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No decorrer da vida, as sucessivas identificações imaginárias,

desde que transpostas discursivamente, são ressignificadas pela
identificação simbólica, isto é, a identificação orientada não mais pela
unidade momentânea, mas por traços sucessivos. Essas duas formas de
identificação são analisadas a partir de uma comparação com o
conceito de eficácia simbólica. A partir deste campo conceitual
elabora-se a pergunta quanto ao tipo de identificação que está em jogo
nas classificações diagnósticas. Uma classificação diagnóstica seria
como um nome que organiza a experiência subjetiva? Qual a eficácia
que está em jogo nas classificações diagnósticas consideradas do ponto
de vista das classes interativas?
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Usualmente, confunde-se cultura com o simbólico, mas, na verdade,
a cultura é uma instância do imaginário, enquanto o simbólico corresponde
à estrutura que opera na cultura, na linguagem e na própria experiência
de si. É nesse campo que se encontra a eficácia simbólica, como uma
maneira exitosa do simbólico operar com conteúdos do tecido imaginário
que possam exercer efeitos sobre o real. A eficácia simbólica seria o efeito
desses dois processos, a saber, imaginarização do real e simbolização do
imaginário.

Conhecemos a operação simbólica na linguagem pelos efeitos das
palavras sobre os sujeitos. Para refletir sobre essa questão analisaremos
um caso no qual é possível observar esses efeitos. Trata-se da cura
xamanística analisada pelo antropólogo francês Lévi-Strauss (1949), no
ensaio A eficácia simbólica.

Neste ensaio, Lévi-Strauss lança mão do conceito de eficácia
simbólica para explicar o efeito terapêutico da intervenção de um xamã
em um trabalho de parto problemático. Neste parto, o xamã – integrante
da tribo Cuna, que habita o território da República do Panamá – auxilia
uma parturiente em suas dificuldades de dar a luz ao bebê. No sistema de
mitos dessa tribo, esses problemas do parto se originaram porque Muu
(entidade responsável pela formação do feto) haveria se apoderado do
purba ou “alma” da futura mãe. O trabalho, ou canto, do xamã seria,
assim, uma busca desse purba perdido. Nessa viagem pelo mundo
sobrenatural, o xamã (auxiliado por espíritos protetores) tentaria arrancar
esse duplo espiritual que agora estaria sob a posse de um espírito maligno.

Esse percurso é denominado pelos indígenas de Um-Igala, que
significa “o caminho de Muu” e a morada de Muu (Lévi-Strauss, 1949).
Para o pensamento indígena, eles representariam literalmente a vagina e
o útero da mulher grávida, onde o xamã e os nuchu (esses espíritos
protetores) travariam a sua batalha. Nessa luta contra Muu, o xamã não
enfrentaria uma força essencialmente malvada, e sim transviada. Desse
modo, a dificuldade do parto seria explicada “como um desvio pela ‘alma’
do útero, de todas as outras ‘almas’ das diferentes partes do corpo” (na
mitologia dessa tribo, cada parte do corpo possuiria um purba ou “alma”).
Quando essas ‘almas’ se libertassem, a “alma” do útero (Muu) voltaria a
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colaborar com o parto. A cura indígena trataria as perturbações fisiológicas do
parto como possuidoras de um conteúdo afetivo não elaborado pela parturiente
(e o trabalho com esse conteúdo por parte do xamã seria o responsável pelo efeito
terapêutico).

Na perspectiva antropológica, não se trata de considerar a existência de
espíritos protetores e malignos como entidades objetivas e reais, e sim de saber
que:

A doente os aceita, ou, mais exatamente, ela não os pôs jamais em dúvida.
O que ela não aceita são dores incoerentes e arbitrárias, que constituem um
elemento estranho a seu sistema, mas que, por apelo ao mito, o xamã vai reintegrar
num conjunto onde todos os elementos se apóiam mutuamente. (Lévi-Strauss,
1949, p. 228)

A estrutura que sustenta a eficácia simbólica é garantida por esse conjunto
de elementos que se apóiam mutuamente ao longo da narrativa mítica, a saber,
os fatos e atores.

