
Áudio 01 - 05mai20

Sobre pulsões e o apren-

dizado 

A pessoa não aprende o recalque 
porque ela já é recalcada. Como é que vai 
aprender a repressão se já é reprimida? Do 
mesmo modo a pessoa não vai aprender 
sobre as pulsões porque ela já faz uso delas 
há muito tempo, desde a infância. Também 
não vai aprender sobre o Eu porque o Eu já 
existia antes de querer aprender sobre ele. 

Os conceitos, então, que vêm depois, 
eles são consequências do que já tinha an-
tes. O modo de agir, o modo de pensar, 
o modo de existir no mundo existe antes 
que a pessoa vá pensar sobre isso ou fazer 
conceito da sua própria vida. Na verdade, 
então, aprender é tomar consciência e se 
reprimir muito embora essa ideia seja fal-
sa: porque aprender que fumar faz mal não 
contribui para parar de fumar. Aprender 
que certas coisas não se deve falar, pouco 
ajuda, porque a gente nem sabe o que não 



é possível de ser falado, o que não deve 
ser falado. É depois que fala alguma coi-
sa e causa um transtorno que vai saber que 
‘então não devia ter dito aquilo’. Depois de 
publicado um livro ou um artigo o autor 
pode ser preso, condenado, julgado. Ele só 
sabe depois que passou pela experiência e 
não tem como retornar. Pode-se retornar 
pelo arrependimento, mas a justiça, em 
geral, não aceita as escusas. Uma pessoa é 
levada ao tribunal, por exemplo, por um 
ato que ela praticou que talvez não tives-
se praticado. O que se investiga na justiça 
em muitas ocasiões é a intenção do ato, se 
ele foi planejado antecipadamente ou se foi 
uma reação espontânea do momento. As 
penas variam em casos assim porque um 
ato espontâneo não tira a responsabilidade 
mas torna o réu menos criminoso, digamos. 

Os conceitos de homem que o Freud 
deriva na psicanálise, por exemplo, o maso-
quismo humano relativamente ao amor, o 
Freud escreve dizendo que o masoquismo 
é um problema para a economia da mente 
humana. O masoquismo é um problema, é 
uma contradição, a pessoa ama sofrer. Se o 



bem é na direção da felicidade, da alegria, 
da comemoração, da festa, do compartilha-
mento do, por exemplo, social; se o amor 
e o bem é isso, como poderia haver o con-
trário ser bom também? Ser bom sofrer, ser 
bom ser punido? Como pode que o amor 
seja tomar uma surra? Entende-se isso pela 
via do conceito quando se pensa da seguin-
te maneira: o amor necessita ser contido. A 
criança quando exagera demais queren-
do gozar, digamos assim, muito, o amor 
dela por si mesma a leva quase à loucura 
porque está exagerando, quer exibir seu 
extremo, aprontar muito, fazer confusões; 
é um modo de chamar atenção para ela 
como forma de provocar o amor do outro, 
a proteção. A punição, o encaminhamento 
ao tratamento psicológico, para a coorde-
nadoria da escola, manda os pais baterem, 
conversar, para controlar aquela pessoa 
ali, que tem amor por si mesmo e está cha-
mando a atenção demais, seja pelo bem, 
exageradamente perturbador, inclusive, 
do ponto de vista, agitar demais a turma, 
organizar demais comitês e festivais, seja 
pelo mal, incendiando a escola, levando 
amigos ao mau caminho. Para conter isso, 



o outro ama aquela pessoa e maltrata ela, 
controla ela, impede. E assim vai formando 
o ser humano educado, contido, reprimido, 
que vive esse processo durante um tempão. 
Uma criança vive isso após nascer, já. Tem 
os olhares, tem os cuidados, mas tem o cocô 
que fede, o choro que incomoda, toda hora 
quer mamar, exige demais um brinquedo, 
atenção infinita. Desde cedo essa relação é 
assim, ela vai sendo educada e contida na 
medida que vai vivendo. Passa pela aqui-
sição da noção básica de Eu para pensar 
a si mesma e, daí para frente segue a sua 
vida, segue seu rumo e nem sabe o que 
aconteceu para trás, o que que foi aquilo. 
A criança quando adquire noção de Eu, 5, 
6, 7 anos ela não começa pensar como era o 
peito da mãe, as fraldas que sujou. Ela não 
faz uma reflexão ali sobre sua origem, ela 
segue com seu Eu para frente. Passa o que 
o Freud chama período de latência e depois 
entra na puberdade, quando vem de novo 
toda a sexualidade, agora adulta, início da 
fase adulta. Toda a confusão que ela viveu 
lá atrás, que era contida pela mãe, tirar o 
dedo do nariz, a meleca, comer direito, lim-
par bem a bunda, se vestir bem para sair, 



pentear o cabelo, todas essas interferências 
eróticas sobre a criança vão renascer lá na 
puberdade, na adolescência, quando volta 
com força o desejo sexual. Nasce o peiti-
nho, os cabelinhos, o pênis tem uma função 
diferente. E aí o erotismo que estava ador-
mecido na latência, criança dos 6 aos 10~12 
anos, ela em geral já vai se virando sozinha, 
se cuida para lá e para cá, não apresenta 
sinais eróticos muito definidos. O tumulto 
todo surge lá na puberdade quando volta 
a sexualidade com toda força, a mesma se-
xualidade infantil reprimida que a criança 
nem sabe e o adolescente menos ainda. Ele 
tem que dirigir suas pulsões, começa a mas-
turbação, começa o desejo e essas funções 
eróticas ele começa a ter que dirigir para a 
profissão, com a namorada, para o mundo 
exterior, para fora do ambiente autoeróti-
co doméstico, dos pais. O adolescente não 
pode ficar morando 30~40 anos – não deve, 
né?! – ficar morando até os 50 anos com os 
pais porque conquistar o mundo não é fácil 
e ele não quer, mas é bom que vá, né?! Aí 
os arranjos são aos milhões, não é possível um 
homem ser solteiro a vida inteira e a mulher 
também, e ser produtivo, não ter problemas 



psicológicos. 

Então, depois da puberdade que co-
meça o direcionamento da libido para as 
conquistas sociais e o reconhecimento so-
cial. Agora, de qualquer maneira, o que es-
tava dito no início do áudio é: a pessoa já 
sabe o que é o recalque, a repressão já age 
nela, ela já se comporta reprimida, de modo 
reprimido, ela já tem os instintos dela, ela 
sabe se virar com as suas pulsões, com a 
sua libido e é impossível educar de novo a 
pessoa que já veio num regime anos e anos 
e ela mesma não conseguiria evidentemente 
retornar sobre sua história se rerefazendo a si 
mesmo de outra maneira. Freud vai dizer a 
Osmar Pfister, em 1928, que análise serve 
para isso, para conhecer essa história. Tem 
benefícios médicos e sociais para a pessoa 
saber disso, que ela é reprimida, que ela 
precisa se conter com as pulsões, que ela 
deve dirigir sua energia para conquistas 
sociais, estudar, família, trabalhar com a 
arte, engenharia, odontologia, comércio. 
Até mesmo ser mendigo; por que não? Por 
opção, vai investir as pulsões e o recalque 
no meio social, como mendigo, ainda. O 



mendigo não se masturba em público, ele 
se contém ainda, ele é reconhecido social-
mente, recebe ajuda, uma marmita, passa 
alguém  dá uma ponta de cigarro. É uma 
forma que ele encontrou de suportar a lou-
cura da humanidade, da sociedade huma-
na. 

Inclusive, para terminar esse áudio, o 
louco total que se protege enlouquecendo, 
chama atenção sobre ele de algum jeito e 
por último o suícida, resolve então escapar 
da vida porque nessas situações, viver já 
não dá mais. Resolve pular da ponte por-
que a repressão, a contenção do gozo, da 
libido, das pulsões, a educação social, os li-
mites impostos à pessoa, são restritivos de-
mais.-”Você viu o suicida, né”! É a última 
maneira de chamar atenção porque a cida-
de inteira para quando um suicida pula da 
ponte. Muitos xingam e outros têm pena, 
dizem que vão fazer uma cerca na ponte 
mas aí já é uma consequência secundária.



