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O corpo afetado
A respeito de Mars de Fritz Zorn*

The affected body

Jean-Pierre Lebrun

Primeiramente, comecemos por um extrato do discurso já bastante co-
nhecido de Fritz Zorn intitulado “Mars”:

«... eu diria primeiramente que cresci no melhor dos mundos possíveis. (...)
Em minha juventude, quase todas as pequenas tristezas e, principalmente,
todos os problemas me foram poupados. É preciso que eu exprima isto
mais precisamente: eu jamais tive problemas, eu nunca tive nenhum pro-
blema. O que me foi evitado em minha juventude, não era sofrimento nem
tristeza, eram problemas, e, por conseguinte, a capacidade de enfrentar os
problemas. Paradoxalmente, poderíamos formular a coisa assim: o fato de
encontrar-me neste melhor dos mundos possíveis, era justamente o que
era o mal; o fato de que neste melhor dos mundos, tudo eram delícias,
harmonia e felicidade, era justamente a tristeza. No entanto, um mundo
exclusivamente feliz e harmonioso não pode existir: e se o mundo de mi-
nha juventude pretendia ter sido um mundo similar, unicamente feliz e
harmonioso, é necessário que tivesse sido em seus fundamentos mesmo,
falso e mentiroso. E se a coisa é verdadeiramente mentirosa, a infelicidade
não se faz tardar. Vou, então, tentar exprimir as coisas da maneira seguin-
te: não foi em um mundo infeliz que cresci, mas em um mundo mentiroso.
E se a coisa é verdadeiramente bem mentirosa, a tristeza não se faz esperar

* Tradução de João Fernando Chapadeiro Corrêa
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muito tempo; acontece naturalmente. (...) O tema mais importante do uni-
verso de minha juventude é sem dúvida a harmonia. (...) Não se compreen-
derá jamais o bastante a que ponto a noção de harmonia era total. Eu cresci
em um mundo se perfeitamente harmonioso que mesmo o mais incorrigí-
vel harmonista tremeria de horror. A atmosfera de meus pais era
proibitivamente harmoniosa. Quero dizer que em nossa casa, era necessá-
rio que tudo fosse perfeitamente harmonioso, que tudo não podia ser, de
maneira alguma, diferente, pois a possibilidade de desarmonia não existia.
Aqui, objetamos de pronto que a harmonia total é da ordem do impossível,
uma vez que só pode haver luz, onde há também sombra e que algo não
deve ir muito bem para a luz se ela não sabe que a sombra existe ou se
recusa a entendê-la. E estou de acordo com essa objeção. A questão
hamletiana que ameaçava minha família se apresentava assim: estar em
harmonia ou não ser. (...) Eu duvido de ter aprendido de meus pais a pala-
vra “não” (foi talvez na escola que ela tenha entrado um dia em meu voca-
bulário); com efeito, não a empregávamos em nossa casa, uma vez que era
supérflua. O fato de que dizíamos sim a tudo não era sentido como uma
necessidade incômoda, até mesmo um constrangimento; era uma necessi-
dade fincada na carne e no sangue, vivenciada como a coisa mais natural
do mundo. (...) Estou convencido de que de pequenas particularidades des-
te gênero contêm o cerne da catástrofe que deveria mais tarde abater-se
sobre mim.»1

A catástrofe evocada aqui pelo autor é claramente o câncer. Zorn, no
momento em que ele escrevia seu livro, estava com uma afecção neoplásica.
Ele morreu com trinta e dois anos: pouco antes de sua morte, ele soube que
seu livro seria publicado, mas a doença o levou antes que o livro aparecesse
nas livrarias.

Antes de ir mais longe, precisemos de imediato, que não se trata aqui de
proceder a uma interpretação psicossomática do câncer em geral, e nem àquela
de um tipo particular de câncer. A pergunta que nós gostaríamos de fazer é
muito mais vasta e o testemunho que nos é dado pelo livro servirá simples-
mente para articulá-la.

É pensável que um sujeito possa por em jogo o seu organismo e seu
corpo – distinção que estabelecemos mais embaixo – para libertar-se deste
que é afinal de contas seu único dever, ou seja, aquele de assumir a condição
humana? E em tal perspectiva, se a resposta se confirmasse positiva, as pato-
logias do organismo que se referem a um equilíbrio – hoje parece que todo
mundo aceita que é de equilíbrio que se trata no câncer – seriam elas mais

1. F.ZORN, Mars, Gallimard 1979, pp. 30-38.
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propícias a serem utilizadas a fim de se emancipar das leis do que constitui os
“fala-seres” (parlêtres).

O testemunho “literário” – justificaremos estas aspas mais adiante – de
Fritz Zorn nos permitirá aqui abordar o que chamaremos “a potencialidade
psicossomática do sujeito”2. Precisemos de imediato que não se trata de con-
fundir esta “potencialidade psicossomática” com outros fenômenos, tal como
as manifestações histéricas. Nas manifestações histéricas, é o corpo da lingua-
gem que é atingido, o corpo do significante, corpo das palavras e não o orga-
nismo. Distingamos igualmente a potencialidade psicossomática dos fenô-
menos psicossomáticos. Esses remetem a sintomatologias precisas e são cha-
mados fenômenos, precisamente, porque eles escapam da natureza da lin-
guagem do sintoma.

A “potencialidade psicossomática” do sujeito representava então um
terceiro nível de acometimento psíquico do corpo. Podemos verdadeiramente
dar-lhe direito de inclusão? E, caso sim, a que ela corresponde?

