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O escabelo está do lado do gozo da fala que inclui o sentido.
Em contrapartida, o gozo próprioao sinthoma exclui o sentido.
[J.-A. Miller – Introdução ao X Congresso da AMP]
Não há como praticar a análise sem o necessário desdobramento da fala e sem convidar o paciente a ela se submeter. É
assim que funciona a regra fundamental definida por Freud no fundamento da descoberta do inconsciente. Diga o que lhe
vem à cabeça, diga bobagens, delas sairão certamente formações do inconsciente, efeitos de verdade, alívio dos sofrimentos
causados pelo sintoma. Assim, ao longo das sessões, um dizer sustentado pela transferência vai se decantando.
Essa fala produz efeitos sobre o corpo: é o que, em particular, as primeiras histéricas mostraram a Charcot e a Freud. Essa
fala produz também efeitos sobre o pensamento, as obsessões, pois o pensamento, como a alma, diz respeito ao corpo,
como Lacan nos ensina, especialmente em “Televisão”. Ela produz igualmente efeitos nos sujeitos psicóticos, pois ela regula
o gozo errático do sintoma, acalma o delírio e o torna produtivo, o que nós chamamos na clínica clássica de “estabilizações”
ou “suplências”. As pesquisas em psicossomática, das quais o psiquiatra americano Alexander foi pioneiro, tentam mostrar,
a partir de suposições e observações, que há efeitos da palavra sobre o organismo humano. Lacan também foi capaz de dar
algumas orientações concernentes a essa esfera ao evocar especialmente o conceito de holófrase para explicar certos
fenômenos atinentes a esse campo de investigação. Ele atribui à holófrase uma função em “toda uma série de casos”[1],
orientando seus discípulos para um exame mais profundo da função do objeto a no fort-da freudiano na dialética da
alienação e da separação. O corpo falante é, efetivamente, como Miller desenvolve em sua introdução ao Congresso do Rio,
uma questão que mobiliza o laço entre a substância do corpo e, de outro lado, o pensamento, a alma e a crença. Lacan
assinala, aliás, que tanto a crença como a Unglauben freudiana são cruciais quanto a esses fenômenos clínicos.
Mas, a partir dos Seminários 19 e 20, Lacan introduz uma outra dimensão clínica que lhe parece especialmente presente na
arte barroca e nos místicos: ele descobre que se pode gozar do sentido. E, especialmente, do sentido elaborado na análise
que, mil vezes comentado, nos faz lembrar desta advertência que ele faz em sua célebre conferência de Genebra sobre o
sintoma: o sintoma é um peixe voraz que não se deve alimentar de sentido, pois ele sempre volta a pedi-lo. Assim, é a um
novo uso da interpretação que ele convida os analistas, uma interpretação que não alimentaria o sintoma de sentido, mas
que, ao contrário, depois de ter colocado em função a busca do sentido, visaria muito mais a reduzi-lo do que a amplificálo[2].
É por isso que o seminário sobre Joyce (O Seminário, livro 23) surgirá como um avanço ao mesmo tempo formidável e
desconcertante para os seus ouvintes, pois ele contrasta com tudo o que havia antes.
Éric Laurent descreve em seu livro Lost in cognition, a formidável retomada de trabalho que foi necessária a esse
seminário. Pois, por exemplo, como Lacan declara: “A antiga noção de Inconsciente, o Unerkannt, apoiava-se precisamente
na nossa ignorância quanto ao que se passa em nosso corpo”[3]; ou ainda, retornando ao conceito de crença: “O amorpróprio é o princípio da imaginação. O falasser adora seu corpo porque crê que o tem. Na realidade, ele não o tem, mas seu
corpo é sua única consistência, consistência mental, é claro, pois seu corpo sai fora a todo instante”[4]. E Éric Laurent
comenta:

“O que havia sido estabelecido, havíamos acreditado, como uma distinção radical entre a loucura dependente da foraclusão
e o que dela não dependeria foi deslocado. Entre a neurose e a psicose, até então separadas como dois continentes distintos,
se descobriria uma passagem pela generalização”. (Ibidem, p. 17).