Áudio 02 - 28mai2020

Continuidade Derivativa

Com relação a origem do homem, sempre que 
nasce um ser humano – mais um ser humano – nas-
ce de novo a humanidade inteira. Numa única pessoa 
que vem ao mundo, nela nasce mais uma vez toda a 
humanidade. Incrível essa ideia, né?!  Falam sobre o 
evolucionismo, o córtex cervical e também a adapti-
vidade1. Ele já nasce mais esperto como se já nascesse 
sabendo da história humana impressa no código ge-
nético. Fizeram um estudo enorme, um mapeamento 
do DNA humano como se ele tivesse uma cartogra-
fia, um relato ali gravado daquele humano que vai 
nascer no mundo, já trazendo uma bagagem que eles 
chamam bagagem genética. Então, a humanidade não 
nasce de novo quando nasce um ser humano. Quan-
do ele nasce ele traz a humanidade inteira na gênese, 
no código genético dele. É o gene egoísta que ven-
ce a corrida, lá na direção ao óvulo porque ele já tinha 
gravado nele que era melhor que os demais, sobreviveria 
melhor do que os outros que ele superou na corrida. Esse 
método de explicar, poderia dizer, por que então nasce o 

1  Terminologia usual em algumas especialidades científicas como na 
Lógica e  na Genética.



deficiente ou com o cérebro torto, o mongoloide – sín-
drome de down que chamam – por que aquele gene 
ganhou a corrida se ele é mais fraco? Se o mais inteli-
gente:  “ôpa, eu tenho que chegar na frente, aquele ali, 
coitado, não vai preservar o corpo do que vai nascer”. 
Quer dizer, o discurso vem depois, construindo hipó-
teses fantásticas sobre o que teria havido antes. 

 Não é a superação do Ego, a criança que se dá 
conta do mundo em que caiu, não é ela que vai reformar 
o mundo pela sua força de expressão, pelo poder do 
convencimento, não é ela que vai regimentar como 
queriam os imperadores da humanidade. Qualquer Ego 
que nasce gostaria de arregimentar o mundo inteiro ao 
seu dispor para passar a sua visão de mundo. Todo aque-
le que nasce, como se manifesta na megalomania dos 
grandes líderes do discurso e, esse é um tema que 
Freud aborda no narcisismo. Narciso é um ser infantil 
que tem ideias mirabolantes e a inteligência matemá-
tica de colocar todo aquele saber mirabolante como se 
fosse um arquiteto, um Schreber, que engravidasse de 
Deus e fizesse a humanidade inteira novamente, por-
que Deus errou. Toda criança, basta conversar com 
ela, tem projetos grandes. Uns querem ser Cristiano 
Ronaldo, Messi, Michael Jackson, Lula. Tem até uns 
que querem ser o Hitler, lá no neonazismo. O Freud 
quis ser também o primeiro de todos, sabendo onde 



estava a cura da humanidade.

 O desejo de Freud se materializou no discurso 
dele e o problema disso é que surgiu o psicanalismo, 
uma religião do Ego de Freud. Tudo sustentado num 
discurso aparente, num discurso social, de seguir, 
como ele mesmo fez, os grandes pensadores. Ele to-
mou como medida, os grandes. É claro que ele foi es-
cutar os doentes mas Freud sempre remitiu o doente 
ao grande. Inclusive isso é uma expressão dele no tex-
to que fala que uma pessoa doente, quando acontece 
uma doença, é um aumento, uma impressão aumen-
tada no corpo. Seria uma megalomania corporal em 
excesso relativamente ao normal, alguma coisa faz a 
cabeça doer muito, depois ela volta para baixo, a febre 
aumenta depois diminui, surge uma doença e depois 
ela retrocede ou mata, avança até a morte. Então, o 
Freud vai colocar isso, inclusive num versículo, pe-
quena citação de um poeta; ele diz que a dor está toda 
ela agora, concentrada no estreito orifício do molar e 
ele não vai fazer poesia nenhuma.



Áudio 03 - 28mai2020

Linguagem que Conduz

Com relação ao comentário ante-
rior sobre o erro de Freud, que foi por ter 
partido do representante na mente de um 
acontecimento no corpo. Essa hipótese do 
Freud é a hipótese médica, em geral. O pa-
ciente chega ao consultório e o médico per-
gunta aonde dói, o que você está sentindo, 
se comeu alguma coisa ontem, se é alguma 
coisa que aconteceu em sua vida, com seu 
marido, sua esposa, seu chefe, no trabalho. 
“O que veio fazer aqui?”. Quando não tem 
uma doença óbvia – quando é óbvia é muito 
fácil, é uma dor de cabeça, fazer uns exames. 
Agora, a ideia do Freud de um representante 
na mente com algo acontecendo no corpo, 
um órgão do corpo, o dedinho mindinho, o 
olho, a gente só sabe que existe quando dói. 
A gente não tem o tempo todo  notícia de 
todas as informações sobre todos os órgãos 
do corpo, dentro da mente. A mente sabe 
que tem os órgãos, pelo nome deles e sabe 
também que podem doer. Sabe, mas não 



sente enquanto não dói. Esse foi o princípio 
de Freud quando partiu dos sintomas. Agora, 
ficou oculto, como ele disse, a dor narcísi-
ca, a libido narcísica. O Eu também sente, 
mesmo que não esteja doendo, ou que não 
esteja doendo nada no corpo. O Eu quando 
observa o mundo, a realidade, o Eu sente 
dor ou alegria; o Eu reage à realidade,  ao 
mundo,  por expressões de afeto, isto está 
em Descartes até, as paixões da alma. O pen-
samento é uma alma apaixonada e por isso 
sente na mente.

A dor hipocondríaca que Freud co-
menta no narcisismo é uma dor inexpli-
cável. Dói na alma da pessoa uma dor 
hipocondríaca, talvez da observação da rea-
lidade, da crueldade do mundo, da falsida-
de da realidade das coisas. O ser humano 
é complexo demais para ser compreendido 
simplesmente, traduzido numa interpreta-
ção. Aí o fato de Freud, como médico, ter 
partido das dores físicas e fisiológicas do 
organismo e deixado de lado, oculto, por-
que ele não viu, vamos dizer, a dor psíqui-
ca, a dor de existir.  Aconteceu uma revi-
ravolta em 1910-1914, depois de Schreber, 



no que então o Freud vai passar a escrever 
não mais a partir de caso clínico do pacien-
te. Ele ainda tenta, em 1918, com O Homem 
dos Lobos, em 1920 com o Além do Princípio 
do Prazer, encontrar um fundamento no 
corpo. N’O Homem dos Lobos em uma cena 
primeira, o bebê tem um ano e meio e; no 
Princípio do Prazer na experiência de morte 
em quem não morreu. Nesses dois absur-
dos, mais uma vez Freud abandona e não 
encontra um fundamento no corpo para a 
dor na alma. A alma dói e não tem funda-
mento nenhum no organismo. Aí, uma dor 
narcísica mesmo, a dor de existir.

 Para tentar manter a coerência, Freud 
vai com as pulsões e os conceitos que ele ti-
nha criado lá na frente, mas já desistindo 
de escutar o paciente. Ele vai escrever, por 
exemplo, O Problema Econômico do Maso-
quismo. Por que uma pessoa gosta de so-
frer? Por que ela é feliz quando sofre? É um 
ensaio narcísico, esse. É o narcisismo. Nar-
ciso gosta de sofrer e exibir o seu sofrimen-
to para ganhar aplausos, ganhar piedade, 
ganhar atenção da mídia contra o machis-
mo. Narciso se faz sofrer e mostra sua dor 



n’O Problema Econômico do Masoquismo. 

Lá em Inibição, Sintoma e Angústia 
Freud retoma pelo lado da angústia exis-
tencial, então, é o que os comentadores psi-
canalistas dizem que é a segunda teoria da 
angústia. A angústia é condição primeira 
do homem, a angústia é inexplicada e, o 
homem vai tentar, com a sua angústia, ex-
plicar o mundo.