O conceito de significante – ou de linguagem – utilizado aqui refere-se
evidentemente ao ensinamento de Lacan e, através dele, à clínica psicanalíti-
ca. Esta pode, evidentemente, definir-se de diversas maneiras. Uma primeira
definição teria precisamente na clínica, os efeitos da subversão operada, pelo
significante, na biologia. Uma outra, a descreveria como uma clínica que se
dá como tarefa fazer o sujeito trabalhar. De nossa parte, preferimos definir
como a clínica da relação com o Outro – com “O” maiúsculo (A), na medida
em que não se trata somente do outro como o parceiro, mas daquele que, de
acordo com a teoria de Lacan, introduz por vezes a linguagem como tal (ou a
cena da linguagem, o local da linguagem) e é ao mesmo tempo aquele que
assinala a alteridade radical. É, aliás, um dos méritos do ensinamento de Lacan
de mostrar como a relação com a linguagem e a relação com a alteridade
estão neste sentido indissociavelmente ligadas.

Os conceitos de significante e de linguagem nos permitem estabelecer
de imediato uma outra distinção, já evocada acima, relativa ao organismo e
ao corpo. Para dizer de forma simples, o organismo só se torna corpo3 ao
consentir em ser afetado pelo significante. O corpo é um organismo que con-
sentiu em ser afetado pela linguagem. Aliás, é raro que falemos do corpo do
animal, e quando estes termos são associados, nós nos apressamos em fazer

2. Cf J.P.LEBRUN, La potencialité psychosomatique du sujet, In: Le trimestre psychanalytique nº5, 1998.

3. Nós remetemos para o desenvolvimento deste em nosso artigo – Le corps est un organisme malade
de la parole In: Habiter et vivre son corps, coleção Trajectoires, Editions Lumen vitae, 2002 (com
N.Frogneux, E, Gaziaux, W. Lesch, et B.Cadoré.)
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uma extensão de nosso vocabulário: é por antropomorfismo que falamos do
corpo do animal.

Nossa hipótese, a propósito da potencialidade psicossomática, consiste
em dizer que, se o organismo só se torna corpo ao consentir em ser afetado
pelo significante, o sujeito pode ser levado a recusar a pagar o preço do que
implica esta tomada do significante.

Antes de verificar esta hipótese, convém sublinhar a idéia implícita que
a sustenta. Com efeito, avançando que o sujeito pode aceitar ou recusar a dar
seu consentimento, nós lhe reconhecemos implicitamente uma responsabili-
dade, mesmo à sua revelia, na maneira em que ele se posiciona. Erro do qual,
seria, aliás, absurdo de fazê-lo trabalhar. Isto não quer dizer que o sujeito seja
responsável no sentido em que teria tomado conscientemente uma decisão
clara. E esta responsabilidade do sujeito à sua revelia poderia, além disto,
parecer estar em contradição com o fato de reconhecer que o sujeito é o
efeito do significante. Como um sujeito poderia decidir sobre seu engajamento
em um processo que o faz sujeito? É, entretanto, o paradoxo que precisaría-
mos sustentar, para saber evocar – como, aliás, o fez Lacan em seu gráfico do
desejo – um protosujeito, a ponto de se constituir como sujeito no movimen-
to mesmo de seu engajamento na palavra. É, aliás, esta característica do sujei-
to que a tem por conseqüência que a psicanálise – infelizmente – não pode se
vangloriar de ser sistematicamente terapêutica. Ela está, com efeito, limitada
pelo consentimento do sujeito aos efeitos do que é recolocado em jogo pela
cura. Freud já ecoava esta constatação, em seu curto texto sobre a análise
profana, onde insistia no fato de que ele não queria que a terapêutica matasse
a ciência psicanalítica.

Feito este detalhamento, voltemos à nossa hipótese. Se o organismo só
se torna corpo ao consentir a ser afetado pelo significante, o sujeito (que tem
de imediato sua parte ativa, no sentido de uma responsabilidade prestes a se
constituir, neste processo de consentimento à afetação pelo significante) pode
ser levado a recusar esta passagem ao corpo.

Destacamos imediatamente que isto não se eqüivale a não-simbolização
da castração própria ao neurótico, mas que se trataria antes de recusar a en-
trada na castração, de recusar a consenti-la. Tarefa, então, para nós de desdo-
brar a constelação familiar que faria presente a estrutura da linguagem para
um futuro sujeito de tal sorte que ela lhe permitiria achar aí o dispositivo que
o autoriza a refutar o dever de viver na condição humana. Se isto se sustenta,
teríamos talvez uma resposta à questão de saber porque uma tal diferença
separa a doença dos animais das doenças dos homens. Pois, nos parece evi-
dente que esta questão não se resume a um problema de complexidade. As-
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sim, talvez, fosse necessário levar em conta uma patologia corporal específica
ao ser humano como fala-ser, como ser falante, na medida em que a possibi-
lidade de uma patologia orgânica poderia estar então ligada na própria indução
significante, ao fato de ser pego no processo do próprio significante – proces-
so ao final do qual o organismo se tornou um corpo.

Neste contexto, iremos tentar responder a três questões. A primeira é:
quais as apostas no fala-ser para que o organismo se faça corpo? A segunda: o
que é de Mars e da história de Fritz Zorn precisamente? E enfim: podemos
extrair daí algumas conseqüências quanto à especificidade de nosso mundo
de hoje?

Antes de tentar responder, indiquemos os limites de nosso trabalho.
Primeiramente, Zorn escreveu em alemão e o lemos em francês, toda uma
dimensão significante nos escapou necessariamente, portanto 4. Em seguida,
por razões práticas, a dimensão teórica precederá nossa leitura propriamente
dita. Examinaremos como, em seu ensinamento, Lacan faz entender – sem
jamais formular as coisas assim – a possibilidade desta potencialidade
psicossomática, depois nós leremos uns extratos de Mars. Não se trata para
tanto de aplicar a teoria a um livro, mas sim de remeter sobre o trabalho,
confrontando-o com um testemunho escrito, a ferramenta teórica com a qual
escutamos os pacientes.

Quais são as apostas, para o fala-ser, na passagem do organismo ao cor-
po? Sobre este sujeito, o ensinamento de Lacan propõe três vias de acesso
para compreender o mesmo processo 5. Uma primeira via se junta ao que se
passa no nível do significante e que ele chamará a holófrase; uma segunda é
a questão do número, a passagem de um unificando ao um contável; enfim,
terceiro acesso, a topologia, pelo viés da interrogação sobre o corte. Nós só
reteremos aqui o primeiro aspecto, a questão da holófrase, mesmo se Lacan
não o desenvolveu enormemente.