A eficácia simbólica e a identificação

A interpretação proposta por Lévi-Strauss, quanto ao efeito da intervenção
do xamã, nos remete, de uma maneira peculiar, ao que Lacan constrói
teoricamente a partir da experiência de identificação que ocorre com a criança.
No texto “O estádio do espelho como formador da função do eu” (Lacan, 1966),
ele observa que, inicialmente, a criança experimenta seu corpo como algo que não
possui uma unidade; falamos de uma experiência corpórea que é, em essência,
fragmentada. A criança, diante de sua imagem refletida no espelho, tem dificuldade
em apreender essa imagem como uma unidade, para tanto, necessita que um
adulto a ajude a incorporar esta experiência. E, de maneira gradual, começa a
constituir-se uma imagem de unidade. Poderíamos dizer que é através da
apresentação de seu nome por um adulto – frente ao espelho –, que se formará
esta unidade, que será chamada de identificação imaginária (imajária).

Essa identificação é imaginária, pois surge como uma unidade sustentada em
uma imagem que não reflete a multiplicidade da experiência subjetiva, mas uma
das formas desta, a da própria imagem refletida. No decorrer da vida, as
sucessivas identificações imaginárias, desde que transpostas discursivamente,
serão retificadas ou articuladas pelo processo simbólico. Mas, para que isso
ocorra, é necessária a formação da identificação simbólica, isto é, a identificação
orientada não mais pela unidade momentânea, mas por traços sucessivos, isto é,
discurso.
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Lembrando que, nessa sucessão, há um primeiro traço que, ao mesmo tempo
em que inaugurou uma série de outros, somente a sua substituição é que dará
origem à série inaugurada por ele. Assim, tanto a identificação imaginária quanto
a identificação simbólica dependem daquilo que, fora do sujeito, lhe fornece
elementos de sustentação, de um lado, de estruturação, de outro. Na identificação
simbólica, a substituição repetida de um traço primeiro é o processo de
recalcamento que caracteriza a formação da metáfora paterna. Na identificação
imaginária, é a própria imagem refletida, desde que apoiada em uma palavra
nomeadora de um outro, que fornecerá uma primeira experiência de identificação.

Na experiência da cura xamanística descrita por Lévi-Strauss, podemos
encontrar paralelos com essa experiência organizadora do indivíduo – apesar de
que, no fim do estádio do espelho, a criança ainda não possui, por questões de
maturação neurobiológica, a motricidade e um esquema corporal desenvolvidos.
A grávida cujo trabalho de parto teve interferência do xamã experienciava uma
desorganização na imagem do seu corpo.

O primeiro paralelo encontrado é que, em ambos os casos, a organização da
experiência subjetiva é construída a partir da palavra dada. No caso da criança,
seu nome, que lhe é fornecido por um adulto, tem a função de identificação
primária que lhe permite organizar a sua experiência, abrindo-se o leque de
significações – que inicialmente são as do próprio adulto.

Entretanto, a própria nomeação guardará caráter imaginário se não fizer parte
de uma rede de significantes, onde um significante possa advir na posição de
outro (exterior, terceiro) em um sistema de significação para o sujeito. Uma
identificação imaginária pode se fraturar, portanto, a cada vez que uma vivência
não encontrar correspondentes no sistema de significação do sujeito. É a
identificação simbólica que garante essa abertura possível para o que pode se
denominar de significância, ou seja, a potencialidade para a emergência de
significação.

Na cura efetuada pelo xamã, a narrativa mítica forneceu, de um lado, uma
sucessão de fatos, por outro lado, um encadeamento em uma rede de
significantes. Assim, há um movimento que contempla o conteúdo do que é
narrado, e que equivaleria à identificação imaginária. Por outro lado, esse conteúdo
está ordenado de uma certa maneira, de forma que tais e tais traços ou
significantes se apresentam em determinada relação com os demais traços. É essa
relação entre os traços que vai equivaler à identificação simbólica. Eis o segundo
paralelo entre o processo infantil e o processo da cura xamanística.

