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Abstract: The idea that moves this debate is to look at these two authors,
both of great influence on our way of thinking psychoanalysis today, with
a view to their respective contributions and their effects on what we do
daily in our practices.

Transcrevi duas frases, ambas referentes à vida. Uma é uma citação
de Lacan no seminário XI, um de seus mais importantes seminários. Ele
cita um biólogo francês, de nome Bichat, que define a vida exatamente
desta forma: “um conjunto de funções que resiste à morte”. A outra é
parte de uma frase de Winnicott, no seu livro Playing and Reality, “...
porque a vida é a única terapia que faz sentido”. Aqui já se pode vislum-
brar o que eu chamei de ênfase. Num certo sentido ambas as frases que-

“A vida é um conjunto de fun-
ções  que resiste à morte”

“...porque a vida é a única
terapia que faz sentido”
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rem dizer a mesma coisa, mas a maneira de formular já evidencia a dife-
rença de ênfase dos autores.

Nietzsche, no seu Nascimento da Tragédia escreve:
“Agora como que se abre diante de nós a montanha mágica do Olimpo e
mostra-nos as suas raízes. O grego conhecia e sentia os pavores e sustos da
existência: simplesmente para poder viver, tinha de estender à frente deles
a resplandecente miragem dos habitantes do Olimpo. Aquela monstruosa
desconfiança diante das potências titânicas da natureza, aquela Moira rei-
nando inexorável sobre todos os conhecimentos, aquele abutre do grande
amigo da humanidade, Prometeu, a sorte pavorosa do sábio Édipo, a maldi-
ção hereditária dos Atridas que força Orestes ao matricídio, em suma, toda
aquela filosofia do deus silvestre, acompanhada de suas ilustrações míticas,
que levou os soturnos Etruscos à ruína – tudo isto era constantemente supe-
rado pelos gregos graças àquele artístico “espaço intermediário” dos Olím-
picos... Para poderem viver os gregos tinham de criar esses deuses, pela
mais profunda das necessidades... como rosas que irrompem de um arbusto
espinhoso”.

A sabedoria de Silenos (Sátiro) continha apenas dois preceitos: Nun-
ca nasça... mas se você nasceu, então morra imediatamente. Mas os gre-
gos inventaram esse “espaço intermediário” invertendo a sabedoria de
Silenos. “Assim os deuses legitimam a vida humana, vivendo-a eles mes-
mos – a única teodicéia satisfatória!”

Não acho que Lacan seja um seguidor de Silenos, nem tampouco
que Winnicott apregoe a prática das transgressões do Olimpo. Mas não
pude ficar isento quando li a expressão “espaço intermediário”, ou mun-
do intermediário que Nietzsche usa para ilustrar a saída grega. Coincide
com a mesma expressão de Winnicott visando a mesma saída. Tanto Lacan
sabia “viver” como Winnicott sabia que a vida “é inerentemente difícil”
como disse algumas vezes. Quando escreve seu trabalho sobre a “Capaci-
dade de Ser Só”, diz com todas as letras que a frase “Eu sou só” é a frase
mais trágica que nós humanos podemos proferir. Mas há em suas elabo-
rações sobre a prática psicanalítica uma ênfase diferente. Curiosamente,
onde se pode ver claramente essa diferença em ênfase é no tema em que
os dois mais se aproximam: suas teorizações sobre o objeto em psicanáli-
se. Lacan, explicitamente, em vários trechos de seu ensino, agradece a
Winnicott o “auxílio” encontrado no seu artigo sobre o Objeto e Fenôme-
nos Transicionais. Parece ter sido o próprio Lacan que traduziu para o
francês esse trabalho. Numa troca de cartas Lacan se desculpa por ter
escrito Winnicott sem o último T. Termina em OT, por acaso, sigla de



Lacan ◊ Winnicott - A dor de existir e a alegria de viver, uma questão de ênfase

Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro 103

Objeto Transicional. Na França mesmo, quando do aparecimento desse
trabalho de Winnicott, muitos se interrogaram sobre as relações entre
este objeto e o objeto (a) de Lacan. Para muitos analistas, sem dúvida, as
idéias de Winnicott, sua pedagogia, o modo extremamente concreto que
ele tem de abordar os problemas, constituíram uma espécie de antídoto
para a abstração avassaladora do lacanismo. Mas aqui, para nós, não se
trata de opor um ao outro. Queremos ver as conseqüências, na nossa
prática clínica, das formulações teóricas de ambos.