 Em 1927 Freud publica o ensaio O 
Humor e é diferente d’O Chiste1, de 1905. 
Quer dizer, vinte e dois anos depois Freud 
publica o ensaio sobre o riso. Em 1905 o riso 
era para alegrar a galera, num auditório. É 
o riso do humorista que faz a plateia rir. É 
o riso do Charlie Chaplin, do palhaço em 
geral. Em 1927 é outro modo de riso, é um 
riso sarcástico, vê o lado de dentro da pes-
soa, ela está rindo do mundo, ela que está 
rindo do mundo com o que vê no mundo 
e conta. Quer dizer, o riso do humor é um 
riso para a pessoa, não é para o público. É 
um riso em que o Machado foi especialista 
nisso. Publica, por exemplo, Dom Casmur-

1 O Chiste e a sua Relação com o Inconsciente (1905), 
Freud. 



ro que fala romance aberto, ninguém sabe 
quem traiu quem ali. E o Machado, lá no 
cantinho, rindo de que ninguém entende. 
Outro que fez rir, na verdade riu, porque 
trabalharam para compreendê-lo, foi o Ja-
mes Joyce. Publicou um livro absurdo que 
ninguém entende e ele rindo, lá: “Tentem 
entender” – ele fala – “eles vão levar tre-
zentos anos e não vão conseguir”. Esse riso 
do humor o Freud vai descobrir lá na fren-
te. É o riso do Eu no palco, é o riso do pa-
lhaço, mas não do palhaço que vai alegrar 
os outros. É o riso do palhaço humorista e 
que é um escritor que fica escondido, não 
aparece no palco, não vai alegrar ninguém 
no palco. Quando vai é para ironizar, como 
fez uma peça aqui do Marcelo, veio na ci-
dade.

Essa situação do riso aconteceu em 
1927, quando Freud também publicou O 
Futuro de uma Ilusão contra o pastor pro-
testante Oskar Pfister, outro que na reli-
gião podia atuar como um palestrante, um 
palhaço, um padre,  para enganar a pla-
teia. O Futuro de uma Ilusão e depois, em 
1930,  onde Freud escreveu contra Romain 



Rolland, são dois ensaios, esses dois en-
saios, O Futuro de uma Ilusão e o Mau-estar 
na Cultura, já não é Freud escrevendo para 
o paciente, para curar o paciente, é Freud 
escrevendo e num debate contra o oponen-
te. Então, é um debate narcísico, é uma ri-
validade, uma competição de diálogos, um 
texto que vai tentar desvendar os mistérios 
que o outro coloca uma verdade. Romain 
Rolland acreditava que o Eu é ligado ao 
mundo, ele tinha uma religião nele, do eu. 
Uma felicidade do Eu por estar ligado ao 
mundo que Merleau-Ponty vai chamar A 
carne do mundo. Através do corpo o Eu se 
sente uma carne como se fosse uma ameba 
narcísica ligado ao mundo, isso Merleau-
-Ponty escreveu em 1960. O Freud discor-
dava disso, o Eu não é essa carne ligado 
ao mundo. O Eu tem sentimento de perda 
da realidade, o Eu entra em pânico, nada 
ajuda o Eu quando ele está em crise exis-
tencial. Então, o Eu não é essa unidade que 
liga o corpo ao mundo como se tivesse to-
talmente conectado. Nem as conexões vir-
tuais dão estabilidade ao Eu, vive em crise. 
Então, a mesma coisa para o comentário de 
Oskar Pfister, no O futuro de uma ilusão, será 



que uma ilusão dessa aí, chamada religião, 
tem futuro? A pergunta que Freud colocou.



Áudio 04 

Machado-Freud: O Espe-

lho

Tem um erro interessante cometido 
pelo Freud quando ele é exageradamente 
empirista, do ponto de vista empírico dos 
sentimentos dele, do corpo dele – parece 
– quer que passe pela experiência dele. O 
que uma outra pessoa narra, então para ele 
é suspeita. 

Filósofo é metafísico, filósofo pode 
ser teólogo, estar falando de seres invisí-
veis, criar argumentos de céu, anjos. 

 A passagem do empírico ao trans-
cendente é esse problema, que a matemá-
tica inicialmente é um número, uma maçã, 
tem um correspondente, mas ela pode daí 
a pouco começar a trabalhar os números, 
os objetos abstratos que não têm uma fi-
guração na realidade, eles só têm uma ló-
gica abstrata e representações, um jogo de 
representações de letras, algarismos, nú-
meros, do mesmo modo que a linguagem 
pode criar, na fantasia, histórias que não 



existem.

Agora, esse descolamento da palavra 
em relação à experiência, a própria lingua-
gem, então, se permitindo esse movimento 
para fora, criou no meio médico, na época 
do Freud e hoje ainda, hoje talvez pior do 
que na época. Porque na época do Freud 
não tinha uma psicologia dentro da medi-
cina, tudo era o órgão e, era orgânico mes-
mo; tinha que fazer a cirurgia, dar o medi-
camento, o choque, os banhos de Mesmer1, 
que o Edgard Alan Poe comenta exagera-
damente na obra dele. Os textos de Edgar 
Allan Poe talvez receberam algum trata-
mento de mesmerismo porque, pelo que ele 
escreve é muito alucinatório. É possível que 
as alucinações exageradas que ele transforma 
em texto, também tivessem sido tratadas por 
mecanismos disponíveis na época, antes da 
invenção da psicologia. É possível pensar 
dessa maneira porque houve sim, evolução 
com Freud. Agora, como ele foi exagerada-
mente empirista, queria ter uma metafísica, 
uma metapsicologia a partir da experiên-
1  Refere-se ao mesmerismo, um tratamento que 
fazia uso do magnetismo animal e hipnotismo para curar 
doenças, proveniente do método e da prática do médico 
alemão Franz Anton Mesmer. 



cia, a pulsão então era um representante no 
corpo, na mente, do que acontece no cor-
po; essa representação na mente, o  Freud 
exigia que tivesse passado agora pelos sen-
timentos dele e que quando fossem narra-
das por outrem que tivesse sentindo algo 
assim, ele teria que buscar a base empíri-
ca que justificasse aquilo. Ele [Freud] vai 
procurar no Homem dos Lobos e no Além do 
Princípio do Prazer, dois fundamentos empí-
ricos já para a metapsicologia exagerados, 
que é uma cena primitiva num bebê de um 
ano e meio, uma criancinha, e uma expe-
riência de morte para quem nunca morreu 
– um exagero do Freud, que ele pagou caro 
por isso. Agora, quando ele – estou falan-
do aqui pelo seguinte: porque também a 
proposta que ele tem, que seria racional no 
sentido de que o poeta que só alinha pa-
lavras e diz frases ou textos por puro di-
vertimento, sem nenhum outro interesse a 
não ser a rima, o belo da poesia, ganha um 
concurso literário, narrar uma ficção que 
conquista leitores, seguidores, quando nes-
sas palavras ele não está dizendo nada, não 
tem ali o sentimento, ele não tem vivência 
de experiência traduzida ali. O sentimen-



to que ele tem ali, que existe sim, é o de 
saber que foi olhado, lido por outros. Um 
exibicionismo barato, vamos dizer assim, 
grotescamente falando. Num caso desse é 
que Freud diz então, ou melhor dizendo, 
ele perdeu isso como consideração porque 
esse exibicionismo de Narciso, dessa ma-
neira, ele queria ver o seguinte: – O que 
é que tem por trás disso?  Na Gradiva de 
Jensen ele pergunta ao autor; no discurso 
de Goethe, ele procura no jovem Verter o 
correspondente da menina que Goethe te-
ria sofrido de amor. Justificou de escrever 
aquele romance ali, tão consistente e, Faus-
to também. São narrativas que interessam 
a Freud, igual à Édipo e, que seriam uma 
tradução da experiência. Aí sim, aí é psica-
nálise do Freud.