A narrativa mítica do xamã oferece um tecido simbólico para a parturiente.
Quando o xamã intervém, ele oferece a palavra que nomeia o sofrimento da
parturiente, ou seja, o mito oferece palavras para que o vivido, o parto, possa ser
pensável e simbolizado.
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É a passagem a esta expressão verbal (que permite, ao mesmo tempo, viver
sob uma forma ordenada e inteligível uma experiência real, mas, sem isto,
anárquica e inefável) que provoca o desbloqueio do processo fisiológico, isto é,
a reorganização, num sentido favorável, da seqüência cujo desenvolvimento a
doente sofreu. (Lévi-Strauss, 1949, p. 228)

Quando uma criança se identifica com o próprio nome que lhe foi dado, este
age como estruturante de sua subjetividade perante o outro. Temos, assim, a
identificação com o nome como um tipo de eficácia simbólica primordial e
fundante. Mas lembremos que o nome significa, mas não determina. Isto é, na
relação que Lacan denominou especular, há uma imagem que é o reflexo no
espelho, há uma face que é aquela de um sujeito “face a um espelho” e uma fala
que é aquela do adulto dirigida ao infans.

O nome próprio

Algo muito importante a ser ressaltado são as relações imaginárias e
simbólicas de um nome. Quando o xamã fornece um mito para uma mulher em
trabalho de parto e um adulto nomeia uma criança, é lhes fornecido um sentido
que pode ser lido de determinada maneira – e isso pode ser chamado de o
imaginário de um nome. Já quando o nome tem atributos simbólicos, ele é uma
possibilidade de abertura a novas significações, e esse é um ponto fundamental
que desenvolveremos em um momento posterior.

Portanto, quando o sujeito recebe um nome, lhe é dada uma palavra para
significar algo – seja uma experiência de organização do eu ou um mito
estruturante –, dizemos que o sujeito teve uma ascensão ao simbólico. Contudo,
quando esse acesso ocorre, o sujeito advém ao que Lacan chama de eu (moi), o
eu imaginário. Ou seja, sempre haverá um resto que ficará inconscientizado em
contraponto a esta identificação a um traço.

Um traço, o nome, exerce efeito simbólico, e inaugura essa distinção entre
a identificação imaginária e a simbólica. É imaginária a identificação que faz sentido
para o sujeito, é simbólica a identificação que opera no sujeito. Ambas provêm do
exterior, por isso dizemos que são oferecidas. Mas, se a primeira é aparentemente
total como a imagem devolvida pelo espelho, a segunda será sempre falta, hiância,
abertura para significância, no sentido de que um traço é repetidamentre
substituído, mas o que causa essa substitutibilidade é a vacância, a falta. Pois o
sujeito não é o seu nome, assim como ele não é nenhuma das suas imagens. Ele
sempre será mais do que seu nome e mais do que suas imagens.

Portanto, é preciso conceber logicamente, e não cronologicamente, a
formação da identificação imaginária e da identificação simbólica. O nome próprio



ARTIGOS
ano VI, n. 1, maio/ 2 0 06

121

contribui na formação da identidade através dessas duas formas: na identificação
imaginária, o nome pode constituir uma imagem que lhe é associada; na
identificação simbólica, um nome é o substituto simbólico de outro nome, assim
como um traço representa outro traço. No entanto, para que essa substituição seja
simbólica, é necessário o recalcamento do primeiro traço. O primeiro traço dá
origem a uma série, entretanto, será no só depois da série constituída que se
saberá de sua eficácia como elemento primeiro de uma série. Eis o recalcamento
originário, aquele recalcamento que é uma suposição freudiana, mas que é a
condição lógica para o recalcamento propriamente dito.

É por isso que a identificação simbólica pode ser definida como processo
para a constituição do sujeito do inconsciente. Enquanto que a identificação
imaginária fica a meio caminho da constituição do sujeito, pois cada captação
imaginária em um nome, uma imagem ou traço é dar ao traço um sentido que
estaria nele mesmo e não na relação com outros traços de uma série. Esse
processo identificatório interrompido seria a alienação.

Mas não haveria uma eficácia imaginária nessa identificação com a imagem?
Lacan (1966) se refere a essa identidade alienante como uma Gestalt pregnante
e antecipatória, uma exterioridade constituinte. Eis aí a eficácia imaginária. À
eficácia imaginária própria da função alienante do [eu], tomada como identidade,
Lacan opõe a função do desconhecimento. Isto é, é preciso tomar o
desconhecimento como constitutivo do eu, em qualquer de suas estruturas, seja
o eu das defesas, seja o eu da enunciação.