“Holófrase” é um termo de lingüística. A holófrase é um tropo que con-
siste em exprimir toda uma frase por meio de uma só palavra. A frase é
concatenada em uma só palavra. O exemplo freqüentemente evocado é aquele
da língua holofrásica dos Peles-Vermelhas. Como sabemos, Lacan explicita
sua teoria dos discursos graças a um matema articulado em torno de quatro
termos: S

1
, S

2
, a, S, /. e se propõe a levar em conta o “efeito psicossomático”

pela holófrase: “Irei até formular que, logo que não há mais intervalo entre S
1

4. O que não é de maneira alguma o caso do artigo de J. GUIR, Propos sur le vivre de Fritz Zorn, Mars,
in Quatro, nº11, 1983, AUQUEL NOUS REVOYONS VOLONTIERS o leitor.

5. Desenvolvemos essa tripla articulação em J.P.LEBRUN, L'effet psychosomatique: un essai
d'impossibiliter l'impossible, in La Clinique lacanienne n.5, 2001.
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e S
2, 

logo que a primeira dupla de significantes se solidifica, se holófrase, te-
mos o modelo de toda uma série de casos – ainda que, em cada um, o sujeito
não ocupe o mesmo lugar6”. E ele evocará então a criança débil se referindo
ao trabalho de Maud Mannoni e à psicose onde “esta tomada em massa da
cadeia significante primitiva é o que interdita a abertura dialética que se ma-
nifesta no fenômeno da crença.” No “fenômeno psicossomático”, tratava-se
de uma solidificação, de um congelamento, de um colapso da primeira du-
pla de significantes. Um significante, com efeito, tem como característica de
não poder se designar ele mesmo. Há sempre um intervalo entre um primei-
ro significante e um segundo a partir do qual o sujeito pode ser representado.
O fato de falar, de se inscrever na linguagem, veicula portanto a impossibili-
dade de uma autodesignação. O objeto “pequeno a” de Lacan pode ser en-
tendido como uma maneira de escrever o efeito de perda produzido pelo
afastamento entre dois significantes.

Conceber que a primeira dupla de significantes sofra holófrase, eqüivale,
portanto, a pensar não que ele não exista como dupla, mas que ele existe
como conjunto de dois elementos que ficou aglutinado, a ponto que o efeito
de perda não é produzido. Lacan acrescenta aliás que o efeito psicossomático
só é concebível na medida onde a indução significante não provocou ao nível
do sujeito o efeito de afânise (aphanisis). A afânise do sujeito designa o efeito
momentâneo de seu desaparecimento: com efeito, o sujeito não encontra sua
consistência em um único significante, não a encontra senão ao ser represen-
tado no vazio que separa um significante de um outro. É no intervalo entre
dois significantes, que ele desaparece momentaneamente – é o fenômeno de
fading, as emissões de rádio que se interrompem durante alguns instantes.
Logo, a característica maior da indução significante, é que o sujeito desapare-
ce – para reaparecer – quando da passagem na cadeia significante. E o ser do
sujeito paradoxalmente se sustenta do vazio entre dois significantes. Ao con-
trário, se os primeiros significantes, ao menos a primeira dupla de significantes,
se aglutinam, este desaparecimento momentâneo que toca o sujeito não acon-
tece. Por conseqüência, este sujeito que deveria achar seu apoio não em um
ou em outro dos significantes, mas em sua sucessão, não pode se assegurar
da perda engendrada pela descontinuidade da linguagem. Dito de outra
maneira, ele fracassa ao transformar – esta perda em falta. Podemos desde
então supor que tudo se passa como se, depois de ter entrevisto a perda fatal
a qual vai levar à tomada na linguagem, o sujeito usava de sua potencialidade

6. J. LACAN, O Seminário, livro XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse,Seuil 1973,
p. 215.
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psicossomática para obturar o mais rápido possível a abertura entrepercebida
e impedir com isto a possível inscrição dessa perda.

Uma tal formulação poderia evidentemente fazer crer que se trata de
uma decisão pensada do sujeito. Não é evidentemente o caso. O processo se
passa à sua revelia; isto acontece num momento onde a relação com o Outro
não foi ainda constituída, onde a separação do Outro não foi ainda atuada.
Trata-se então de uma maneira de não pagar o preço do impossível, pois que
este último é muito bem inscrito – entre outras coisas pelo fato que é impos-
sível para um significante de se designar ele mesmo, de se autoreferir. Mas
tudo se passa como se o processo dessa inscrição fosse emperrado, deixando
o processo de indução pelo significante suspenso.

Isto nos leva a falar de uma “perda sem perda”: o processo da perda,
algumas vezes acontece, e ao mesmo tempo, não consegue se sustentar. Ora
justamente, o desejo humano só pode se estruturar como falta a partir da
perda que o faz entrar na linguagem. A emergência do desejo humano é
organizada em torno da transformação de uma perda inaugural em uma
falta estrutural. Essa última sendo essencial à sua vida. Isto é porque, aliás, a
análise é assimilável a um processo de luto que até lá não foi cumprido, não
chegou ao fim, e que não foi suficientemente elaborado. É a partir daí que
Ferenczi dirá que a neurose não passa de uma patologia do luto; Melanie
Klein abordará igualmente assim essa questão; e Lacan lerá a tragédia de
Hamlet como uma tragédia do luto inacabado.

Portanto, através do mecanismo da holófrase, tudo se passa como se o
sujeito ficasse em um indecidível, em um recusa de consentir em entrar no
registro da perda. E bloqueando assim o processo implicado pela indução
significante, tudo se passa como se o sujeito deixasse para seu organismo o
cuidado de regular essa questão. Dito de outra forma, trata-se para ele de não
consentir na saída do indecidível pela entrada na castração.