Então, na obra de Freud, o grosso 
da história que interessa ele contar é re-
verter em palavras a angústia que ele está 
vivendo quando percebe uma dificuldade 
com Jung, ele percebe a tragédia que lê em 
Shakespeare. Vai aprender em Shakespeare 
que não se transmite uma herança em vida. 
Essa tragédia da transmissão da herança 



que ele vai chamar de ingratidão é que o 
agradecimento dos herdeiros é zero; você 
pôs em nome dele, daí para frente não tem 
reconhecimento para trás. Isso é chocante 
para Freud. É um choque quando ele des-
cobre que a pessoa que ele confia e que pas-
sa os dados, está ali pegando esses dados e 
transferindo para a própria conta, enquan-
to Freud está trabalhando na inocência da 
possibilidade de o outro agradecer e dar 
continuidade.

Ali não é a proposta de Lacan de ser-
vir-se do pai para ir além dele. Esse servir-se 
do pai, talvez, em vez de servir-se no senti-
do de agradecimento do pai é servir-se “co-
mendo” mesmo, o pai, matando, comendo: 
“Pai, você passou para meu nome pois eu 
vou agora, então, te matar, enterrar e, é 
tudo meu, já. ”.

O mito de Édipo, aí nesse caso, da tra-
gédia da ingratidão que aparece no Rei Lear e 
que o Freud pega Jung fazendo isso com 
ele. Fez com que Freud acordasse e Jung 
já tinha cinco livros publicados. O livro de 
1912 já estava citando os erros de Freud 
com a Teoria da Libido, se aproveitando dela, 



mas não fazendo menção nenhuma ao nar-
cisismo. Essa teoria, então, de Jung, é uma 
manipulação da teoria de Freud porque ele 
não comenta nada do narcisismo, ele só se 
apropria do erro que não foi ter levado em 
conta o narcisismo, mas Jung não aprofun-
da. Ele se aproveita desse erro e publica um 
livro denunciando o erro de Freud e parte 
para a mitologia. Quando Freud percebe 
essa jogada fica colérico, não dorme, passa 
mal. Os relatos de carta privada mostram 
ele doente, com hipocondria, problema na 
traqueia, refluxo, não dorme, fica excitado, 
muito agitado, com ódio. Quer dizer, você 
passou seus bens para o nome do herdeiro, 
ele te coloca no caixão e diz assim: – Agora 
é meu, tchau!

Foi essa a experiência que Jung e o 
Freud tiveram. Freud, na ilusão de ter a 
teoria dele melhorada e ampliada, acabou 
caindo do cavalo. Jung deu uma rastei-
ra nele. Até hoje os Junguianos repetindo 
o que Jung disse de mau de Freud e este, 
que também não é nenhum santo mas pelo 
menos não está errado, no sentido de quem 
que ligar a libido a algo da realidade e, isso 



Machado tinha falado n’O Espelho. Quan-
do Jacobina, no conto O Espelho, perde o 
uniforme de soldado, de guarda, perde o 
reconhecimento do outro sobre essa farda, 
que não tinha mais ninguém para elogiá-lo 
vestindo uma farda, descobre que mesmo 
assim, porque ele passa por um momento 
muito desagradável, a personalidade dele 
vai se derretendo no espelho, no conto; 
aí Machado coloca essa jogada que é assim, 
duas horas por dia coloca sua farda e fique em 
frente ao espelho que você vai se achar belo e 
ter uma consistência, o resto é trabalho, de-
dicação a objetivos infundados, viver uma 
vida de merda, uma vida sem sentido. Mas 
tem um momento em que a sua libido está 
ligada, através do espelho à você mesmo, 
na imagem. Nem precisa ter ninguém. A 
mulher que valorizava Alferes sumiu, mas 
ele está lá e consegue se reorganizar a partir 
do espelho e da roupa que ele veste. Essa é 
a ideia de Machado que o Freud, então, não 
tinha levado em conta, que a realização da 
libido se dá então numa satisfação narcísi-
ca da imagem.



Áudio 05 

Entre o privado e o público

No áudio anterior o foco foi em re-
pudiar uma segunda vez aquilo que tinha 
sido repudiado antes, com o propósito de 
avançar. – Eu reconheço o meu erro publi-
camente e não em um consultório privado 
de psicanálise – onde a pessoa vai esconder 
que erra. É melhor, mais pedagógico para 
si mesmo e para a sociedade, a pessoa ter 
a coragem vir a público dizer “eu errei”. A 
psicanálise funciona de modo inútil por-
que a pessoa vai se esconder no consultório 
para dizer que errou e ninguém sabe que 
ela admite seus próprios erros. Ela conti-
nua então, podendo errar fingindo que não 
erra, é um jogo perverso aí. 

Mas essa segunda parte do áudio que 
me interessa na parte que estou trabalhan-
do para desenvolver melhor e, os áudios 
me ajudam nesse ponto, minha reflexão 
feita na minha caminhada, de modo livre,  
não é uma material que eu estou esconden-
do não, é uma análise feita, falada, que vai 



ser aos poucos transcrita para se tornar um 
livro áudio. É porque falando aqui no áu-
dio desenvolvo melhor para depois colocar 
na forma. O áudio anterior começou com 
a distinção entre forma e conteúdo. A for-
ma privada de falar, a forma espontânea 
que escancara um pouco mais a nudez da 
sociedade, Toda Nudez Será Castigada1, cas-
tigar a nudez é para que ela não apareça. 
Então, a forma privada de falar que é mais 
livre e espontânea, menos travada do que 
do que o discurso social é o ponto de ela-
boração melhor, para depois fazer o texto 
social e público. Então, tem essas duas ca-
madas do discurso que o Freud descobriu 
e que todo mundo sabe. Freud não desco-
briu nada não, o que Freud foi descobrir 
foi a necessidade da pessoa oprimida, que 
diz o Paulo Freire na Pedagogia do oprimi-
do – o oprimido é que tem que fazer a sua 
própria pedagogia. Enquanto outra pessoa 
fizer uma pedagogia do oprimido, sendo 
professor do oprimido, o oprimido conti-
nua oprimido esperando do professor esse 
alimento para tentar sair da repressão. Será 

1  Em referência à peça teatral escrita por Nelson 
Rodrigues (1965). 



que vai conseguir? O Drummond mostrou 
que é por si próprio que sai, saiu revendo. 
Se alguém mandasse ele fazer o que ele fez 
talvez ele não fizesse. Será que Drummond 
foi a um psicanalista para descobrir o erro 
dele e publicar um texto se retratando do 
Machado? Primeiro porque o texto de 1925 
não era público não, ele foi descoberto re-
centemente, só Drummond que sabia. Ele 
podia ter deixado quieto lá, mandado apa-
gar, queimar a revista igual Freud mandou 
queimar as cartas. – Essa revista aí teve 
pouca circulação, eu vou comprar todas 
elas e destruir. O Drummond tinha que ter 
feito isso, inteligentemente. Manteve lá e 
voltou ao texto sem falar no bruxo, mas ou-
tros forma lá e descobriram as cartas ocultas, 
ao mesmo tempo públicas, do Drummond. 

Nessa segunda etapa aqui, continuan-
do o áudio, o que está me interessando é 
voltar a atenção para os tipos de discurso 
que aparecem na sociedade, agora não é 
no mundo privado. O discurso de Schreber 
é tão belo, talvez, quanto onde Machado. 
É um discurso bem feito, consistente. Ele 
conta uma história que o leitor lê e se diver-



te, então, a forma é ideal, forma perfeita, 
aristocrática. O que é perturbador é o con-
teúdo, o sentido que é transmitido. O sen-
tido é nojento, perturbador, o homem quer 
ser mulher de Deus, quer ter muitos filhos 
com Deus. Ele quer criar uma nova raça de 
seres humanos e diz que Deus errou por-
que fez às pressas demais a primeira raça: 
– A primeira fornada não foi bem feita não, 
agora um juiz presidente de outros juízes 
com certeza sabe fazer uma raça bem me-
lhor. Esse é o depoimento de Schreber na 
loucura em que ele mergulhou quando se 
tornou o juiz dos juízes. O discurso então 
é lindo, o texto é compreensível e fácil de 
ler. O que causa terror, a gente fica horro-
rizado é com a proposta dele, “ser mulher 
de Deus”. Então, esse é um tipo de discurso 
em que a forma é bela e o conteúdo pertur-
ba, como o conteúdo de Machado pertur-
bou Drummond. 