Um outro paralelo entre o processo identificatório e a cura xamanística seria
pensar qual o efeito das palavras dirigidas ao sujeito. Se tomarmos a paciente antes
da intervenção do xamã, diríamos que havia um impedimento por parte da
paciente em significar sua experiência de parto. A narrativa lhe ofereceu palavras,
e mais do que isso, um encadeamento narrativo, uma sucessão de eventos míticos
nos quais nada é mais prevalente do que outro, mas a sucessão da narrativa é que
vai gerando a significação do mito. Assim, cabe à parturiente dar um sentido ao
que ela escutou do xamã. Ela que vai desencadear o final da narrativa. Se as
palavras lhe foram inicialmente oferecidas, agora é ela que tem a palavra para dela
fazer ato, nesse caso, o ato será o parto. Assim, o que caracteriza a eficácia
simbólica da narrativa do xamã é que há um lugar para que o sujeito, a parturiente,
se localize, se implique no ato.

A narrativa oferecida pelo xamã tem o potencial de fazer com que a
parturiente organize uma experiência para a qual está com dificuldade em
representar e significar para si. Mas, como mostramos acima, para essa
organização, houve a concorrência do processo imaginário e do processo
simbólico. Considerando esse duplo aspecto do processo identificatório presente
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na nomeação, o que é possível pensar sobre a formulação e acolhida de um
diagnóstico no campo da psicopatologia?

Efeito de recursividade e identificação

Um diagnóstico proferido a um sujeito poderia efetuar um ato simbólico
semelhante à eficácia simbólica da narrativa do xamã? O sujeito poderia se
transformar a partir da acolhida de um diagnóstico? Será que essa questão poderia
ser problematizada no contexto das classes interativas?

O filósofo Hacking (2001) utiliza a expressão classes interativas para analisar
como as idéias interagem com os estados, condições, comportamentos e
indivíduos. O autor aplica o conceito interativo às classificações e às classes que
podem interagir com o que se classifica. E assim como essas classes interagem
com o que se classifica, a própria classificação pode ser modificada. Nesse
sentido, Hacking propõe a relativização da separação entre o que é socialmente
construído e o que é real, ao mostrar como uma dimensão influencia a outra. Se
é possível que as classificações diagnósticas mudem a experiência que os
indivíduos têm de si mesmos, também é possível que as experiências que os
indivíduos têm de si mesmos influenciem as classificações diagnósticas. Hacking
(2001) nomeia esse processo de looping classificatório (podemos traduzir looping
por recursividade).

Um diagnóstico da psicopatologia elementar, isto é, aquele diagnóstico que
se origina na observação e relato de sintomas e comportamentos, exerceria sobre
os sujeitos um efeito de classe interativa? Esse diagnóstico poderia conter o
estranhamento do sujeito em relação à experiência de si, como se surgisse do
exterior uma resposta antecipada à pergunta “quem eu sou”? Caso afirmativo, seria
uma resposta imaginária, mas sua eficácia seria limitada, isto é, circunscrita, pois
dependeria da palavra oferecida pelo outro e não das produções de significações
do próprio sujeito.

Assim, um paciente é capaz de organizar sua experiência a partir de um
diagnóstico que lhe é dado. Mas essa organização será da ordem da identificação
imaginária se o sujeito supor que esta imagem, ou traço, responde à pergunta sobre
a sua identidade.

Diferentemente da situação da parturiente do xamã, na qual se observa que
a narrativa produz ato (o parto), o que faz o paciente do diagnóstico
psicopatológico com essa palavra que lhe é dada, senão portá-la? Dessa forma,
essa palavra presentificada em uma imagem, em um quadro, não seria
necessariamente substituída em uma abertura de significação.
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É importante ressaltar que se as classificações, segundo Hacking (2001),
podem mudar a forma como os indivíduos experienciam a si mesmos, “a interação
ocorre na matriz mais ampla das instituições e práticas ao redor das classificações”
(p. 173).