Tentemos aqui de ver se podemos assim apreender o livro de Fritz Zorn,
Mars e nos veremos em nossa segunda questão: como reencontramos esse
processo no autor? A história de Fritz Zorn é escrita em três partes. A primei-
ra parte do discurso retoma a história de sua vida e as razões pelas quais,
segundo ele, pegou o câncer. As segunda e terceira partes são mais curtas e
contêm as elaborações de seu trabalho psicoterapêutico, que teve justamente
– é necessário lembrar – como efeito essencial, de levá-lo à escrita de seu
livro.

Iremos tentar nos situar aqui em dois níveis: o primeiro se ligará à
constatação dos fatos que Zorn refere ao sujeito de sua história familiar. O
segundo tentará descobrir a posição subjetiva de Zorn através de sua escrita.
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Para o primeiro nível, examinemos primeiramente o que ele diz de seus
pais. O que ele nos confia é algumas vezes tão significativo que acaba se tor-
nando divertido. Por exemplo, aprendemos que, para sua mãe, tudo era sem-
pre complicado, enquanto, para seu pai, tudo era sempre “não comparável”.
Cada vez que uma discussão acontecia, a mãe dizia: “é muito complicado”; e
o pai dizia: “tudo isso não é comparável, não sabemos comparar isso”. Zorn
fala também de seus desacordos, por exemplo:

“Sim, certamente, alguém dava o tom – o pai evidentemente – com efeito,
que o pai decide a opinião, é justamente isso que estava bem. Em geral, era
meu pai que dizia como se apresentavam as coisas e nós abundávamos em
seu sentido pois ele devia saber bem mais que nós. Minha mãe seguia in-
condicionalmente essa linha de conduta. Ela evitava toda declaração direta
a fim de não correr o risco de não estar eventualmente de acordo com a
opinião de meu pai.”7

Mais tarde:

“Meus pais não estavam verdadeiramente ‘de acordo’; eles somente evita-
vam discutir as coisas. Quando eu repenso hoje nos inumeráveis sacrifícios
inúteis desse gênero que foram feitos na minha família pelo amor da har-
monia, não posso deixar de chegar à conclusão que eles não foram o efeito
da generosidade mas da covardia. Das minha mais remotas lembranças,
meus pais, que foram casados durante trinta anos, não discutiram uma só
vez. Se a situação inabitual de dissensão parental, foi muito penosa para
toda a família, no que concerne a disputa propriamente dita, daí não saía
finalmente nada; meus pais não sabiam como brigar, se bem que depois de
terem ficado em silêncio durante um dia, eles pararam a experiência sem
nenhum resultado. Essa experiência não foi aliás renovada pois meus pais
perceberam que não eram capazes para isso.”8

Isto ilustra bem o princípio de uma relação onde a discórdia não tem
lugar.

Um segundo traço significativo, é que a posição que Zorn descreve em
Mars consiste em recusar tudo o que o implicaria como sujeito. Em várias
tomadas, ele se recusa a “se comprometer”. Assim :

“Seria necessário como nas cartas, focar as reações possíveis dos outros
antes de focar a sua, a fim de não arriscar dizer qualquer coisa que não
estivesse assegurada de aprovação geral.9 (...)

7. F. ZORN, ibid. p. 45

8. Ibid, p. 46

9. Ibid, p. 34
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Habituei-me a não fazer nenhum julgamento pessoal, mas ao contrário a
sempre adotar os julgamentos dos outros.10 (...)

Na maior parte das questões que me fizeram, eu tinha o costume de res-
ponder que não sabia, que não podia julgar, ou que isso me era indiferente;
eu não podia dar a resposta que quando eu sabia antecipadamente que ela
podia corresponder ao cânone salvador. Creio que naquele tempo, eu era
um verdadeiro pequeno Kant amedrontado, que acreditava sempre poder
agir em perfeito acordo com a lei geral.11 (...)

Creio que durante os anos, eu desperdicei amizades que eu poderia ter por-
que tinha medo de ter eventualmente uma outra opinião diferente da ou-
tras pessoas, ou que qualquer coisa não estivesse ‘bem’. Para poder ficar
nessa posição difícil, eu nunca tinha o direito de ser sincero. Ou pode pare-
cer um pouco exagerado que eu nunca tinha opinião pessoal; parece im-
possível que não houvesse mais situações conflitantes que fizessem me for-
çar a jogar cartas sobre a mesa. Mas eu estava na verdade perfeitamente
iniciado na arte de se esquivar. E quando não recusava francamente de me
pronunciar sobre as questões desagradáveis, eu tinha a minha disposição
um monte de técnicas para iludir as pessoas. (...)12

Eu estava simplesmente correto; pois se meu verdadeiro eu tinha querido
se mostrar tão pouco que o fosse, no mundo da educação e das fórmulas,
teria parecido como molesto. Eu tinha como única função de admitir do
que eu entendia por mundo. (...) Eu era incapaz de procurar saber quem eu
era e o que eu era. Ao contrário, eu me compreendia unicamente como uma
parte quase indiferenciada do grande todo.”13

Um terceiro traço, que concerne sua atitude fenomenológica de escri-
tor, parece ser a não aceitação do semblante: para ele, quando estamos no
semblante, nós mentimos! Um pequeno texto muito preciso ilustra essa ati-
tude. Ele fala de sua mãe para dizer:

“Quando era convidada, minha pobre mãe recusava freqüentemente, seja
porque ela preferia verdadeiramente, seja por falsa modéstia, recusava
freqüentemente o conhaque ou o uísque que lhe ofereciam e pedia no lugar
um copo de água. Mas porque essa água era oferecida por outro, ela se
sentia obrigada a proclamar que era deliciosa. Que o Pastuger tem exata-
mente o mesmo gosto por todo canto, que ela saia de sua própria geladeira