Outro discurso social que aparece em 
livros ou nas falas, agora já não é o conteú-
do é a forma, a forma esquizofrênica de um 
andarilho que a gente fez uma transcrição 
para pôr no livro, a forma esquizofrênica 



em que a forma é prejudicada, espalhada. 
É um pedaço de frase aqui outro ali, um 
pedaço mais adiante. O Eu tem dificulda-
de de colocar em ordem, realinhar todas as 
frases. Ele fala coisas desconexas, simulta-
neamente. Agora, essas frases que o anda-
rilho diz não são para ter filho com Deus, 
para voar num cavalo sem cabeça, elas não 
são falas de uma realidade inexistente. Ele 
fala de coisas reais, fala que o médico psi-
quiatra deu um soco na mesa quando foi 
atender uma paciente, fala que queria um 
café para trabalhar só que o cara não deu 
o dinheiro antes e tinha que trabalhar com 
fome primeiro, para depois receber. Ele 
fala coisas também sobre uma tese de mes-
trado em economia e é um objeto que ele 
encontrou na realidade ali, que ele não viu 
num sonho, não é um pesadelo. Pergunto 
se ele vai ler aquilo, ele se complica um 
pouco porque diz que vai ler, mas daí já é 
o homem comum que diz que vai ler muita 
coisa e não lê nada. O discurso do esqui-
zofrênico perturba muito ao leitor e quem 
ouve e julga ele, pela forma desestrutura-
da, mas o conteúdo é humano, é real.



O julgamento que o Ego bate mar-
telo considerando psiquiátrico, então, é 
quando ele não gosta da forma porque é 
desestruturada e feia ou não gosta do con-
teúdo, porque mesmo estruturado passa 
uma mensagem de horror. Um julgamento 
do Ego é um julgamento de gosto, o juízo 
é de gosto, como diz o Freud Na Negativa2. 
No texto Na Negativa ele diz: – O que eu 
gosto, existe. Se eu gosto da forma e se eu 
gosto do conteúdo, existe, eu admiro, elo-
gio. Agora, quando eu não gosto da forma, 
igual o esquizofrênico, ou quando eu não 
gosto do conteúdo, igual em Schreber ou 
na primeira leitura que Drummond fez de 
Machado, quando o conteúdo é perturbador 
eu não gosto, eu repudio, inclusive dou 
nome: – Foi Machado que escreveu essa 
loucura – é o que Drummond fez. Se ele 
pudesse mandava queimar as obras, pren-
der o homem. Como é que aparece um ho-
mem com pensamento aristocrático, belo e 
lindo, todo bem organizado, mas falando 
dessa loucura de traição, igreja do diabo, 
sermão do diabo, que o médico psiquiatra é 
um doido, um alienista, onde que apareceu 

2  Freud (1925). 



esse cara? Tem que ser preso, ele está des-
qualificado a sociedade humana, ele não 
pode ser um homem da aristocracia social. 
Se esse homem fosse o Presidente da Repú-
blica, um Governador, um Ministro, é um 
perigo, tem que ser preso. Então, quando a 
pessoa não gosta, ela condena previamente 
e, se ela ama ela elogia e traz à realidade. O 
juiz é um, o Lenio Streck faz a pergunta: – 
Será que a justiça é narcísica? Então, julga 
de acordo com o gosto? – O que eu gosto é 
gostoso, eu vou atribuir uma sentença favo-
rável agora, se eu não gostar, o condenado, 
coitado, está roubado. Já vou de cara criar 
argumentos para mandá-lo para a prisão. 
Foi o que foi acontecido aí no comentário 
do Lenio Streck com essa pergunta.



Áudio 06 –  xxmai20

A Pessoa Pensada como 

Narciso 

O leitor, a pessoa pensada como Nar-
ciso fica na dificuldade entre a forma, o 
conteúdo e o autor do texto que ele lê ou 
ouve ou escuta. O texto de Drummond re-
pudiando Machado, esse texto de Drum-
mond ama o estilo de Machado, um estilo 
insinuoso, esperto. Machado faz o giro da 
palavra em vários sentidos, faz ela se pas-
sar pelo verso da sociedade, aquilo que ele 
abomina e rejeita. O Machado traz ao leitor 
as mazelas da sociedade e, essas mazelas 
fizeram sucesso, como fazem até hoje, pelo 
modo como Machado escreveu. Mas Carlos 
Drummond de Andrade, em 1925, aos vin-
te e três anos de idade, ama em Machado 
esse estilo lindo que ele chama impecável. O 
estilo é perfeito, o que é ruim é o conteúdo. 
Palavras muito bem organizadas para falar 
sobre o podre, a podridão social. Ele tem, 
como diz o Drummond, a aristocracia do 
pensamento, o pensamento dele é um pen-
samento aristocrático, raro de ter, mas ele 



não tem a convivência com a classe social 
onde aproveitaria seu pensamento, aristo-
cracia levada à sociedade. Nesse lugar fa-
la-se apenas o belo, o ilusório, o enganoso, 
a hipocrisia e nega as obscenidades. Então, 
para um escritor mulato como era Macha-
do, como depois foi Lima Barreto, esse lu-
gar nobre era impossível, uma aristocracia 
impossível para uma pessoa daquele nível 
social e, inclusive, indesejável uma pessoa 
com esses pensamentos. Chega na alta clas-
se social e ele não vai ser desejável que che-
gue. Esse não é um julgamento é o veredic-
to de Drummond sobre Machado.

Esse repúdio, no meio, inclusive, o 
Drummond, bem claro que ele precisa re-
pudiar esse escritor que ele ama, repudia o 
que ele ama e esse escritor que ele repudia e 
o ama é o Machado de Assis. Ele é nomina-
tivo, não é alusivo não. O ódio pelo fato do 
mulato ter escrito tão bem, mas infelizmen-
te falou o que não devia ter falado e é re-
pudiado. Em 1957-58, trinta e três anos de-
pois, o Drummond repudia o repúdio que 
tinha feito, vai contra ele mesmo. O Drum-
mond então faz um movimento que Freud 



sugere para o tratamento da subjetividade 
em função analítica, que é do Ego, Narciso, 
para melhorar tem que reconhecer os seus 
erros, admitir os seus erros para rever sua 
posição. Ao repudiar o repúdio ele valoriza 
o que tinha sido negado. O Freud disse que 
a negativa é a marca do inconsciente, mar-
ca registrada, marca de fábrica. Os produ-
tos fabricados no inconsciente têm a marca 
do “não”. Quer dizer, o repúdio ao Macha-
do teria sido feito de modo inconsciente, o 
Drummond não sabia o que estava dizendo, 
propriamente dito. Não percebeu que estava 
movido por um julgamento baseado no ódio, 
pela exposição pública de fatos obscenos da 
sociedade. Fazer isso, segundo Jung, era serrar 
o galho onde repousa a sociedade. A socie-
dade repousa num galho e que é bom não 
serrar esse galho que ela cai toda, a casa 
cai. Isso é a posição do Jung criticando o 
método de Freud. Freud rebate dizendo 
que essa hipocrisia, fazer o homem do bem 
para esconder o mal é pior ainda. Ficar no 
discurso ideológico sem falar, sem perce-
ber que o que sustenta a ideologia é uma 
podridão é bom para a sociedade, mas não 
é no caso de Machado. No caso de Freud é 



bom para o próprio sujeito, que foi o que o 
Drummond fez depois.