A maioria de nós já está familiarizada com a freqüência com que Lacan
usa palavras como nada, resto, logro, equívoco, horror, falta, impossível,
vazio, perdido, ilusão, etc. Palavras bem mais escassas em Winnicott. Quando
este fala de ilusão, é para destacar o valor da ilusão. Catherine Clément,
num artigo escrito para a revista L´Arc evidencia com bastante clareza o
que chamo de ênfase. Transcrevo um trecho deste artigo:

“Winnicott: a própria imagem da reparação. Ao lê-lo, é claro, encontramos
o cortejo habitual de casos difíceis, de sofrimento psíquico. Mas, diferente-
mente de M. Klein, por exemplo, o tom não é jamais de infelicidade. Sua
teoria do objeto e dos fenômenos transicionais inaugura possibilidades, lá
mesmo onde o próprio Freud primeiramente e depois tantos outros colo-
cam em evidência nada mais que portas fechadas. É tão verdadeiro que
através desse pequeno objeto insignificante, objeto de desejo e perda tran-
qüilas, Winnicott entreabre todo o domínio cultural. Certamente que na
série de possíveis derivados desse espaço transicional vamos encontrar tam-
bém o fetichismo, a toxicomania. Mas sobretudo o jogo (play, brincar), a
criação artística, o sonho, a religião. Querer-se-ia muito poder imaginar
psicanalistas felizes: Winnicott é um destes que me fazem pensar que esta é
uma via necessária. (...) O objeto transicional não decepciona jamais. É con-
cebido para não decepcionar; o objeto transicional nos acompanha toda a
vida; o objeto transicional se funda sobre a área de ilusão, não engendra a
morte e permite suportar a separação. Todas as separações. Ele é um pedaço
de qualquer coisa, inanimado, inerte, pedaço de lã, etc. A criança o tritura, o
suga, o destrói, o deforma até que fique irreconhecível. Exceto para ela mes-
ma. Surge na vida da criança no momento em que uma ameaça de ruptura
se faz sentir; seja simplesmente porque a mãe se demora demais, como é
normal, ou seja, mais dramaticamente, porque uma angústia mais profun-
da a captura. O perigo é a solução de continuidade. Esse pequeno objeto está
aí para restabelecer a continuidade ameaçada de ruptura; permite efetuar
uma passagem. Depois, mais tarde, todas as passagens. É o primeiro de
todos os ritos de passagem. Tudo se passa, tudo se joga nesse limiar, de
separação em reparação, mas com uma zona de margem. “Uma área neutra
de experiência que não será jamais contestada”, escreve Winnicott no Brin-
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car e Realidade. Margem secreta e individual, onde se elabora a possibilida-
de de solidão não perigosa, não ameaçadora.”

Tudo é jogado (played) então sobre uma concepção de passagem, de
margem, de um entre-dois onde o sujeito se insere, entre o simbólico e o
imaginário. Onde ele constitui seu próprio espaço que não é nem de se-
paração nem de fusão, mas o de sua cultura. A sua própria cultura:
compreende-se porque Winnicott insiste sobre a importância da “cria-
ção” e suas relações com o objeto transicional. A “criação” transita pelo
objeto que a criança recriou, à sua própria medida. Winnicott propõe
uma prática psicanalítica que leva em conta essa medida.