Um exemplo utilizado por Hacking para ilustrar o efeito de looping de uma
classe interativa é a esquizofrenia. Hacking aponta para dois movimentos nessa
classificação diagnóstica que caracterizariam a esquizofrenia como uma classe
interativa e os transtornos mentais como alvos em movimento. Quando não era
dada importância diagnóstica para as alucinações auditivas, essas eram relatadas
e passaram a ser consideradas comuns entre os pacientes esquizofrênicos. Ora,
o comum passou a ser o que é próprio, isto é, o que é característico de um
transtorno. O que mudou? O transtorno ou o olhar sobre ele, isto é, os critérios
de classificação?

O efeito de recursividade classificatória acontece enquanto (a) efeito da
classificação diagnóstica sobre a percepção do sujeito classificado, e (b) efeito dos
sintomas e comportamentos, relatados pelos pacientes, sobre as classificações.
Se esse último efeito acontece na matriz mais ampla de instituições e práticas que
rodeiam a classificação, o primeiro efeito ocorre na interação entre sujeitos e entre
classificações.

É nesse sentido que é preciso analisar o aspecto “real” dos transtornos, o
fato de que eles “existem” para os sujeitos que os relatam e para os profissionais
que utilizam esses relatos para realizar uma classificação diagnóstica. Os
fenômenos ganham existência na medida em que são descritos pelos pacientes e
observados pelos profissionais. Mas, a cada vez que surge uma nova descrição,
ocorre o fenômeno da recursividade. Através do dispositivo classificatório, o
fenômeno descrito em um primeiro momento, repetir-se-á em um segundo
momento e nos subseqüentes.

O dispositivo classificatório destacaria, das narrativas, determinados
fenômenos. Esses, por serem destacados ou distinguidos (por exemplo, os signos
que passam a atuar como operadores de classificação), passam a agir
recursivamente sobre o próprio processo de classificação. Esta questão coloca
em cena o problema da natureza dos transtornos mentais. Insistimos nesta
palavra, pois encontramos aí um dos maiores desafios para a pesquisa do
psicopatológico: a atribuição de uma natureza a fenômenos cuja realidade não é
material, mas psíquica.

É possível pensar o “discurso do psicopatológico” (Caon, 2002), a partir de
dois pólos, um é o que relata seu padecimento psíquico, outro é o que diagnostica
esse padecimento psíquico. É preciso então perguntar: Quem é o agente do
discurso na expressão “discurso do psicopatológico?” A ação do agente consiste
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no discurso sobre o padecimento psíquico. Ambos, pacientes e profissionais, são
agentes do discurso do psicopatológico.

No processo de recursividade classificatória, pacientes e profissionais seriam
agentes? Será que nessa interação eles ocupam o papel de agentes do discurso ou
o dispositivo da recursividade funciona autonomamente? Será que o agente da
nomeação é o próprio processo classificatório ou há um momento anterior, onde
as condições para a classificação são estabelecidas? Será que na recursividade
classificatória restou um agente que não seja o próprio dispositivo da
recursividade?

Se no discurso ainda há agente que possa ser identificado, na recursividade
classificatória o agente seria o dispositivo binário “presença ou ausência do
sintoma x”. Esse dispositivo é operado a partir dos depoimentos dos usuários. Na
medida em que esses últimos afirmam ou negam a presença do sintoma x, os
profissionais registram o resultado de um somatório de sinais que equivalem às
condições para um diagnóstico de determinado transtorno.

É importante reconhecer que essa forma de prática não é generalizada, pois
há um contínuo esforço de estabelecimento de uma atitude compreensiva. No
entanto, mesmo que os profissionais adotem uma atitude compreensiva e busquem
uma abordagem do paciente como um todo, mantém-se uma condição primeira.
A saber, há um diagnóstico a ser proferido a partir de um conjunto de classes
previamente existentes.

Como analisaremos a seguir, este processo de estabelecer equivalências
produz efeitos não apenas no paciente diagnosticado, mas também no conjunto
de quadros de uma classificação.

O campo da psicopatologia tem sido, historicamente, objeto de diferentes
abordagens teóricas (metapsicopatologias). Cada metapsicopatologia desenvolve
uma concepção e uma explicação do psicopatológico (Caon, 2003). Logo, não
seriam as metapsicopatologias que, implicitamente, orientariam o processo de
elaboração de descrições exaustivas dos fenômenos psicopatológicos?