O Machado mostrou as mazelas da 
sociedade e isso irritou Drummond, mas o 
Drummond, em si mesmo, depois fez o be-
nefício de rever sua posição e reconhecer o 
valor de Machado. O que aconteceu então 
é que o Drummond revelou o erro de jul-
gamento dele, publicamente. Então, o erro 
dele significa o podre também, onde ele 
fica sentado julgando os outros. Esse po-
dre, esse erro é o que Freud acha importan-
te fazer numa análise. Uma pessoa quando 
faz uma análise vai ver as decisões erradas 
que ela mesmo tomou e vai voltar-se contra 
si, contra seus erros de decisão. Há uma di-
ferença da psicanálise de Freud para Jung, 
nesse ponto. Em Freud a pessoa trata como 
fez Drummond, falando publicamente “eu 
errei” e isso não vai derrubar sociedade 
nenhuma, derruba talvez o Ego da pessoa 
ou valoriza o Ego. Reconhecer um erro tem 
que ser visto como um bem, quando a pes-
soa admite e, se a pessoa reconhece o seu  
erro ela não derruba a sociedade inteira não. 
Somente serra o galho onde ela estava sen-



tada, o galho que escondia o erro, revela o 
seu erro. Como é complicado! 

Seja como for, repudiar com repúdio 
tem o sentido ainda de dizer que aqui-
lo que antes foi negado, repudiado lá em 
1925, esse material que fica no inconscien-
te, como diz o Freud essa negativa, ao ne-
gar de novo aquilo, positiva. Torna-se que 
a dupla negação é a denegação, é a marca 
do perverso. Do perverso o que se diz? O 
que é um perverso? É o que faz algo errado 
depois diz que não fez. Ele faz algo nega-
tivo e aplica sobre esse negativo, o “não”, 
dizendo “eu não fiz”. O homem perverso 
é esse, é o que mente e o mentiroso é o que 
diz que não fez o que fez. O perverso en-
tão, no caso em Drummond, remove essa 
perversão dizendo que aquilo que ele tinha 
feito, negando Machado, precisa ser nega-
do: “Eu vou fazer uma perversidade aqui, 
do bem”. É o perverso do bem. O perverso 
não é sempre do mal, não. O cara que mata 
e diz que não matou é o criminoso perver-
so, mas o cara que repudia e depois repu-
dia do seu repúdio está positivando, ele 
não é esse perverso, seria um homem, um 



perverso do bem. Ele nega o que ele negou. 
É um movimento diferente.



Áudio 07

Capítulo 2

O Jung, em 1950, no prefácio ao livro 
que foi a causa da metanoia dele, nesse 
prefácio e também dentro do livro ele pu-
blica coisas sobre Freud. No capítulo sobre 
a libido ele mostra erros de Freud sobre a 
teoria, não sobre a prática, né. A prática de 
Freud não se questiona muito não, porque 
além de estar consolidada aí, em todo lugar, 
a proposta de Freud foi que a pessoa assumisse 
a responsabilidade pela sua tragédia. Se a 
pessoa não quer fazer isso, quer negar o 
Freud, já não é problema do Freud. Mas o 
Jung então, publicou o capítulo o onde ele 
critica Freud, a teoria, querendo passar na 
frente do Freud. O Freud demorou a per-
ceber isso e quando leu isso em 1912, em 
junho, bem explicitamente uma matéria 
contra ele publicada pelo seu discípulo, 
em junho de 1912. Até meados de 1913, um 
ano depois, ele teve que se reposicionar, o 
Freud. Foi um ano crítico, ali. Ele publicou 
em junho de 1913, um ano depois, o ensaio 
onde fala da tragédia da ingratidão que 
ele foi ler lá no Rei Lear. O pai dá a herança 



para o filho e o filho quer matar o pai, em 
vida. Dá a herança em vida. No Rei Lear, 
o pai morre, mas em Freud o pai reage e 
expulsa da casa o filho que quis tomar a he-
rança dele; isso é publicado em 1913. Nesse 
mesmo momento, em junho, Freud começa 
a escrever então, um artigo que é contrário 
à teoria dele. É o artigo que vai derrubar a 
psicanálise. O Freud se dispõe a incluir um 
conceito na teoria, que não estava nela, que 
já vinha sendo pensada, que tinha neces-
sidade de pensar o narcisismo, mas ele não 
tinha ainda se encorajado a escrever um ar-
tigo. Começou isso em junho de 1913, pos-
sivelmente Freud descobriu, no meio do 
caminho da escritura do artigo, as dificul-
dades com o artigo. Freud não conseguiu 
resolver o problema da libido, ali, teorica-
mente e, com certeza com ódio, escreveu 
então a partir de novembro e dezembro, 
uma carta que ele chama carta bomba – um 
documento, um artigo técnico que circula 
nos bastidores. Quando Jung descobre em 
abril, informado pelo Rank1 sobre esse arti-
go, o Jung pede demissão do cargo de Pre-
sidente da Associação de Psicanálise, um 

1  Otto Rank, psicanalista austríaco.



cargo que ele foi posto pelo Freud para dar 
continuidade ao pensamento de Freud. O 
Jung era 20-22 anos mais novo que Freud, 
tinha 32-33 anos e o Freud tinha 55 anos.

 O Jung então, passou pela metanoia 
quando foi derrubado. Ele mesmo apresen-
tou a carta de denúncia, não foi derrubado 
porque ele se derrubou. O Freud simples-
mente tirou ele do posto de presidente de 
uma organização onde ele, como presiden-
te, estava tomando a presidência também 
da teoria da psicanálise e mudando tudo, a 
favor dos mitos – e o Freud então retomou. 
Nessa passagem pela metanoia do Jung, 
serviu para ele passar três anos em estado 
de surto, tendo visões, as mesmas visões 
de Schreber, mitológicas. Passou três anos 
afastado sem conseguir produzir nada, 
pelo choque que ele teve achando que não 
seria chutado para fora, pelo Freud, que 
poderia muito bem pegar a teoria do Freud 
e, Freud não ia reagir. A reação do Freud 
foi – as feministas reclamam, chamam de 
machismo, “ele  foi cruel com Jung” – coi-
sa típica de mulher que se sente por baixo 
em relação ao homem, muitas vezes. Na 



verdade Jung tomou na cara porque pro-
curou isso, passou três anos sem escrever 
nada, sem produzir nada. Era um médico 
psiquiatra de um hospital em Zurique, não 
atendia na cidade, atendia como psiquiatra 
dentro de um hospital psiquiátrico, apli-
cando a psicanálise de Freud. Se não tives-
se havido a relação entre Freud e Jung tal-
vez o Jung fosse um daqueles psiquiatras 
igual Bleuler2, Breuer3 também e outros, 
Kraft-Hebing, tantos outros que ficaram 
perdidos no tempo. Não teria essa impor-
tância hoje da psicologia analítica que ele 
roubou de Freud. Ia ser um psiquiatra co-
mum de um manicômio, tentando resgatar 
doente mental, como faz a Nise da Silvei-
ra, bem feito, inclusive. Importante dizer 
que o trabalho de Nise da Silveira é bem 
feito com os loucos, que não conseguem 
mais descobrir as causas dos erros deles. 
Fazer um doente mental saber porque ele 
se tornou um doente mental já é um para-
doxo, né! Então, esse capítulo 2 aqui, que 
eu estou comentando agora, o capítulo da 

