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• Viagem ao país dos selfs1

A trip to the land of the selfs

Jean-Charles Crombez2

Socidedade Psicanalítica de Montreal (S.P.M.) Canadá
Hospital Notre-Dame, Montreal (H.N.D) Canadá

Resumo: O artigo tenta apresentar a conceituação que William James faz do self, o que
é como espécie de viagem iniciatória e dúvidas sobre o sentimento de existência. Assim,
pode-se perguntar se a pesquisa sobre o self não é, em última análise, aquela que
permite sua construção. Se este for o caso, pode-se considerar, logo, o crescimento
como um desprendimento do self, em comparação com os egos e em comparação com
os outros; trata-se essencialmente de um processo jamais terminado, constituindo uma
ferramenta de civilização. A reflexão se desenvolve, em seguida, a partir da prática
psicanalítica do autor. A distinção feita por James entre egos e self (mine e me) permite
elaborar um dos dramas vividos em psicanálise, pois essa relação de possessão do self
é uma das causas latentes que leva um indivíduo à análise, dado que a ruptura do apego
acarreta uma ferida narcísica. O trabalho analítico tenta fazer o indivíduo passar do me
ao mine, ou seja, mudar o status dos objetos. A relação ao outro, o peso dos outros, é
assim posta em perspectiva. A psicanálise, por intermédio da transferência, dá novamente
espaço entre o sujeito e seus objetos, entre o sujeito e os outros. Para concluir, o autor
apresenta o problema da subversão da psicanálise.

Palavras chaves: Selfs; ego; psicanálise.

Abstract: This article aims to present the concept William James makes of the self, that
is like a kind of initiatory trip and doubts about the sense of existence. In this way, we
may ask if a research about the self is not, all in all, the one that permits its own
construction. If this is the case, the growth can then be considered as a detachment of
the self, in comparison with the egos and in comparison with the others; it is essentially
a never ending process, constituting a tool of civilization. Reflection is developed,
therefore, from the author’s psychoanalytic practice. The distinction made by James
between egos and self (mine and me) allows to elaborate one of the dramas experienced
in psychoanalysis, because this relation of possession of the self is one of the underlying
causes that lead a person to analysis, given the rupture of attachment that provokes a
narcissistic injury. The analytical work intends to bring the person from me to mine, which
is to change the status of the objects. The relationship to the other, the weight of the
others, is thus put into perspective. Psychoanalysis, through transfering, again provides
the space between the subject and the objects, between the subject and the others.
Concluding, the author presents the problem of subversion of psychoanalysis.

Keywords: Selfs; ego; psychoanalysis.

1 Trabalho autorizado à tradução e à publicação pela Reuve Quebecoise de Psichologie; onde o
artigo foi publicado (v.11; nº 1-2). Tradutores: Carolina Huang e Ignácio Antonio Neis; contato:
Rua Coronel Corte Real, 269, apt. 203 Bairro Petrópolis Cep: 90630-080, Porto Alegre (RS) e
Michel Peterson; contato: 4010 av. Kent Montreal (Quebec) Canadá H3S 1N6.
2 Psiquiatra e Psicanalista da S.P.M. e pertencente ao H.N.D.M. Contato: 4858 Cotê-des-Neiges,
apt. 152, Montréal (Quebec) Canadá H3V 168 .
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1. Introdução
É para uma importante exploração que James (1890) nos convida. O texto,

em sua forma, já faz trabalhar: oriundo de uma outra época literária, James nos
força a uma exploração no sentido mineiro do termo, a uma descoberta do sentido,
a uma tradução. Por outro lado, no sentido aventureiro do termo, passa-se a uma
outra exploração: encaminhamento através e ao mais profundo de nós mesmos,
na busca de uma noção, de um estado, de uma substância. Não se trata tanto de
uma reflexão sobre a própria existência, mas de um questionamento sobre o
sentimento de existência.