“Lacan: a própria desmedida. Ele também propõe uma concepção do objeto.
Objeto dito “a”, leia-se “pequeno a”, para designar a própria insignificân-
cia. Um pequeno nada que reenvia à uma parte ausente, o corpo da mãe,
aquela do desejo. Mas vejam a lista dos objetos “a”, todos marcados por
uma separação irremediável: perda do seio, perda da criança que cai do
corpo da mãe, os excrementos que caem do ventre. Irrecuperáveis emissões
de lágrimas, de urina, a voz, o olhar, e mesmo a explosão de um riso, tudo se
dispersando ao vento, sem nada voltar a se rejuntar. Uma distância é posta,
para sempre intransponível. Cortes, mutilações, são as metáforas por onde
se ilustra a transposição mítica deste objeto, “fundamentalmente perdido”.
Definitivamente perdido. A única distância suportável é a que consiste em
medir a impossibilidade do desejo, de todo desejo, aceder à sua satisfação.
Não é alegria, diz Lacan. É mesmo o inverso: uma certa jubilação trágica.
Mas sim, seguramente, trágica. A desmedida impossível, a ausência de saí-
da. O herói grego, o herói trágico, do qual Lacan é um modelo perfeito,
estilística e teoricamente, é o que se situa fora de toda distância. Lá onde os
homens – os outros, os que vivem na cidade – encontram, como podem, os
meios de se acomodar num espaço viável, o herói trágico atravessa uma
fronteira e balança na monstruosidade, ao mesmo tempo Deus e animal.
Incestuoso ou colérico, possuído, ele não é mais homem, perdeu sua medida.
Perdeu a lição dos mitos, a que Lévi-Strauss chama de boa distância. Colo-
car na boa distância a loucura do desejo impossível e o real; essa distância
existe, ela é regulada em todos os lugares pelos códigos múltiplos da vida
dita cotidiana. A prática psicanalítica tal qual descreve Lacan consiste, ao
contrário, em levar a distância a um limite exasperante. Compreendei bem,
pobres almas, que vosso desejo está para sempre separado de seu objeto.
Que este objeto é perdido. Que ele será consumido sempre pelas mais atro-
zes separações. Então as frases sublimes que capturam a orelha trágica dos
intelectuais, sempre prontos a se deixar seduzir lá onde o impossível se
propõe como tal, embalando com seu ritmo o deleite da perda do paraíso
perdido.”
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Lacan escreve na página 589 de seus Écrits (versão em português):
“O que a análise descobre é uma coisa completamente diferente. Não são
seus andrajos, é o próprio ser do homem que vem alinhar-se entre os dejetos
em que seus primeiros deleites encontraram seu cortejo, desde que a lei da
simbolização em que deve engajar-se seu desejo o apanhe em sua rede, pela
posição de objeto parcial em que ele se oferece ao chegar ao mundo, a um
mundo em que o desejo do Outro constitui a lei”. O sujeito é então um objeto
parcial para seus pais. O objeto parcial para Lacan é dejeto. E mais adiante,
para finalizar, na página 832: “É a esse objeto inapreensível no espelho que
a imagem especular dá sua vestimenta. Presa capturada na rede da sombra,
e que, despojada de seu volume que enche a sombra, torna a estender o
engano cansado desta última com ar de presa”.

Alguma contextualização seria necessária inicialmente na tentativa
de situar os dois autores em seus meios, nos meios que os originaram
como psicanalistas. Talvez fosse suficiente dizer que Lacan era francês (e
parisiense) e Winnicott um “Englishman” e isso já bastasse para
contextualizar os dois, mas vale acrescentar alguns detalhes:

Lacan veio da psiquiatria, (discípulo de Henri Claude e de Gatian de
Clérambault). Seu aprendizado deu-lhe uma sólida base na tradição psi-
quiátrica francesa, sem nenhuma simpatia por Freud. De fato seus
mestres resistiram à importação da psicanálise para a França. Lacan de-
senvolveu habilidade diagnósticas que lhe ganharam considerável repu-
tação clínica e respeito dos colegas, muito antes de se tornar uma celebri-
dade pública. Entretanto nem todas as influências sobre o jovem Lacan
eram tão respeitáveis. Num momento anterior em sua carreira foi influ-
enciado pelo surrealismo, que é uma referência constante em todo a sua
obra. No contexto da França pré-guerra isto talvez era para ser esperado,
porque André Breton e seus associados eram alguns dos leitores mais
simpatizantes de Freud, mesmo tendo este confessado numa carta a
Stephen Zweig achar divertido essa admiração chamando-os de “com-
pletamente tolos” (ou só 95% como o álcool). O surrealismo era visto
pelo seu fundador como meio de explorar os aspectos não conscientes da
personalidade e como um meio de dominar essas partes para o propósito
da criação poética. As teorias da psicopatologia eram postas a serviço do
poético. Na visão de Lacan alguns experimentos surrealistas nunca teriam
sido feitos se os experimentadores não tivessem sido “reassegurados pela
descoberta de Freud”. Seria obviamente um exagero dizer que uma das
mais famosas frases de Lacan: “o inconsciente é estruturado como uma
linguagem”, fosse uma mera extensão da poética de Breton. Mas seria
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também impossível superestimar a importância do surrealismo na for-
mação do jovem Lacan, assim como da teoria de Salvador Dali do “co-
nhecimento paranóico”. Se houve algum elemento que permitiu a Lacan
um rompimento com a psiquiatria, onde se formou e que ainda pensava
em termos organicistas foi provavelmente seu encontro com o
surrealismo.

Os primeiros escritos de Lacan eram sobre psicoses. Seu trabalho
numa clínica especial, ligada à “Prefecture de Police” o colocou em contato
com casos criminais e com vadios, mentalmente doentes, retirados das
ruas. Sua função principal era prover diagnósticos e indicações para tra-
tamento. Seu caso mais espetacular veio daí, o caso Aimée, que foi tema
de sua tese de doutorado. Diga-se de passagem que esse caso foi pratica-
mente ignorado pelo classe médica... e celebrado pelos surrealistas. Um
outro caso, um pouco mais tarde, foi até mesmo publicado num jornal
surrealista, lidando com as notórias irmãs Papin.

Lacan também compartilhava com os surrealistas um certo gosto
pelo escândalo e pela provocação, e via a provocação como um elemento
importante na própria prática psicanalítica. Comentava sobre a frase de
Jung a Freud, na viagem para os Estados Unidos (“não sabem que vie-
mos trazer a praga”), fazendo a piada que os americanos acabaram por
erradicar a praga, tendo “domado” a psicanálise. Sua ambição foi sempre
preservar a virulência da psicanálise e criar uma atmosfera “sulfurosa”
que sinaliza seu impacto subversivo em toda filosofia e toda psicologia. O
retorno a Freud é, entre outras coisas, a recuperação desta virulência.
Aponta para o “desvirtuamento” da obra de Freud, o “abandono do rigor
ético e lógico do mestre de Viena”. Critica tanto a medicalização quanto a
psicologização sofrida pela psicanálise nesse desvirtuamento. Lacan, no
seu retorno ao sentido de Freud, lançou mão da lógica, da lingüística, do
estruturalismo, da matemática, da filosofia, da física, da topologia, da ci-
bernética, etc... produzindo uma teoria, (ou teorias) extremamente for-
mal, beneficiada de elementos subtraídos de todas essas ciências, falada e
escrita no tão mencionado estilo gongórico, extremamente complexa e
de difícil “entendimento”. Isso não foi casual mas proposital. A idéia era
fugir da “compreensão” e ser coerente com o que ele chamava de “meio-
dicência” (na verdade, também uma “pluri-dicência”) O fato é que foi
capaz de definir o campo propriamente psicanalítico. Hoje é impossível
confundir nosso campo com o campo médico ou psicológico. Temos
significantes próprios. Outro aspecto importante na contextualização de
Lacan deve-se à sua expulsão da IPA, excomunhão, como ele preferiu