10.Ibid, p. 35

11.Ibid, p. 37

12.Ibid, p. 39

13.Ibid, p. 133
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importava pouco no momento, não se tratava da realidade da coisa, se
tratava dessa qualidade de convidada, ela deveria achar tudo delicioso.” 14

Várias vezes, ele mostra que ele não suportava os consensos e as formas
de gentileza que provocam nele o mesmo sentimento de uma mentira. Te-
mos em outras passagens15 imagem da entrada do sujeito na linguagem evo-
cando que esta supunha que tudo se passava como se o sujeito devesse con-
sentir em entrar em um “é isso mas é não é isso!”. Com efeito, nós aí avança-
mos que o homem retoma a vertente positiva do que constitui esta separação
do real que supõe a colocação da função da linguagem, seja a vertente dessa
outra satisfação, deste gozo fálico da linguagem, sexual, do qual não seria
necessário para que haja relação sexual. Enquanto que uma mulher se ligaria
mais na vertente negativa, seja porque ela testemunha o vazio que essa mes-
ma separação supõe, ao mesmo tempo que a oculta. Com imediata constatação
de uma assimetria destas posições, com relação a tarefa a realizar e aos meios
de que ela dispõe: com efeito, se a vertente masculina é idônea à função pró-
pria de linguagem, a vertente feminina é indizível como tal, porque designar
o vazio de onde emana a linguagem não é dizível como tal sem anulá-lo.

Reencontramos portanto aqui no nível de linguagem que avançava Freud
quando ele dizia que havia uma só libido, seja que ele atestava a primazia do
falo (phallus); dito de outra forma, tudo se passa então como se a linguagem
fosse unissexuada e a questão é de saber como sustentar duas posições dife-
rentes a partir de um só traço.

A partir do que avançamos, podemos desde então propor uma leitura
desse confronto dos sexos referindo-se à linguagem, e ler o propósito que o
homem endereça a uma mulher como um “é isso!”, e a resposta de uma
mulher como um “não é isso!”. Pode-se evidentemente considerar que se
trata de enunciados contraditórios, e que não existe em sua confrontação
nenhuma saída. É, por exemplo, o tema de uma peça de teatro destacável de
Nathalie Sarraute, Pour um oui ou pour un non. Assim, o “não é isso!” de uma
mulher vem convocar o “é isso!” masculino, que é do vazio que este último
anuncia, que a palavra perde a coisa, que ela sempre remete a uma outra
palavra, e que a certeza de quem pretende se prevalecer não é portanto ja-
mais que relativa.

Inversamente, o “é isso!” de um homem vem convocar o “não é isso!”
de uma mulher que, mesmo se há a incerteza fundamental, falha de estrutu-
ra que virá sempre caducar toda asserção, não é menos verdade que é preciso

14.Ibid, p. 60

15.Cf J.P.LEBRUN, De la Maladie médicale, Louvain la-Neuve, éditions de Boeck, 1993



O Corpo Afetado

Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro 83

igualmente desvendar, que se trata de sustentar sua enunciação mesmo na
ausência de toda garantia de absoluto, a partir de um semblante, ainda de
outra forma dito que seu “não é isso!” é paradoxalmente também uma ma-
neira de dizer “é isso!”.

Podemos então muito bem perceber aqui que em relação a um enunci-
ado masculino, o enunciado feminino participa de uma dupla organização:
uma que responde em espelho, e outra, que introduz uma escapada. Todo o
jogo da linguagem consiste precisamente em deixar o lugar a esta escapada, o
que não permite um enunciado masculino, que não suportaria a contradi-
ção, mas o que não permite também um enunciado feminino que não assu-
miria sua divisão, pois nesse caso, ela é reduzida seja em confortar a posição
masculina pelo reenvio do mesmo, seja a só contestá-la. É precisamente essa
dimensão estruturalmente sempre mentirosa da linguagem que recusa Fritz
Zorn.

Outro traço que vai igualmente: a relação de Fritz Zorn ao que é estran-
geiro.

“Fui então elevado nesse espírito de maneira a ver em todos os estrangeiros
pessoas a quem devemos respeito. Eu digo estrangeiro porque quando cri-
ança eu já sentia que eram pessoas que não eram das nossas. Seria preciso
tratá-los com respeito, uma certa amabilidade discreta não estava excluída..
Mas o mais importante nas relações com eles, era a distância. Da educação,
certamente sim, da cordialidade, certamente não. Tal era a senha. Os outros
eram muito mais inimigos potenciais do que amigos potenciais. (...) O que
era absolutamente indesejável, era o estrangeiro. (...)16”

“Nossa divisa era sobretudo: não se colocar na descoberta. Eu nos compa-
rava ao Bernard - o eremita. Quanto o lapso de tempo deve ser horrível
para ele, no curso do qual ele já deixou sua velha casa protetora para nun-
ca mais revê-la e não sabe ainda onde ele achará um novo local.17 ”

O que é outro ressalta do insuportável: tal seria seu leitmotiv. Da mesma
maneira, para ele, o sexual se verifica impossível de integrar. Certas passa-
gens são muito significativas nesse sentido e exprimem uma fantasia de ori-
gem bastante interessante. Para o autor de Mars, a origem das crianças se
explicava assim: “Quando um homem toca uma mulher, a transpiração do
homem penetra na mulher pela pele e uma criança se forma então no corpo

16.Ibid. p. 54

17.Ibid, p. 88
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da mulher”18. A sexualidade funcionaria pelo simples contato, por uma pro-
ximidade espontânea e sem arrombamento.

Nas várias seqüências, se exprime assim uma sorte de toda potência
imediata que lhe serve de modalidade de defesa. Entre outros, por exemplo,
a propósito de seu voto de conquista feminina:

“Eu estaria de imediato em harmonia perfeita com ela. Não me seria neces-
sário nem abordá-la nem dirigir-lhe a palavra, eu não ruborizaria, nem
deveria perguntar-lhe se ela queria bem ser minha amiga; desde o início,
tudo seria claro, sem problema e harmonioso.” 19

Outros traços merecem ainda de serem sinalizados. Notadamente a re-
lação impossível de Zorn à solidão.

