização: compreender o nosso
tempo com Eric Weil
Antonio José Romera Valverde