Lacan ◊ Winnicott - A dor de existir e a alegria de viver, uma questão de ênfase

Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro 107

chamar. Coincidiu com uma publicação de Althusser nas primeiras pági-
nas de Ler o Capital: “é ao esforço teórico, solitário, durante longos anos
– intransigente e lúcido de J. Lacan, que devemos hoje este resultado que
fez uma reviravolta na leitura de Freud”. Essa afirmação, junto com a
oferta da E.N.S. para seus seminários, resultou numa grande afluência da
esquerda, plena de jovens filósofos, aos seminários de Lacan. Falava para
auditórios de até mil pessoas, na mesma época que Althusser e Canguilhem
conduziam seminários em Paris. Tratava-se em todos três de re-leituras
(Freud, Marx e História da Ciência). Ficaram conhecidos como “o
triunvirato teórico”. O auditório dos três era essencialmente o mesmo.
Paralelamente a isto opera-se uma renovação no domínio das idéias
(Foucault, Lévi-Strauss, os lingüistas) dando-se um pouco apressadamente
o nome de “estruturalista” a esse movimento. Finalmente é importante
acrescer que Lacan, partindo do retorno ao sentido de Freud, voltou-se
especificamente, de corpo e alma como se diz, a um ensino longo e dedi-
cado, re-interpretando Freud e apontando para o que ele considerou des-
vios teóricos. Sobre seus seminários diz-se que, em sua forma, seguem o
modelo dos seminários de Kojève sobre Hegel, que fizeram parte impor-
tante de sua formação. Em ambos a reputação e influência do professor
foi baseada na comunicação oral que só mais tarde recebeu uma forma
escrita (Raymond Queneau para Kojève e Miller para Lacan).

Sobre Winnicott tenho menos a dizer, quantitativamente. Vem de
uma origem psicanalítica bastante diferente. Vem da Pediatria, com for-
mação psicanalítica na Sociedade Britânica, vivendo durante esta forma-
ção grandes crises internas desta Sociedade, permanecendo entretanto
teoricamente original e fiel às suas próprias idéias, baseando suas propos-
tas em sua experiência clínica tanto psicanalítica como pediátrica. Visão
binocular como disse Bercherie. Como bom inglês, sua grande base é o
empirismo, de certo modo horror para um intelectual parisiense. Numa
palestra proferida nos U.S. disse textualmente que não tinha um ensino e
se alguém quisesse aprender algo no que dizia teria que ‘garimpar”. Na
sua formação destaca-se de início o seu fascínio pela obra de Darwin (Ori-
gem...). Leu Darwin quando ainda jovem e confessa não saber exata-
mente o porquê desse fascínio. Há quem chame a atenção para a preocu-
pação de Darwin com os gaps, com as falhas na continuidade da história
das espécies, os famosos “missing links”. Darwin reconstruiu as histórias
invisíveis das espécies. Freud também preencheu os gaps na nossa histó-
ria com o inconsciente do recalque. Essas falhas eram aberturas e ambos
foram capazes de construir histórias aparentemente coerentes sobre es-
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sas falhas. Winnicott deixa implícito em seus comentários que ele não
necessitaria de fechar essas falhas, esses espaços, mas sim de encontrar
um meio de examiná-los. Poderiam ser “espaços potenciais” para o jogo
(play) da especulação, como de fato fez, mais tarde, de forma brilhante.
Nunca pretendeu um ensino e muito menos uma teoria, o que não impe-
de que se possa depreender de sua obra uma profunda intervenção na
teoria e prática psicanalíticas. Sempre falou para pequenos grupos, exceto
quando de suas palestras na BBC. Diferentemente de Lacan, falava para
mães, assistentes sociais, médicos, etc. Trabalhou, durante a segunda guer-
ra mundial com um sem número de crianças evacuadas, separadas dos
pais como medida protetora contra os bombardeios alemães.

Winnicott parece ter tido um certo horror (que ele chamou de
“anguish to be found”) à repercussão que seus trabalhos tiveram no mun-
do psicanalítico, horror este expresso (e elaborado) no seu trabalho sobre
“Comunicar ou não comunicar: um estudo de certos opostos”.