“Eu me sentia sempre só e não chegava a suportar a solidão: refugiava-me
na companhia dos outros, mas esses outros não eram verdadeiros amigos.
Eles sempre eram ‘os outros’, e como eu não era mais capaz de enfrentar as
relações humanas, que minha própria solidão, freqüentemente me sentia
ainda muito mais só em companhia do que sem. Eu era então assim impor-
tunado entre os sentimentos mais contraditórios: quando estava sozinho,
pensava não mais poder suportar, e me era necessário a todo preço procu-
rar uma companhia – ou muito freqüentemente somente esperá-la, talvez
em vão; mas quando me achava na sociedade, de novo me percebia quanto
estava afastado dos outros, separado deles por uma distância intransponível.
Então me via verdadeiramente como um ser à margem e não queria mais
do que deixar a boa companhia, nem que fosse para escapar ao sentimento
de ser excluído.”20

Ele está portanto diante de uma dupla impossibilidade: é impossível
tanto suportar como não suportar a solidão. Ele fica mais uma vez, no
indecidível. De maneira similar, para ele todo sofrimento escapa à mentalização:
sofrer não entra em seu aparelho psíquico. Desde o começo, não há proble-
ma. Desta maneira, a esperança que ele coloca na intervenção cirúrgica que
ele deve se submeter no seguimento do desenvolvimento de seu câncer é
significativo: ele fala de uma esperança de ressurreição. Poderíamos dizer,
por nossa parte, que ele espera que, pelo viés de uma castração real, que seja,
quando assim, uma castração simbólica que se opera.

“Eu esperava confusamente que sofreria, na narcose, uma morte simbólica
e que eu renasceria em seguida para uma vida mais feliz. Mesmo se eu não

18.Ibid, p. 90

19.Ibid, p. 99

20.Ibid. p. 124
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pudesse me ter em tão boa conta e se essa simples operação não pudesse me
trazer nem a morte nem a ressurreição, minha esperança era fundada na
medida em que sentia que tinha grande necessidade dessa morte e dessa
ressurreição. Eu pressentia que estava maduro para a morte e que podia
esperar, o melhor possível, que de encontrar talvez, depois de minha morte
simbólica, a via de uma vida nova e melhor.”21

Tudo se passa como se ele teria percebido que escapava à esta morte
simbólica.

Para finalizar esse rápido sobrevôo, vejamos o ponto que para nós seria
o mais específico: um traço tendo relação à sua mãe e à expressão “ou bem”.

“Podíamos notar, em minha mãe, uma preferência marcada para a expres-
são ‘ou bem’. Ela relatava qualquer coisa depois acrescentava: ou bem é
outra coisa. Minha pobre mãe tinha o costume de dizer: eu partirei na
próxima quarta-feira às 10:30 h para Zurich; ou bem ficarei em casa. Essa
noite, há espaguete para jantar; ou bem há salada de salsichão.

Uma questão é colocada: que se torna aqui a realidade? Eu vou; ou bem eu
fico em casa. Estou lá; “ou bem”, não estou lá justamente. A Terra é
redonda;ou bem ela é triangular. Quando dizemos muito “ou bem” as pa-
lavras perdem toda sua importância e todo seu sentido; a língua se decom-
põe em uma massa amorfa de partículas privadas de significação: mais nada
é sólido e tudo se torna irreal.”22

O menos que podemos dizer do retrato que ele pincela de sua constela-
ção familiar é que esta não lhe indicou a via para decidir. Sempre foi mantido
ao abrigo do que poderia o conduzir a tomar uma decisão, com o que aquilo
inferia de uma perda fatal..

Voltemos agora à posição subjetiva de Zorn que podemos assinalar atra-
vés de sua narração. Até agora, o que foi retomado aqui se apresenta como
uma anamnese que, algumas vezes, como nós o sabemos em uma cura, leva
anos: é a restauração da história do sujeito. Mas um passo a mais é necessário
para conhecer a posição que o sujeito ocupa em relação a sua história. Dois
ou três traços lhe são específicos nesse sentido.

O primeiro elemento série concerne à posição do olhar que ele tem so-
bre a vida e que continua a ter no momento onde escreve.

“A vida nos seria prazerosa, mas nós não a encaramos como nosso traba-
lho; para nós, seria um espetáculo que nós assistiríamos. (...) Podíamos, se

21.Ibid. p. 154

22.Ibid. p. 47
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muito bem, vê-la passar. Mas era justamente isto, nós a víamos passar. (...)
Não me vinha a idéia de que eu também era um desses personagens.” 23

Fritz Zorn olha sua existência mas não se trata aqui somente de um
traço de seu funcionamento, mas mais um aspecto estrutural de sua econo-
mia psíquica: ele se abriga de tal maneira que ele não deve jamais consentir à
uma perda. Essa característica se reencontra de maneira afirmada em sua
escrita ela mesma, que é sem estilo – julgamento que aparece no prefácio de
Mars. Zorn se contenta em descrever os fatos. Ora, o estilo pode ser justa-
mente considerado como um consentimento à falta a ser de um sujeito. Com
sua escrita sem estilo, Zorn perpetua, no próprio movimento do texto, sua
indecidibilidade fundamental. Aquilo de que ele não parece aliás ser ingênuo
quando ele avança :

« Por um lado, eu ia cada vez melhor ; e por outro lado, ia cada vez pior.”24

A posição maternal de “ou bem...ou bem” se perpetua aqui sem que Zorn
não consinta verdadeiramente a investir-se.