Se os manuais que apresentam as classificações diagnósticas assumem uma
posição ateórica, isso se deve ao fato de que a atividade própria às classificações
consiste na formação das classes para agrupar fenômenos nomeados previamente.
Dessa forma, a atividade envolvendo uma concepção teórica, enquanto nomeação
dos fenômenos, ocorre previamente às classificações. Assim, no momento
classificatório, os sujeitos já se encontrariam inseridos no jogo das palavras sobre
os fenômenos. Quando o fenômeno aparece no relato ou comportamento do
paciente, esse fenômeno já tem nome e lugar no sistema classificatório. Ao
profissional cabe a mediação entre uma classificação e um paciente.
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A identificação simbólica e a palavra plena

Para muitos, as nossas experiências são, em si, socialmente construídas,
mas o ponto ao qual queremos nos reportar é a própria vivência do sujeito
possuidor – ou produtor – dessa experiência. O que o sujeito faz com a palavra
recebida do outro? Para responder a essa questão, é preciso, primeiramente,
considerar que, da experiência de se constituir como sujeito, nada podemos
observar senão seus efeitos. E o próprio sujeito não consegue apreender essa
experiência no ato, mas no só-depois.

A metáfora do espelho auxilia na conceituação desse processo inconsciente
de constituição psíquica. O sujeito acede a imagem de si através de dois
momentos especulares: a imagem do outro (eu ideal) e a imagem de si que o outro
lhe envia (ideal do eu). O real seria a vivência sem palavras para a qual uma
imagem associada a uma palavra vem oferecer suporte para uma apropriação de
si mesmo pelo eu. Isto é, a face da criança (real) refletida no espelho (imaginário)
e acompanhada da fala do adulto (simbólico). O estádio do espelho pode ser
definido como uma operação do imaginário sobre o real, e do simbólico sobre o
imaginário, resultando na formação de uma imagem, a imagem do eu a partir da
imagem do outro. A metáfora do espelho mostra esse processo originário da
dependência do sujeito em relação às imagens que lhe são oferecidas desde o
exterior.

Seriam as classificações diagnósticas tomadas pelo sujeitos classificados
como um nome que organiza a sua experiência subjetiva? Assim, essas
classificações exerceriam um efeito de identificação pelo sujeito? Tomando o fio
condutor da distinção entre identificação imaginária e identificação simbólica,
vamos analisar qual será a eficácia que está em jogo nas classificações
diagnósticas consideradas do ponto de vista das classes interativas.

Para responder a essas questões precisamos considerar que na perspectiva
das classes interativas, os sujeitos estão sempre interagindo com as classificações.
Mas na perspectiva da identificação, será que podemos afirmar que o sujeito
interage com as nomeações que recebe?

Se a inserção em uma classe é capaz de fazer com que um sujeito mude sua
percepção de si, seus sentimentos, comportamentos e, também, os próprios
sintomas; então o sujeito se identifica com essa classe. Se o sujeito toma essa
classificação como uma nomeação que re-significa tudo o que ele era antes e que
se atualiza numa imagem de si mesmo, corresponderá a uma identificação
imaginária.

Quando distinguimos a identificação simbólica da imaginária, nos deparamos
com a identificação na estruturação do ser humano. A identificação como um



L A T I N - A M E R I C A N
J O U R N A L  O F
F U N D A M E N T A L
P S Y C H O P A T H O L O G Y
O N  L I N E
ano VI, n. 1, maio/ 2 0 06

126

conceito que explicaria a criação do sujeito e de sua própria vida subjetiva e
psíquica. Assim, colocamos a identificação como ocorrendo sempre em que há
o humano em jogo e nem sempre de forma alienada e linear. Os caminhos
identificatórios podem ser constantemente renovados, já que a identificação, em
si, se constitui como a existência do homem no simbólico.

Para compreender o processo de identificação simbólica continuamente
ressignificando a identificação imaginária lançamos mão do termo desidentificação
proposto por Mannoni (1994). A cada ressignificação da identificação imaginária,
estaria em jogo o processo de desidentificação, isto é, a identificação simbólica
enquanto um traço que torna o eu diferente de tudo e de todos.