 Falando da prática psicanalítica Winnicott ressalta que “Curar”, na
sua raiz etimológica quer dizer “cuidar” (cure e care). Cuidado a serviço
do desenvolvimento pessoal. Não é algo que se “faz” ao outro. Três de
suas frases típicas são: “Psicanálise acrescenta um certo grau de insanida-
de à pessoa”, “neurose verdadeira não é necessariamente uma doença...
devemos pensar nela como um tributo ao fato de que a vida é difícil” e
“mesmo quando nossos pacientes não se curam eles nos são gratos por
terem sido respeitados como eles são”. Seu estilo simples de escrever
(Adam Phillips chama de um estilo pastoral “enviesado”) pode confun-
dir. Mas a agudeza sutil, às vezes irônica, e sincera desse estilo, sem pre-
cedentes na tradição psicanalítica, é consistente com um de seus objeti-
vos terapêuticos: proteger a privacidade do self na organização de um
sentido pessoal e, da mesma forma, preservar um não-sentido. A necessi-
dade do self de ser tanto inteligível como oculto, privado, que ele encon-
trou em seus pacientes, reflete-se em seu estilo.

 “No relaxamento que pertence à confiança e à aceitação da
confiabilidade profissional do setting... há espaço para a idéia de seqüên-
cia de pensamentos sem relação entre si que o analista fará bem em acei-
tar como tais, não pressupondo a existência de um fio que lhes dê signi-
ficação”. Esta afirmação de Winnicott levanta uma questão, questão à
qual Lacan parece ter chegado no que J. Miller chamou de “último ensi-
no de Lacan”.

Miller, escrevendo sobre o que ele chamou de último ensinamento
de Lacan, dedica parte do texto, que é razoavelmente longo, ao que ele
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intitula “Une forçage”. O termo “forçage” refere-se, segundo o Petit Robert,
a um excesso de pressão, de peso, a uma coerção, um fazer o outro se
submeter, em suma, algo muito semelhante ao que Winnicott chama de
“impingement”, traduzido comumente por intrusão, significando também
algo da ordem da imposição, induzindo à uma submissão (compliance),
mas também uma violação do direito do outro. Vou então traduzir como
“forçação” (sugestão de Octavio Souza).

Diz Miller:
“Poder-se-ia intitular este último ensinamento de Lacan: “DE UMA

QUESTÃO PRELIMINAR À TODA PSICANÁLISE POSSÍVEL”.
É neste contexto muito preciso que Lacan pôde dizer: “É preciso

levantar a questão de saber se a psicanálise não é um autismo a dois”.
Se ela não é – reasseguremo-nos – é que há a língua e que, como diz

Lacan, a língua é um “affaire” comum. O privilégio dado ao Um ( l’Un),
ao gozo do Um, ao segredo libidinal do Um, tem como conseqüência
que a psicanálise se mostra como sendo, de modo muito convincente,
uma “forçação” (um impingiment, uma intrusão).

No primeiro ensinamento de Lacan a psicanálise se mostra como o
que há de mais natural: falar ao Outro para se situar claramente quanto à
sua posição no Inconsciente das regras (Lévi-Strauss), enquanto que no
último ensinamento ela se torna verdadeiramente um enigma. Como esta
“forçação” do gozo do Um é possível?

Se a psicanálise é uma “forçação”, se ela está na contramão do natu-
ral, isto a torna muito mais interessante. No último ensinamento de Lacan
a psicanálise é uma “forçação” do autismo, graças à Língua, uma “forçação”
do Um do gozo, graças ao Outro da língua.

Paul Verhaeghe, no seu artigo2, enfatiza o problema. Diz: “A impor-
tância desta conceitualização tem a ver com o objetivo, o goal final da
análise. Se, de uma forma ou de outra, o cerne do sistema Ics (ex-sistente
dentro do inconsciente do recalque) é de uma natureza representativa,
pode então ser verbalizado e interpretado durante o tratamento. Se não,
então o objetivo final do tratamento tem que ser reconsiderado, porque a
“fala plena” (full speech) seria estruturalmente impossível. Em sua teoria
final, Lacan escolhe esta última opção e elabora a sua teoria de identifica-
ção com o real do sintoma, como o objetivo final de uma análise”. Paul
Verhaeghe conclui: “... há um saber que é adquirido pelo corpo através
de experienciá-lo. Ao mesmo tempo, essa experiência causa uma inscri-
ção no corpo. Este saber concerne a parte não-toda do saber articulado,
fálico do Outro do significante (S/A barrado). Como saber, ele não per-
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tence ao Outro da Linguagem ou a um suposto ser subjacente. Só pode
ser apreendido pelo escrever, embora devamos reconhecer o fato de que
toda formalização esbarra aqui num beco sem saída (deadlock)”.