No mesmo contexto, é interessante destacar a maneira pela qual Zorn
usa o imperfeito. E acontece freqüentemente de se descrever “como ele era”,
ou “tal como ele era”. Mas ele não chega a levar em conta o fato de que ele é
sempre assim. Há aí uma maneira de funcionar onde ele não cessa de reco-
nhecer: “eu era como aquilo”, “eu estava desesperado, mas não tinha o direi-
to de ser aos meus próprios olhos”. Mas ele não diz jamais que ele é ainda; o
reconhecimento para o que é do passado é efetivo, mas ele se protege logo do
que se passa no presente. Ao final do livro – e então de sua vida – ele confessa:
“De minha infelicidade, nada mudou, e a única coisa que eu poderia fazer
diante dessa infelicidade, é escrever sempre e sem parar.”25. Dito de outra
maneira, o próprio processo de sua escrita é congruente com a economia na
qual ele se inscreve.

Nesse propósito, sublinhamos, ao preço de um pequeno inciso, que
outras teorizações existem para levar em conta a potencialidade psicossomática.
Uma delas é sustentada por Sami Ali que, em sua obra Penser le somatique,
consagra também um capítulo a Zorn. Estranhamente, Sami Ali se interessa
pelas mesmas seqüências que nós. Assim, a propósito do imobilismo de Zorn,
ele fala de um “avanço do impasse obtido sem ter deixado o impasse”. Ele
prossegue, que no fundo Zorn não sai, e fica completamente enviscado em

23.Ibid. p. 65

24.Ibid. p. 114

25.Ibid. p. 212
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sua posição. Além disso, Sami Ali destaca : “O conformismo (para ele) não é
astúcia e estratagema, mas dificuldade radical de ser diferente”26. Também,
para evitar a estranheza, a alteridade, a introdução do negativo, tudo se passa
como se a tática de Zorn consistisse em ser como o outro: isto permitiria
apagar a alteridade que não seria nem perceptível, nem imaginável, nem
pensável e a subjetividade poderia, de sua parte, desaparecer. Dito de outra
maneira, o caráter de Zorn faz um com o mecanismo psíquico que, parado-
xalmente, lhe permite de uma parte, adaptar-se socialmente adotando as exi-
gências do meio familiar e, de outra parte, fazer abstração do que ele é en-
quanto sujeito. E Sami Ali especifica: “As exigências familiares interiorizadas
vêm simplesmente ocupar o lugar de uma subjetividade que se retrai.27”

O problema do funcionamento do caráter foi abordado por Freud em
seu texto sobre o fim da análise. Ele evoca com efeito a questão da “psicaná-
lise do caráter”, isto não sendo sem dúvida sem ligação com o conceito de
gozo em Lacan.

Mas retornemos a Mars para ressaltar uma frase, que pode, claro, ser
entendida de várias maneiras, mas que mostra a que ponto a indecidibilidade
é determinante para ele: “A melhor idéia que jamais tive, foi essa de pegar o
câncer.28” Certamente, podemos entender essa frase como uma maneira, para
Zorn, de se implicar no que lhe acontece. Mas daí a deduzir que o câncer é a
melhor idéia que ele jamais teve ou mesmo que o câncer seja uma idéia, há
um passo. Passando pelo que Zorn desconhece completamente, é o lugar do
real – na ocorrência de seu “organismo” e o que ele visa assim, é de ser mes-
tre de seu corpo. Por aí, vemos que a indecidibilidade é uma das figuras da
manutenção de todo potência infantil; uma manutenção cerrada por uma
fechamento precoce a fim de que o sujeito não deixe sua posição de todo
poderoso. É interessante nesse sentido de se lembrar que Fritz Zorn se cha-
mava de fato Fritz Angst. Um de seus correspondentes 29 escreveu nessa pro-
posta que o autor de Mars hesitou entre vários pseudônimos e que ele esco-
lheu Zorn porque assim teria percorrido sozinho, “de A a Z”, todo o caminho
possível, e então, toda tentativa para se salvar. Aparece aqui a dimensão
totalizante – na qual ele se encontrava em relação à sua própria afecção.

26.SAMI-ALI, Penser lo somatique,  Paris, Dunod, 1987, pp. 17-31

27.Ibid. p. 18

28.F.ZORN, ibid. p. 157

29.M. VERREY, Lettre à Fritz Zorn, Lausanne, Editions de L'Aire, 1980
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Podemos então entender esse testemunho como levando em conta a
constelação familiar na qual essa indecidibilidade pôde se colocar, instituir-se
mesmo, de sorte que o sujeito pudesse se iludir quanto a necessidade na qual
ele se encontrava de ter de sair. Essa descrição permite igualmente entender
como, a partir de sua psicoterapia, Zorn pôde escrever o que lhe aconteceu
sem dever passar por um estilo, por “seu” estilo. O escritor Adolf Muschg,
que prefacia sua obra, conheceu o mesmo meio de Zurique que Zorn, teve
que fazer face às mesmas aflições e dificuldades, mas ele nota: “Quanto a
mim, utilizava a menor brecha para tentar de me evadir, seja para tirar para
mim o que havia de mais novo.” E ele acrescenta “Eu sabia que não me
bastava.” Dito de outra forma, tinha consciência do impasse de sua auto-
suficiência. Zorn, ao contrário, mostra em sua história mil e uma marcas de
auto-suficiência e, ao mesmo tempo, desconhece o fato que ele se reduz,
ainda, da sua posição de sujeito no momento mesmo onde ele escreve. Pois
não somente a ausência de estilo assinala aqui o evitamento de sua própria
posição subjetiva, mas, além disso, ela reforça a manutenção da indecidibilidade.
Resta-lhe, apenas, levar a decisão por seu organismo.

O que gostaríamos fazer emergir, é que, longe de ser o único fato de
uma história singular, a possibilidade de perder sem perder é uma
potencialidade inscrita pelo fato de uma aptidão na linguagem como tal. Nós
a encontramos na obra neste procedimento da holófrase, que autoriza a ficar
na indecidibilidade. Não podemos assim entender a fórmula da mãe: “Ou eu
vou comer o espaguete ou comemos salsichão ” ? E não a encontramos no
própósito de Zorn, quando diz: “Ou vou bem ou vou mal”.