Acreditamos que temos um corpo porque falamos e criamos uma figura feita de semblantes, é o nosso escabelo, isso que
nos faz imaginar que temos um corpo, ao passo que vivemos do ser, isto é, do parecer, de um universo de semblantes que a
linguagem nos oferece. E a linguagem é um conjunto de signos que faz sentido e significações. Todas as variações que
Lacan profere em sua conferência sobre Joyce acerca do tema do escabelo vão no mesmo sentido. A psicanálise não é uma
ontologia, ela não repousa sobre nenhuma ideia da estabilidade do ser, mas sobre ficções criadoras e desejantes que, a
exemplo do que a obra de Joyce foi para ele, dão a cada um a possibilidade de ter uma excelente opinião de si mesmo [‘se
achar’] e uma razão para viver e praticar uma forma de laço social.
Ela permite que vocês se elevem ao ponto de se acreditarem belos, isto é, imaginar um ego, (...a ideia de si como um corpo
tem um peso. É precisamente o que é chamado de ego[5]), acreditar ser uma personagem com uma história, acreditar
também que temos o nosso, ainda que, como diz Lacan, ele passe seu tempo a “se safar” [foutre le camp].
Em outras palavras, usando termos mais anteriores da obra de Lacan, não há ser senão fantasiado [fantasmé]. É por isso
que podemos dizer que uma análise visa extrair a fantasia, ou seja, a maneira pela qual o sujeito do significante desvanece
face ao seu modo de gozo pulsional. A fantasia é, sem dúvida, aquilo que um sujeito tem de mais próximo do seu ser e
também isso por meio do qual ele se apega ao corpo que é o seu — ao menos é nisso que ele acredita.
Por outro lado, observamos na esquizofrenia que ela é a doença da qual são afetados aqueles que não podem acreditar nos
semblantes, na qual a crença no corpo próprio e no seu narcisismo está comprometida Numerosos fenômenos sinestésicos
e/ou alucinatórios, especialmente os fenômenos de duplo, o evidenciam. A fantasia e o ego são, nesses casos, especialmente
problemáticos.
Parece-me que é essa função, originalmente atribuída à fantasia dita fundamental, que Lacan reconsidera no caso de Joyce,
no qual a articulação entre o Imaginário, o simbólico e o real se faz, de um lado, por uma obra (e Lacan assinala a
importância da função da sublimação no laço entre o semblante e o corpo) e, de outro lado, por um “nome”, que não é um
nome do pai, mas um nome de autor, uma personagem do mundo literário. No caso de Joyce, Lacan dá, então, toda
importância ao narcisismo, anteriormente desvalorizado em seu ensino.
É realmente isso que o título de nosso congresso designa por “corpo falante”. Sintoma e fantasia vêm, então, do mesmo
lado, do lado do que faz sentido e nos dá um corpo.
Isso não resolve tudo, longe disso, pois essa ficção do corpo belo tem ainda que aderir à sua substância, fazer Um. Uma vez
reduzido e limpo o sintoma, uma vez moderada a sua cota de sofrimento graças à análise, é preciso ainda que o corpo
conserve seu envoltório, que existe e não é uma ficção. O caso de Joyce, paradigmático de muitos outros, mostra que isso
não é dado imediatamente. É o célebre episódio do espancamento que aparece em Um retrato do artista quando jovem e ao
qual Lacan dá grande importância.
O que prende o sujeito ao seu corpo, Lacan o chama de sinthoma, o que, aliás, é igualmente o real, o buraco perfurado pelo
significante na compacidade da substância gozante que é o corpo, [é] o traumatismo pelo qual o veneno do significante vem
fazer acontecimento na bola de puro gozo, a mônada de gozo que é o corpo orgânico; extrair dele, de modo contingente, um
mais-de-gozar e assegurar, assim, uma amarração entre esse corpo real e o corpo misto de imaginário e simbólico. Não
podemos dizer nada, exceto que ele existe, que é único para cada um e que ele se manifesta por uma relação ao gozo que fez
buraco e que se repete sempre da mesma forma, fora do alcance do corpo do significante e da imagem, até que a morte
ponha nele um fim.
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