Não deixa de chamar a atenção que esse seja o último ensinamento
de Lacan. Winnicott por diversas vezes dedicou-se ao tema. É bem explí-
cito no texto já mencionado, que ele chamou de “Comunicar ou não
comunicar: um estudo de opostos”. Esse texto parece para mim uma
elaboração pessoal, necessária, de um momento de angústia do próprio
Winnicott, que ele chamou de “angústia de ser achado”. Essa elaboração
parece ter tido sucesso quando ele diz: (...) “porque é uma alegria estar
escondido, mas um desastre não ser achado”.

Cito Winnicott:
 “Sugiro que na saúde há um cerne da personalidade que corresponde ao
True Self da personalidade dividida; sugiro que este cerne nunca se comunica
com o mundo dos objetos percebidos, e que a pessoa, na sua singularidade,
sabe que com esse cerne nunca deve comunicar nem permitir que a realida-
de externa o influencie”. E, mais adiante: “Embora pessoas saudáveis se
comunicam e tem prazer em se comunicar, esse outro fato é igualmente
verdadeiro, que cada individuo é um isolado, permanentemente não se co-
municando, permanentemente desconhecido e, de fato, nunca achado.”

Ainda:
 “Na vida e no viver este difícil fato é abrandado pelo compartilhamento
que pertence à totalidade da experiência cultural. No centro de cada pessoa
existe um elemento incomunicado e isto é sagrado e merece ser preservado”.
E, mais adiante ainda: “Estupro, ser comido por canibais, são mera bagate-
las quando comparados com a violação do cerne do self. Podemos compre-
ender o ódio que as pessoas tem da psicanálise, que penetrou profundamen-
te na personalidade humana e que constitui uma ameaça ao individuo hu-
mano na sua necessidade de ser secretamente isolado”. Winnicott diz ain-
da: “Nas melhores circunstâncias (...) passamos a possuir três linhas de
comunicação: comunicação que é para sempre silenciosa, comunicação que
é explícita, indireta e prazerosa e uma terceira, uma forma intermediária de
comunicação que desliza do “playing”, para a experiência cultural de todos
os tipos”. Ainda: “Na prática (analítica) há então há algo que precisamos
permitir, que é o não comunicar do paciente como uma contribuição positi-
va. Devemos nos perguntar: Nossa técnica permite que o paciente comuni-
que que ele ou ela não está comunicando? Para isto temos que estar prepara-
dos para o sinal: Não estou me comunicando, e sermos capazes de distin-
guir esse sinal do sinal de sofrimento associado com um fracasso da comu-
nicação”.
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Winnicott, em outro momento: “É no “playing” e somente no
“playing” (espaço de jogo, do brincar) que a criança ou adulto é capaz de
ser criativo e usar a personalidade como um todo, e é somente em ser
criativo que o indivíduo descobre o “self”. Associado a isto há o fato de
que somente no “playing” a comunicação é possível; exceto comunica-
ção direta, que pertence à psicopatologia ou a um extremo de imaturida-
de”.

Uma pergunta final: Será possível equivaler o que Lacan chama de
gozo do Um, com o que Winnicott chama de “going on being”? Há algo
que parece se tocar entre esse Um de Lacan e o True Self de Winnicott?

Certamente o True Self, verdadeiro deduzido do falso e portanto
válido como verdadeiro, sendo inapreensível e inarticulável “cabe” per-
feitamente no conceito de Real do Sintoma. A identificação com esse Real
do sintoma é, para Lacan, o objetivo final de toda análise.

Todas as traduções dos textos citados e usados são de minha responsabilidade.
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2. Lacan’s Answer to the Classical Mind/Body Deadlock
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