Fazer objeção a que o organismo seja afetado pela linguagem implicará,
desde então, e também, que o corpo não seja encetado pela alteridade. Recu-
sa que exprime claramente certas fórmulas como: “Eu sou impenetrável”, ou
“eu não sou atingido pelo outro”. No mesmo movimento, é o organismo que
é recolocado na tarefa e encarregá-lo é então “dizer sem dizer”, e assim servir
de posição de sinuosidade quase autista para que o sujeito não deva provar a
perda implicada no fato de falar.

Isto deveria nos levar a fazer duas perguntas suplementares: primeira-
mente, aquela do manejamento da transferência com esse tipo de paciente,
em seguida aquela da indecidibilidade na teoria própria psicanalítica. A pri-
meira pergunta é delicada na medida onde a elaboração psíquica do analista
toma aqui uma importância toda particular: para dizê-la rapidamente, trata-
se de fazer deslocar o lugar espontâneo onde o sujeito vai colocar o Outro –
isto é, em parte nenhuma. O analista é portanto colocado em uma posição tal
que deixar as coisas simplesmente acontecerem, não se produzirá nada. Aqueles
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que trabalham com os pacientes ditos psicossomáticos sabem como eles de-
vem se investir antes de poder intervir. A segunda pergunta é a sobre o status
da indecidibilidade. Curiosamente, nós a encontramos na teoria psicanalítica
do próprio campo psicossomático. Pois é uma teoria que reconhece nesses
sujeitos ao mesmo tempo uma ausência de fantasia e uma incapacidade de
exprimir toda emoção – o que alguns chamam de alexitimia – ao mesmo
tempo que ela se apoia sobre uma superinterpretação que aliás é eficaz algu-
mas vezes com esse tipo do paciente. Estamos quase em uma indecidibilidade
de dar conta da cura pela teoria. Não teria lá o efeito da estrutura desses
próprios pacientes ?

Enfim, nossa última pergunta, alargando o propósito, se coloca ainda
para nós: o corpo hoje é afetado de outro modo que ontem? Dito de outra
forma: o discurso social de hoje nos leva mais em direção a essa modalidade
de resposta que consistiria em deixar no encargo de seu organismo de regu-
lar a questão relativa à nossa condição humana? Essa questão é certamente
importante para a medicina. Mas ela nos reenvia também a apontar a im-
pressão clínica que é a nossa segundo a qual as perturbações onde o organis-
mo é colocado de imediato estão aumentando: anorexia, bulimia, toxicoma-
nia e etc. Da mesma forma, aliás, o número de canceres está aumentando,
mesmo se a medicina esteja mais aparelhada para enfrentá-los. Nós podería-
mos colocar essa última questão de uma outra maneira ainda: em que o nos-
so mundo de hoje é comparado com o “melhor dos mundos possíveis” de
Zorn?

Retomemos, para responder, os famosos “ou bem ou bem” da mãe de
Zorn e desta fórmula específica da vida e da cena conjugal, sobre a qual já
havíamos longamente explicado: “ é isso mas não é isso!”. Existe com efeito
uma formulação diferente do lugar homem e do lugar mulher na linguagem,
o lugar homem sendo mais um lugar de onde se diz: “é isso!” e o lugar femi-
nino, de onde se diz um “não é isso!”, este comportando todas as nuances
possíveis que se compreende de um “não é nada disso!” a um “não é isso de
jeito nenhum!” e que permite distinguir a posição histérica da posição femi-
nina. Notemos igualmente que evocar a formulação “é isso mas não é isso!”
pode se entender como intrasubjetiva, como uma maneira de falar da divisão
do sujeito, este último estando sempre já preso numa sorte de “é isso mas
não é isso!” ao qual ele precisa consentir como preço da potencialidade da
palavra. Com efeito a esta alternativa, ele não pode achar solução que se im-
plicando, assumindo o risco da incerteza, que escolhendo de trazer sua
própria resposta. Não existe com efeito outra maneira de fazer que esta, de
dizer: “eu estimo que seja isto” ou “que não seja isto”. Neste ponto é então
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necessário que o sujeito engaje sua enunciação. Falar como sujeito consiste
com efeito em consentir a aceitar perder. Um grande número de comporta-
mentos neuróticos não são freqüentemente mais que tentativas de contornar
ou de evitar essa perda, se abatendo sobre uma consistência abusiva, e obje-
tando à incerteza radical a suposta certeza da consistência toda-fálica.

E a questão que se coloca então se torna esta: o que é da subversão
operada sobre o discurso do mestre pelo advento da ciência a propósito do “é
isso mas não é isso!” ?

O discurso do mestre não é com efeito jamais que um: “eu digo que é
isso!”, ao qual aliás a histérica responde: “eu digo que não é isso!”. Em revanche,
o discurso da ciência, no qual funcionamos hoje, deve bem mais se compre-
ender como um: “é isso!”. Com relação ao discurso do mestre, é o “eu digo”
que passou à armadilha. É a enunciação que desapareceu, somente restando
o enunciado. Força, é então de constatar que o propósito da mãe de Zorn, seu
“ou é isso ou não é isso” se apresenta como escolha de simples enunciados
onde terá que se decidir, mas sempre mais tarde, da mesma forma que no
discurso da ciência, é sempre a crença no progresso do saber que permite
não decidir que ulteriormente. Dito de outra forma, o discurso da ciência nos
autoriza a ficar sobre uma posição de indecidível que amanhã poderá ser re-
solvida pelo avanço do saber. Não haveria lá uma promoção regressiva da
indecidibilidade enquanto ela permitisse sem cessar de se reportar mais tarde
a confrontação com a incerteza fatal e sobretudo a nos deixar na ilusão da
única certeza.

Como desde então não entender no testemunho de Fritz Zorn, pouco
ou muito, um movimento de cada um em nossa sociedade atual. Não pode-
mos com efeito, como lhe dizer hoje que “tudo é complicado” e que “as
coisas não são comparáveis”. Apostamos que em nosso contexto, Zorn possa
nos ensinar.
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