Assim, quando esse sujeito se desidentifica e cria certos caminhos antes
inexplorados para sua própria história – e a narração desta, o que é o essencial
– ele está se auto-representando novamente, como uma nova experiência de
constituição – análoga à do estádio do espelho – renovando assim essa imagem,
sem desta vez ficar preso a uma mesma significação. Através deste caminho que
poderíamos descrever como sublimatório, o sujeito pode refazer as suas antigas
posições subjetivas e se identificar com outras imagens, as quais poderão ser
trabalhadas constantemente por ele.

Na fala de um paciente a um terapeuta, o primeiro repete as suas
identificações em um movimento chamado transferencial. Enquanto que o
segundo, trabalhando com a ligação do sujeito com estas identificações, possibilita
que essas sejam interpretadas, reinterpretadas e que o processo identificatório
possa ser reconstituído. O processo terapêutico consiste, portanto, na
identificação simbólica retificando as identificações imaginárias postas em
discurso. O trabalho terapêutico opera na abertura para novas significações.

Uma observação gramatical nos ajuda a refletir sobre essas duas
identificações que formam uma só. Florence (1994) lembra-nos que a palavra
alemã Identifizierung, é formada por Identi e fizierung, denotando ao mesmo
tempo a história e a estrutura do sujeito, sua unicidade e sua multiplicidade, seu
elo quiasmático com o mesmo e com o outro, com a imagem e com o significante.
O termo alemão permite compreender a dimensão do ato, da atualização, do
movimento no instante em que acontece.

Não há carteira de identidade do sujeito, nem unidade constituída, mesmo
que o administrador que dorme em cada pessoa sonhe com tal ficha de
identificação! (Florence, 1994, p. 143).

Na fala que um sujeito dirige a outro sujeito, a sua fala lhe retorna de forma
invertida. Por exemplo, se um professor fala a seus alunos: “Vocês são meus
alunos”. Nesta fala, o que lhe retorna, de forma invertida, é a sua identificação:
“Eu sou o professor de vocês”. Esse retorno supõe um circuito pelo sistema
simbólico no qual estão inseridos ambos os sujeitos.
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Na fala de um sujeito em entrevista com fins diagnósticos, sua palavra
também lhe retornará de forma invertida, à medida que cada relato sobre suas
vivências será um elemento para a composição de um quadro, o quadro clínico
para a formulação de um diagnóstico. A palavra representa o sujeito em um
sistema simbólico, neste caso, o sistema de classificação diagnóstica. Poderíamos,
então, considerar que o sistema classificatório poderia assumir as funções
análogas a um sistema simbólico como o da linguagem? Se a resposta for positiva,
o aforismo lacaniano “um significante produz um sujeito para outro significante”
encontrará, aqui, novas ressonâncias.

A pergunta formulada inicialmente quanto ao tipo de eficácia próprio a
nomeação resultante de um diagnóstico classificatório pode agora ser respondida.
Trata-se da eficácia simbólica. No entanto, ainda é possível tecer algumas
considerações relativas ao processo da nomeação.

Relacionando o processo de identificação às classes interativas, poderíamos,
por um lado, considerar que o sujeito que é objeto do processo diagnóstico estaria
inserido em um sistema que o aliena em uma significação dada por um outro. Por
outro lado, apesar disso, o sujeito produziria um certo tipo de movimento que,
imaginariamente, se apresentaria em reciprocidade às práticas e instituições de
diagnóstico classificatório. Ou seja, tanto o paciente, como o profissional,
poderiam, em determinados momentos, tomar como uma nomeação o que seria
apenas classificação diagnóstica?

Mas o processo de nomeação em jogo terá efeitos imaginários ou simbólicos
dependendo do que o sujeito fará com esse nome. Se ele se transformar a partir
de uma abertura para novos significados, será uma identificação simbólica. Se ele
tomar essa nomeação como definitiva, então será uma identificação imaginária e
alienante.

Essas identificações ocorrem não somente em pacientes psiquiátricos ou
diagnosticados em alguma das classes da psicopatologia, mas também em grande
parte dos indivíduos, que costumam atribuir significações prontas (rótulos) para
as suas próprias experiências subjetivas. Esse processo não permitiria a esses
indivíduos significações próprias para suas experiências, como se estas não
pudessem ser nomeadas e recontadas por eles.