James percorreu, pois, o mundo à procura do self e assim fez uma longa
viagem. Visitou os selfs material, social e espiritual (que qualificaremos, de
preferência, como mental), e chamou-os de self empírico; descreveu suas
rivalidades e seus amores. Visitou o ego puro e descobriu como ele mantinha sua
identidade: aceitando aquilo que era percebido como similar ou apreciando-o
como estranho. Finalmente, voltou com a seguinte constatação: o sentimento de
ser si podia muito bem sustentar-se, no que diz respeito à explicação psicológica,
da existência desse fluxo de pensamento, sempre móvel, mas sempre localizável
em sua constância.

Ora, o explorador nunca retorna completamente o mesmo de sua viagem;
pode-se até mesmo afirmar que o fruto de sua mudança pode ser a única matéria
que ele traz de volta consigo. Da mesma forma, pode-se perguntar, a respeito de
James, se aquilo que descobriu não é o produto da própria exploração, se suas
descobertas teriam existido fora dessa exploração. Procurando um self, James
isola e diferencia numerosos elementos, cada vez mais sutis: elementos do corpo
e elementos materiais, papéis sociais e fragmentos de pensamento, movimentos
na cabeça e entre a cabeça e a garganta, elementos dos quais ele está consciente
de maneira precisa. Queremos levantar a hipótese de que é exatamente neste
trabalho de definição e de diferenciação que acontece a construção do self. Assim,
a procura do self permite sua descoberta ou, antes de tudo, sua criação!

2. Definição dos Termos
Devemos, antes de mais nada, definir alguns dos termos que vamos usar

com freqüência; trata-se, para nós, de uma convenção, mesmo se sabemos que
esta nunca é neutra. Chamaremos de egos tudo aquilo que compõe um indivíduo
(no sentido de composição sinfônica), tudo aquilo que ele diz ou percebe ser seu,
ser ele mesmo. Escolheremos esse termo por causa de um jogo de palavras: às
vezes, ele indica, de fato, aquilo que pertence a si, aquilo que é possuído, aquilo
que representa o indivíduo: o eu; mas ele qualifica igualmente a potência e a força
do indivíduo (numa das concepções psicanalíticas, fala-se de forças do eu). Mesmo
se James os descreve como diferentes selfs, preferimos recorrer ao termo egos,
pois poderemos opô-lo a self (em vez de descrever, como ele, várias qualidades
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de selfs: empíricos, puros, etc.) e estudar suas relações. Consideramos o ego
como uma representação, tanto no sentido analítico como no sentido teatral; os
“egos” são, então, esses fragmentos com os quais nos representamos. Trata-se
mesmo de um jogo de palavras, pois essa possessão dá uma falsa impressão (É
meu!, sou eu!) e a suficiência que se toma emprestada é bem aleatória. Nas
filosofias orientais, consideramo-los, aliás, como miragens.

Do lado oposto a esses egos, existe o self, essa impressão de existir, essa
impressão de ser original, isto é, de origem. Isto não é da ordem da representação,
mas da ordem de uma sensação interior, de uma impressão pessoal. O self, tal
como o definimos aqui, pode ser encontrado em certas atitudes descritas por
James: a atenção ao pensamento,  a sensação de um si central ativo ou, mais
simplesmente, o pensador ele próprio. Poder-se-ia definir a função do self de
modo ainda mais amplo e ir além de sua função de pensar, chamando-o mais
fundamentalmente de testemunha. Não é um ator, ele deixa agir sem se deixar
levar pela ação, ou seja, sem ser pego por dentro; ele é aquele que está lá, que
deixa pensar, que deixa agir e que deixa sentir; ele está deste lado, sempre deste
lado – por definição ou, antes, por ausência de definição. O self não é, portanto,
a soma dos egos, mas o fruto de sua subtração.

O interesse desta categorização é que ela coloca de um lado todos os egos
– sejam seções de pensamento, fragmentos de corpos ou personagens sociais –
e, do outro, unicamente o self, como noção daquilo que é quando não há mais
nenhum objeto reconhecido.

3. Duas concepções do universo
Desejamos, nesta etapa, fazer uma observação relativa às diferentes

concepções do universo, concepções diferentes, mas, de resto, provavelmente
complementares. Há, se podemos dizer, duas maneiras de perceber o universo:
seja como uma adição de objetos separados que tendem a se reunir ou que
tentam fazê-lo, seja como um magma mal definido no começo, que visa uma
diferenciação progressiva. Pode-se reconhecer aqui diferentes escolas de
astrofísica; contudo, o que nos interessa é em que isto pode fazer compreender
a relação entre o self e os egos e entre o self e as outras pessoas.