2  Paul Eugen Bleuler, psiquiatra suíço.
3  Josef Breuer, médico fisiologista austrí-
aco. 



metanoia, em cima dele o Jung construiu 
toda a vida dele, passou o resto da vida res-
mungando Freud, que bateu nele. A pes-
soa toma uma surra do pai e ao invés de 
aprender onde errou naquela surra, pas-
sou. O Jung foi escrever isso com 75 anos 
de idade. O prefácio escrito de 1950, o Jung 
tinha 75 anos, ele é de 1876-1877 e ele ti-
nha 73-74 anos em 1950. Já tinha passado 
50 anos do século XX e mais 24 anos, por 
aí, do século XIX. Então, a psicologia do 
Jung não serve para nada porque ele mes-
mo não superou o obstáculo, ficou narran-
do a vida inteira contra Freud, contra o pai. 
O Freud em nenhum momento menciona 
Jung, não tem problema psicológico com 
Jung não, Freud. O problema do Freud é 
com ele mesmo, a angústia dele, a morte, 
a depressão, aquele maxilar que já estava 
sendo trocado várias vezes, a vida humana 
que é um lixo, né. O homem vai vivendo 
e arrastando sua caveira para a sepultura 
sem saber porque veio aqui e para onde 
vai. Alguns falam que vão deitar nos bra-
ços de Deus depois que morrerem... É ver-
dade que Deus falhou num ponto talvez, o 
criador do universo, em algum ponto. Ele 



teria que ter impresso em uma tábua de 
pedra ou de ferro onde ele largou algumas 
palavras que utilizasse para dizer: “eu que 
fiz isso e nem sei porque, essa é a natureza 
e você vai nascer nesse meio e vai morrer 
nesse meio, pronto. Um verme, uma formi-
ga, uma árvore, um peixe; no meio dessa 
totalidade tem mais um que é você. Fica 
calmo, sua vida vai passar, você vai morrer 
e vai acabar. Fica calmo, tranquilo, não pre-
cisa se desesperar, não tem para onde você 
ir não”. Aos que acreditam em livros, letras 
e palavras, sigam naquelas direções, ficam 
lendo aquilo até morrer também, é bom. 
Nada impede que a pessoa morra lendo o 
evangelho de São Lucas, deitado na cabe-
ceira. Acalma o espírito dela, pronto. Ago-
ra, o Jung foi fazer mitologia, criar um mito 
e que as mulheres adoram, fantasia. Basta 
ver lá, o livrinho de Virgínia Woolf chama-
do Mulheres e Ficções. Publicou um livro ela 
também, chamado – um continho – chama-
do Sobre a Dor. Escreveu um ótimo textinho 
sobre a dor, ela. O texto parece que é sobre 
a doença, sobre o “estar doente”. Tenho 
esse artigo lá e eu vou reler porque eu já 
li várias vezes. É muito interessante a filo-



sofia dela em cima de uma dor de dente, 
né. É possível que ela tenha lido o artigo de 
Freud porque menciona dor de dente logo 
na primeira página. Ela sentada numa ca-
deira de dentista e o Freud menciona a dor 
de dente do poeta, para falar do narcisismo. 
Vou parar por aqui nesse áudio capítulo 
2, onde falo da metanoia, o acontecimen-
to desestruturante que joga a pessoa no 
chão, causa um impacto, um susto muito 
grande e ela daí pra frente tem milhões de 
caminhos: se tornar alcoólatra, mexer com 
droga, também empresário, enlouquecer, 
ficar deprimido, sentir-se um inútil, passar 
a vida reclamando o pai. Aí já são escolhas 
secundárias.



Áudio 08

A Verdade Castrada 

A vida, quando o palhaço curte a vida 
sobre o modo do humor é ele que está rin-
do, a satisfação não é para o outro, uma 
satisfação de riso falso. Não é um riso do 
auditório – “ficou boa a minha piada? ”, 
“Estou bem vestido? ”, “Estou linda? ” – a 
satisfação, é a satisfação somente quando 
é de fato para si mesmo, que percebe isso, 
aliás – por exemplo, intimamente ele está 
prestando atenção e dizendo: “eu estou en-
ganando bem! ”. Aí já tem o Eu dele – con-
segui enganar e ficou bem minha piada, 
minha apresentação, em casa olhando no 
espelho ou sozinho na intimidade, ele nun-
ca vai perguntar ao outro: “o que que você 
achou da minha piada? ”.  Ele bota a piada 
para fora, bota o texto para fora. 

Na convivência social, nesse ponto é 
um tremendo desastre porque você pode 
ser negado e ficar procurando eternamente 
fazer melhor para agradar o outro. A obra-



-prima então nunca sai – como Ferdinand 
de Saussure deixou nas gavetas, nunca 
publicou nenhum livro, o maior revolucio-
nário da linguística não publicou nada. Im-
pressionante a que ponto chega a vigilân-
cia do Eu sobre as punições que poderão 
recair sobre o Ego. O Eu tem medo de per-
der o Ego, o corpo, a condenação, a morte, 
a humilhação, a prisão, a negação da exis-
tência. Nesse caso o Eu refugia-se e evita. 
Ferdinand de Saussure não publicou nada 
por isso e outros fizeram semelhante, segu-
raram a produção porque corriam riscos se 
publicassem. 

Estou falando aqui então, nesse áu-
dio, da dificuldade da gente em saber 
quando a gente está sendo o Messi, a Gi-
selle Bündchen autêntica né, Clarice Lis-
pector, o Tolstói de Confissões, o verdadeiro 
Tolstói – que aí vai fundar uma religião, 
ele, mesmo que seja louco igual Schreber, 
aí ele assume para ele alguma coisa ainda, 
porque ainda vai querer salvar o mundo, 
ainda. Melhor seria se ele só falasse igual 
Confissões, A Morte de Ivan Ilitch, só angústia 
e não saísse da angústia. Parece que sair da 



angústia e construir ideais perde de novo 
a angústia, sufoca ela com meras pinturas 
e a criatividade mesmo, que é o caos, fica 
apagado.

O propósito do áudio, então, pensa-
do no início: a verdade é castrada. Há duas 
verdades vigorando na pessoa. Uma ver-
dade plena, mais íntima, privada, a verda-
de da nudez, dos golpes, dos roubos, das 
falcatruas, a verdade da cumplicidade – 
dos cúmplices, no casal, são os dois ban-
didos, praticam um crime às escondidas, 
mas é facultado pela lei, quando há o casa-
mento, quando há o adultério também, se 
ninguém souber – é uma cumplicidade não 
revelada, os roubos privados, né?! O ego é 
cúmplice dele mesmo, o Eu. 

Então, essa verdade total, plena ou 
quase total, mais próxima da verdade ver-
dadeira do Eu, do ego, do riso sarcástico, 
do espelho; uma coisa que você põe e rir 
sozinho, esse riso cínico ou irônico, o dri-
ble do Messi, quando passa mais um gol, 
enganando em público, na linguagem a 
gente vai enganar em privado. Mas essa 
verdade plena em público não pode apare-



cer, a verdade pública é castrada, por isso 
que chama hipocrisia, verdade em público 
é hipócrita. 

A conexão entre a verdade privada e 
a pública fica um pouco melhor, como em 
Machado de Assis, em Shakespeare, em 
Clarice Lispector. O Tolstói de Ivan Ilitch 
e Confissões, o Kafka.... Essa literatura do 
íntimo da pessoa sendo despejado ali nas 
palavras, aí tem uma conexão muito boa 
entre o privado e o público – “Resolvi falar 
e vou falar ao modo como sei, como con-
sigo. Não vou ficar vestindo exagerados 
disfarces não. ” Esse complicador que faz 
com que para aparecer não possa ser re-
velado, essa separação entre uma verdade 
submersa, mas plena de sentido, não é uma 
verdade superficial e vazia, que fica depen-
dendo do reconhecimento do elogio social, 
que reprime tudo que é obsceno e fora da 
cena; essa passagem de uma verdade plena 
com uma verdade castrada, o Freud diz, na 
psicanálise, é o que leva ao adoecimento, aí 
que está o adoecimento.



Áudio 09 

A Verdade do Mendigo 

No Direito, assim como na doença 
que os dois casos envolvem a pessoa hu-
mana; no Direito seria a prisão crime na 
condenação social, na Medicina, na doen-
ça seria a ameaça de morte, algum tipo de 
deficiência com uma sequela, cirurgia, por 
exemplo agora as cirurgias estéticas em 
mulheres: “faço ou não faço? ”. O rosto 
pode virar uma bruxa, um horror, em nome 
de uma suposta beleza. Então, essas inter-
venções no real, indo à realidade, também na 
Pedagogia, quando vai se aplicar um mé-
todo pedagógico e a criança não consegue 
de modo nenhum, ela resiste à dominação 
cultural, resiste a aprender, mesmo que o 
aprendizado fosse para o benefício dela, 
ela resiste. Alguma coisa ela percebe da do-
minação sobre ela, pretendida na educação 
e na cultura. Educar é reprimir, uma pes-
soa educada é uma pessoa extremamente 
reprimida e às vezes insuportável, quer 
educar o outro também, dar boa educação. 