As classes interativas também se referem à forma como as pessoas
conscientes de si mesmas compreendem como são classificadas e se repensam
a si mesmas em conseqüência. Mas seria possível encontrar, na concepção de
classes interativas, indicativos de uma consideração ao pathos?

Pathos, de psicopathologia, é uma categoria lógica de Aristóteles que se
refere a “passivar, sofrer à ação de outro agente, agüentar”. Para compreender
o alcance dessa categoria, é preciso considerar os comentários de Simplício, que
se encontram na análise de Vamvoukakis (1980) apresentada, resumidamente, a
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seguir. As categorias de ação e passivamento (paixão) não são redutíveis à
categoria da relação, pois elas não têm seu ser na relação mútua entre si, como
é o caso de esquerda e direita, ou alto e baixo. O agente e o passivante (paciente)
produzem, cada qual, seu próprio agir, um enquanto agente, o outro enquanto
passivante (paciente) A pergunta pelos efeitos da classificação supõe, portanto,
que o passivamento seja autônomo em relação à ação sofrida.

Assim, a transposição da categoria de pathos para a psicopatologia, supõe
considerar que o efeito de um diagnóstico sobre um paciente dependerá menos
do diagnóstico, enquanto ação de um agente sobre o paciente, do que das
condições do próprio paciente, isto é, dependerá de seu passivamento a esse
diagnóstico. E, considerando os comentários de Simplício, o passivamento seria
autônomo em relação à ação sofrida. Aqui a ação autônoma preponderaria sobre
a interação.

Mas não seria de uma outra perspectiva que proviria a aplicação do conceito
de classes interativas à classificação diagnóstica? Ao considerar que a
classificação diagnóstica funciona como um sistema, onde todos estão envolvidos
no processo, independentemente do lugar em que se situem, não seria, portanto,
de um ponto de vista sistêmico que Hacking abordaria a questão da interação?
Mas a consideração à autonomia de ação do passivante seria pertinente a uma
concepção sistêmica onde o que predomina é a interação?
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Resumos

Durante la vida, las sucesivas identificaciones imaginarias, desde que se
transporten en discurso, reciben, continuamente, nuevos significados pela
identificación simbólica. Es decir, una identificación que no es dirigida por una unidad
momentánea, pero por los rastros sucesivos. Estas dos formas de identificación son
analizadas a partir de una comparación con el concepto de la eficacia simbólica. Desde
este campo conceptual, es elaborada una pregunta sobre la clase de identificación en
juego en clasificaciones de diagnóstico. ¿La clasificación diagnóstica estaría como un
nombre que organiza la experiencia subjetiva? ¿Cuál la eficacia que está en juego en
clasificaciones diagnósticas si se considera el punto de vista de las clases interactivas?

Palabras claves: Eficacia simbólica, clases interactivas,
identificacion imaginaria y simbólica

Pendant la vie, les successives identifications imaginaires, si elles sont
transposées dans le discours, reçoivent continûment ressignification par
l’identification symbolique. C’est-à-dire, une identification qui n’est plus guidée par
une unité momentanée, mais par les traces successives. Ces deux formes d’identification
sont analysées en comparaison avec le concept de l’efficacité symbolique. Dans ce
champ conceptuel, est analysée la question de la forme d’identification qui est en jeu
dans les classifications diagnostiques. La classification diagnostique serait-elle comme
un nom qui organise l’expérience subjective? Quelle est la l’efficacité qui est en jeu dans
les classifications diagnostiques considérées du point de vue des classes interactives?

Mots clés: Efficacité symbolique, classes interactives,
identification symbolique et imaginaire

During life, successive imaginary identifications receive continuous new
signification by symbolic identification, provided they are transposed in discourse. That
is, an identification that is no longer guided by a momentary unit, but by successive
traces. These two forms of identification are analyzed from a comparison with the
concept of symbolic effectiveness. From this field of concept, a question about which kind
of identification is in play in diagnostic classifications is elaborated. Would diagnostic
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classification be as a name that organizes the subjective experience? Which is the
effectiveness that is in play in diagnostic classifications considered from the point of
view of interactive classes?

Key words: Symbolic effectiveness, interactive classes,
imaginary and symbolic identification