De fato, alguns consideram que, no início da existência, self e egos estão
separados, isto é, que o indivíduo nasce salvo das coisas e que sua vida vai
passar criando vínculos. Porém, seria possível que fosse o inverso? Que nós
nascêssemos num magma ou de um magma e que o crescimento consistisse
num desprendimento do self em comparação aos egos? Outros vão, por outro
lado, considerar que o indivíduo nasce separado dos outros e que passa sua vida
tentando se reunir a eles. Ainda no mesmo assunto, seria possível que fosse o
contrário? Que começássemos nossa existência quase totalmente marcados pelos
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outros e que o crescimento fosse um desprendimento progressivo desses vínculos
constituintes.

Na verdade, talvez não seja importante encarar esta teoria como um contrário
exclusivo; seria melhor fazer dela uma outra possibilidade e, finalmente, imaginar-
se as duas concepções ao mesmo tempo.

Assim, o self nasce do olhar que distingue objetos, o que permite, pela
mesma ação, ao sujeito diferenciar-se dele. Vínculos aparecem não através de
um tipo de esforço de reunir objetos longínquos, mas através de um tipo de
desprendimento de coisas aglomeradas em si mesmo. Essa colocação de espaço
é uma tomada de conhecimento, um passo de cultura. Por outro lado, este trabalho
pode se parecer com o descascar de cebola no qual jamais se ajunta o centro:
trabalho sem fim, proporcionalmente ao desenrolar da vida, das gerações, das
civilizações, com períodos de retrocesso. Pode-se considerar o self não como
uma coisa em si, que existe essencialmente, já presente e a ser descoberta, mas
como um processo: o self nasce então do desprendimento dos egos e, uma vez
que esse desprendimento é infinito, o self nunca é algo que se possa atingir. Este
trabalho constitui, na nossa opinião, uma das ferramentas de civilização.

Sugere-se, às vezes, que o bebê é um indivíduo que vai, aos poucos, entrar
em contato com as realidades exteriores e com os outros seres humanos, que vai
introduzir nele os objetos, primeiro incorporando-os, introjetando-os em seguida
(o fato de incorporá-los os deixa livres dele). Gostaríamos de propor aqui o
contrário, isto é, que o ser humano é criado com todos esses outros, com tudo
aquilo que é outro, que ele está nos genes, na cultura, nas memórias, nas
aprendizagens e nos ensinamentos, nas imaginações e nos desejos dos outros,
que ele está ligado a eles necessariamente para ser religado a eles, que ele faz
parte deles mesmos, não mais unicamente por uma intenção narcísica, mas por
uma fatalidade essencial.

4. Ponto de vista de um psicanalista sobre a concepção do self e dos egos
O ponto de vista que queremos defender agora é o de um psicanalista. Ora,

será que podemos afirmar exatamente que se trata mesmo do ponto de vista de
um psicanalista? Visto que um outro psicanalista falaria disso, provavelmente, de
uma outra maneira bem diferente e, o que é pior, poderia dizer que meu propósito
não é psicanalítico ou que não é o de um psicanalista? Podem, por outro lado, nos
contestar de que aquilo do qual vai ser questão aqui diz respeito a um processo e
não a símbolos, e assemelha-se à própria prática mais que ao produto manifesto
dessa prática, ou seja, ao sentido. Diremos que a psicanálise é, antes de tudo,
uma prática e que as teorias que a sustentam podem ser muito diversas. Aliás,
pensando bem, não nos pediram, de modo algum, para apresentar o que poderia
ser o ponto de vista oficial da psicanálise; se falamos disso, é pelo prazer, ou pela
necessidade de fazer parte de uma prática, isto é, de uma ação.
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O que pode, pois, realmente dizer um psicanalista a respeito da concepção
do self e dos egos, a partir de sua prática? Daquilo que faz com que nos
sentíssemos alguém do mesmo lado de qualquer coisa, mas que nos
reconhecemos unicamente por este ou aquele aspecto. A humildade, ou o realismo,
nos incita a não achar tão indispensável proclamar respostas como verdades;
para nós, basta pensar que elas são úteis no trabalho analítico – o que reúne um
pouco a posição de James quando ele considera que sua concepção de fluxo de
pensamento não necessita da presença de uma entidade abstrata e preexistente
como a alma para explicar a existência de uma identidade pessoal.