A Psicologia pode ser um desastre to-



tal porque pode, ao contrário de a pessoa ir 
conquistar vantagens, achar que está con-
quistando e estar a caminho da perdição. 
Numa aula de Filosofia, na Universidade 
Federal, alunos da Filosofia insistindo so-
bre o tema da verdade: “hoje não tem ver-
dade, onde é que está a verdade? A verdade 
é difusa” – a Filosofia perdeu credibilidade 
porque a verdade já não... a verdade é lí-
quida, como diz Bauman. A discussão fez a 
professora, que é uma psicanalista, passar 
o seguinte relato – ela não disse se a pacien-
te foi atendida por ela ou por quem, ou se 
ela ouviu esse relato nos congressos de psi-
canálise, isso é o menos importante – sobre 
uma mulher muito bem casada, com dois 
filhos menores, que tinha abandonado o 
curso do Direito e tinha cuidado dos filhos 
recentes, vivia lá o seu bom casamento, a 
proteção, a segurança. Isso supostamente é 
o que desejaria ter uma mulher; poder es-
tudar, se tornar uma escritora igual Clarice 
Lispector ou Machado de Assis, ou milha-
res, artista, podia dedicar-se às artes, desa-
fogar a angústia dela de alguma maneira 
que não se voltasse somente para o Ego 
dela, contra o marido. Ela então, apoiada 



pelo marido, foi procurar o psicanalista 
e estimulada pelo psicanalista voltou ao 
curso de Direito e agora, já que era para se 
salvar da depressão na qual tinha caído, 
que a vida tinha ficado sem sentido como 
doméstica, como dona de casa – hoje o 
movimento feminista exige, praticamente, 
que a mulher tenha um carro, cargo oficial, 
salário igual ou superior ao do marido. É 
uma vergonha a mulher hoje não ter essas 
funções, ela se apresenta socialmente pode-
rosa quando tem isso e diante das rivais, 
uma mulher que diz que é esposa, artis-
ta, música, piano, pintora, escritora é uma 
golpista – nem sei o nome que dão – uma 
fracassada, uma oportunista, vive às custas 
do marido, “ ela vive às custas do marido 
por isso faz isso aí, ela não tem que traba-
lhar fora’.  Essa humilhação leva a pessoa 
a fazer o que jamais faria. Retornou ao Di-
reito, dedicou-se o máximo que pôde, foi 
a melhor estudante, passou bem na OAB, 
passou no concurso para Procurador, daí 
começou também a ver que a família é um 
obstáculo – marido, filho, casa, emprega-
da, vida comum, limitar-se a um homem 
só, é uma prisão. O que que ela fez? Isso 



durante vinte anos de análise, não foi um 
mês não.  Terminou o curso de Direito, 
tornou-se procuradora, com o carrão dela, 
despachando processo, não tinha mais 
tempo para filho, para marido, para a vida 
doméstica ou para a vida matrimonial; via-
jar com o marido e crianças é limitante de-
mais, foi viajar com as amigas. Isso era 25 
anos quando começou, lá pelos 39~40 anos 
separou, foi morar no seu apartamento; 
mais poderosa ainda, subindo na vida. Diz 
a professora de Filosofia, em sala de aula, 
para os estudantes: “onde é que está a ver-
dade”? – que é o tema da discussão em sala 
de aula. Chegou lá, pelos 45 anos, numa 
crise existencial infinita, sozinha lá no seu 
apartamento, saindo com as amigas, essa 
vida fútil de postar sucesso, publicar artigo; 
uma independência, que parece... mas falta 
o afetivo, os netos, perspectiva de filhos ca-
sados. A essa altura o marido já estava com 
outra, mais filho ainda, tocando para frente 
a vida, os filhos dela já eram adolescentes, 
terminando faculdade e mesmo ela dando 
dinheiro, ajudando nos cursos, fazendo a 
carinhosa e a boazinha, não era suficiente 
porque ela morava só, resolveu ir embora. 



Nessa angústia toda, um dia bateu de fren-
te no consultório do psicanalista gritando 
aos prantos: “meu marido era ótimo, nun-
ca me faltou nada, vivi 25 anos com ele, lar-
guei o curso porque quis, voltei ao curso 
por essa análise, estou com 45 anos... o que 
eu vim fazer aqui durante 20 anos? Por que 
que você não viu? Ficou me apoiando nas 
minhas conquistas, estimulando pelo ca-
minho ‘certo’? ”. Arrumou a bolsa na mesa, 
deu crise histérica, deu aquele show, típico 
da... Típico de quem? Onde a gente vê esse 
show toda hora? Sai batendo na mesa, gri-
tando, como se a verdade fosse um grito. 

Pois, desse modo encerrou a aula 
de Filosofia, sobre a questão da verdade. 
Onde está a verdade da pessoa? Ora, psi-
canalista que não é psicanalista não sabe. 
A pessoa não tem a verdade, nem a pessoa, 
nem o analista. É uma fantasia errônea, um 
caminho falso, um autoengano permanen-
te. O único responsável pelas desgraças da 
pessoa é ela mesma, não é o psicanalista 
que vai ajudar a ela a ver o futuro. Nesse 
caso, a própria professora, que é psicanalis-
ta, ela não sabe o que o paciente quer, são 



dois cegos, um guiando o outro, em sala 
de consultório, pior, acusando o marido, o 
chefe, a sociedade, os filhos, nunca acusa 
a si mesmo, nos erros dos seus desejos. A 
pessoa nunca percebe a trapaça que arma a 
si mesmo, aí vai acusar os demais.

O áudio começou no início em um 
juiz que julga e prende, de um médico que 
aceita fazer uma cirurgia plástica desneces-
sária, alguém vai dizer: “mas é necessário, 
o nariz estava torto, tomou uma queda...”. 
Desde que não atrapalhe as funções fisioló-
gicas, a feiura humana é a mesma em qual-
quer pessoa. Evidente que um cego precisa 
de cirurgia se tiver ficando cego de cata-
rata, um surdo precisa de um aparelho... 
São casos extremos para manter o humano, 
se ele quiser também, se quiser ficar cego 
talvez seja bom. Convencer a pessoa que o 
bom para ela é o que eu digo, isso é o fim 
do mundo. 

Então, retornando mais uma vez, o 
empírico da verdade está nas certezas do 
ego, somente relativo a si mesmo, ninguém 
mais é responsável pela verdade empírica 
na qual o ego acredita, por mais verdadeira 



que seja ainda pode ser falsa. É um absur-
do um juiz ter que julgar outra pessoa, bas-
ta a própria pessoa ir lá e dizer o crime que 
ela cometeu. Evidente que o raciocínio aqui 
é filosófico, extremado, a pessoa jamais vai 
lá na justiça dizer quem ela roubou, quem 
ela enganou, como ela está traindo o mari-
do com outras pessoas e vice-versa, o mari-
do com a mulher, ninguém se denuncia na 
sociedade e, a regra é essa, fazer às escon-
didas, quem quiser que descubra, os ma-
goados que revidem, procurem a solução, 
não há piedade, autopiedade é pior ainda. 
O mendigo é um caso grave, ele acusa os 
outros de não ter tido oportunidade e, se 
alguém for dar oportunidade e for lá aju-
dar, ele vai corresponder na medida do in-
teresse dele. Lá, às escondidas, ele reparte 
o que ele ganhou, ele fala mal, de que deu 
pouco ainda ou deu muito e, se ele quises-
se mesmo mudar de vida não dependeria 
de ninguém. Talvez o mendigo fosse o caso 
mais interessante para estudar, a verdade 
humana é a verdade do mendigo. 