Partiremos, portanto, daquilo que chamamos de pedido inicial, ou melhor,
daquilo que o transmite: um indivíduo vai ver nele um outro que poderia compreendê-
lo. Seja o que for, aquele que faz esse pedido pretende ser um pouco mais particular,
concebe-se possivelmente como pessoal. Ele certamente clama sua alienação,
mas está bom do ponto de vista de um outro possível, do ponto de vista de uma
liberação. Para nós, trata-se de um movimento, de um processo, e não de posições
absolutas; é esse movimento que vamos testemunhar agora.

A questão do mine e do me que Willam James levanta constitui mesmo um
dos dramas da psicanálise – queremos dizer drama vivido em análise; logo, isso
não parece ser um problema teórico. (Os termos me e mine que destacamos
neste texto fazem referência aos termos em inglês usados por William James em
seu livro). As pessoas (isto é, todos nós) possuem tendência a se definir a partir
de certas características às quais estão apegadas, que colam na sua pele, às
quais elas estão ligadas como à menina dos olhos. Suprimam essas características
e os indivíduos têm a impressão de morrer; é o que poder-se-ia chamar de uma
ferida narcísica. Essa relação de apego remeteria ao me, como se viver sem
esse me fosse impensável. Pode se tratar da profissão, de idéias, da casa, de
possessões, de relações, do corpo, das roupas, dos papéis sociais, das emoções,
da honra, de todas as ações, etc. Logo, o que é importante não é tanto o objeto
em si, mas a relação entre o indivíduo e esse objeto: apegado como um me ou
desprendido como um mine.

Toda possessão nos possui; ora, as circunstâncias da vida nos lembram de
que não possuímos esses egos, e que eles podem mudar ou desaparecer – perdas
que poderemos renunciar ou não. Os sofrimentos manifestos que levam um
indivíduo à análise são múltiplos; entretanto, uma de suas causas latentes é a
ruptura de possessão, possessão que fazia às vezes de identificação (no sentido
de identifique-se!). Não me reconheço mais, ele diz.

No trabalho analítico, uma das mudanças de estrutura consiste em passar
do me ao mine. Os modelos de terapia propõem a utilização de uma dualidade
dissociando alguém que se daria conta de alguma coisa, seja com o auxílio de
concepções teóricas (eu observador e eu participante), seja com o auxílio de
disposições práticas (observação dos comportamentos, descrição dos sonhos,
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realização de exercícios, de movimentos, redação de observações). Em
psicanálise, é no espaço situado entre duas pessoas – e com essas duas pessoas
– que vai se fazer esse trabalho. Explícita ou implicitamente, isto cria uma posição
de sujeito (eu, self) condizente com objetos (egos). Não afirmamos que esta
posição seja mais verdadeira que uma outra – aliás, os budistas diriam que isto
ratifica a dualidade, o que eles consideram já como um sintoma mórbido; dizemos
simplesmente que esta forma de proceder torna possíveis utilização e utilidade, o
que permite fazer os objetos passarem do status de me ao de mine, de objetos
necessários a objetos eventuais.

5. O peso dos outros (ou o contrato faustiano)
Utilizamos esta expressão que Paul Lefebvre introduziu na teoria psicanalítica

(Int. J. Psycho-Anal (1988), nº 69, p.47).
O outro drama revelado em análise é que esses egos, esses objetos, não

nos são pessoais, que são alterados pelo peso dos outros. Essas características
que tomamos para nós mesmos (me) – em oposição a nossos (mine) –, fomos
obrigados a fazê-lo. Digamos que, para o indivíduo, a situação é mais ou menos
a seguinte: Você será o que eu lhe exijo ou eu o deixarei morrer, diz-lhe o outro; e
o indivíduo decide viver apesar de tudo. Representamos, pois, esse outro, aquele
– estamos todos igualmente certos disso – que vai fazer de todos nós uma extensão
de nós mesmos – objetos narcísicos, dir-se-ia numa outra linguagem, reconfirmação
centrípeta de nossa existência. Não se trata de uma transmissão de estrutura,
mas de um aumento de substância, de uma filiação forçada sem espaço, sem
diferença possível; o doador é confirmado e o receptor é pego. Consideramos
que aí está o contrato faustiano por excelência: venda sua alma ao outro para
poder sobreviver. Parece ser o segundo sofrimento que leva à análise: o fato de
ser possuído pelo outro como tributo de existência.

Em nossas possessões, encontramos assim, e paradoxalmente, o peso
dos outros: aquilo que possuímos nos possui e é possuído pelos outros que nos
possuem – e tudo isso de uma vez só. É clássico, no trabalho de análise, descrever
a presença dos outros, dos personagens-chaves e de sua lembrança com a ajuda
dos dramas evocados. Pensamos que é preciso dar uma significação suplementar
à manifestação fantasmagórica desses seres, que chamamos de almas penadas,
seres que vêm verificar sua possessão, seu depositário, e lembrar-se de nós.
Aquilo que as pessoas vivem em análise é que, se elas ousam questionar essa
possessão – mesmo nesse quadro e nesse tempo em que não são mais obrigadas
a fazê-lo –, arriscam fazer o outro morrer e, conseqüentemente, elas mesmas
morrerem. A ruptura do contrato faustiano está repleta de mortos. Quantas
resistências à mudança poderíamos então compreender nesta perspectiva! O
caminho do nosso me ao nosso mine é, assim, bloqueado pelos outros, o caminho
do me ao mine é, assim, bloqueado pelo outro.
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6. A psicanálise como processo de desprendimento
A psicanálise dá de novo espaço entre o sujeito e seus objetos, entre o

sujeito e os outros marcantes: liberação dos objetos, dos egos, e liberação do
sujeito, do self. Isso tornou-se possível graças a essa relação particular na qual
um outro, o analista, deixa um espaço aberto: espaço de jogo, espaço de drama,
espaço de retomada e de entrega (retomada dos objetos para si e entrega dos
objetos para os outros). Aliás, a transferência poderia ser encarada nesta óptica
e constituir um retorno à cena do outro permitindo destacar-se dele sem que nem
esse outro, nem si (a pessoa), nem o analista morram disso. Assim, esse paciente
que descobre no olhar de seu analista que seu pai sempre desviou o seu vai
reviver nesse contato a história de uma troca, e os três sairão salvos dela. A
transmissão, a filiação, a herança podem funcionar. Desta forma, o movimento
do qual nos damos conta é um desprendimento, desprendimento do magma das
coisas e dos outros; é a criação de um espaço, de um possível, de um jogo,
abrindo a outros espaços. Esse desdobramento é um dos processos de civilização,
mas também da psicanálise. Esse movimento é espaço de liberdade, mas é
também potência de subversão.

7. A psicanálise como subversão
A psicanálise é, de fato, subversiva, dado que ela devolve o outro, a ele

mesmo, o que ele não está certo de que ela seja sempre suportável pelo sujeito,
que arrisca aí a desagregação de suas filiações. Como fazer para não estragar
uma coisa boa? A psicanálise é um campo maravilhoso de liberdade, de liberação;
a psicanálise é, ao mesmo tempo, um excesso, um lugar de subversão, um poema
encenado com seu conteúdo profundo e suas rimas perfeitas – força das palavras
e jogo de palavras nos limites do delírio e do aniquilamento. Ora, justamente, é
sempre, antes, excesso; anteriormente, com certeza, agora menos. Esse excesso
fascina, seduz e assusta, aspira e questiona e toca finalmente outros que não
haviam pedido e que se atinha ao suficiente: basta!. A psicanálise é um luxo, luxo
de liberdade, luxo de evolução, luxo de conhecimento; portanto, não é certo que
ela não apresente também, como todos os outros avanços, problemas ecológicos
e éticos, os problemas do excesso.
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