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O artigo abordo a crítico radical que o educador francês 
~ernand Deligny endereça à primazia e/ou ornpresença da noção 
de simbólico em variados serores cio prát ico (pedagogia, 
terapêutico, reabilitação, etc ) e da teoria. Privilegio, nesre sentido, 
o percurso deiigniono, oenominodo oclínico, com crianças autistas, 
desenvo1vido ao ongo oe quorenrc a nos na montanha de 
Cévennes, ao sul do França. A gênese teórico do conceito de rede, 
fundamenta l neste empreendimento, é exploraac em sua 
vinculação à gênese social, propiciando uma apreensão hisrórico
crítica do trabalho de Deligny, na qual se destaca o análise ae 
suas implicações existenc 'ais e in ielec tuois. explicitamente 
compartilhadas pelo autor do artigo. 

';E um homem ou um2. pedt'a ou uma arvore que vai começaroquarto canto" 

Lautrearnont. Leschants de Maldoror. 

Poro compreender a crítica endereçada por Deligny3 ao reino 
a parentemente imperial do simbólico em certos setores do prática 
e da teoria, podemos referir-nos à prática deligniana ( conforme 
vista por ele mesmo ou por um observador ex~erno) com as crianças 
autistas, ou apresenrando ourros formas de mutismo, no quaaro de 
equipes fluruantes de acompanhantes adultos. 

Esta prático aclínico [a observação não está ''armada" por 
saberes médicos ou psicológicos, e será aqui denominado 

1. Puolicooc originalmente em Lc Le·tre au G .R.A.P.E. (GroJ:::>e de Recherche e' 
d' Acrion pou· I Enfance ). n.27, morçCJ/97. Troouçõc de Antonio Canos Cere:zo e 
-ieíiono de Barros Conde Rocrigues. 
2. "·ofessor de soc1ologio. Universidade de Paris VIII 
3. Ferna'ld '.:leligny, pouco conheciao no !>rosil er:> função do ausência de traduções, 
é um professo• ;:>rimario francês. recememente falecido (i996). criador oe uma 
comunidode agrário poro crianças auiisros. bem diterenre oos esrabelecimenros 
especializaoos oe cuidados. Ali nõo se visa a rratá-ios. rampouco a transformar os 
membros adultos em especialisros. mas o viver corras crianças e o deixá-los viver. 
[N. dCJs T.J 
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observcç :So desarmado) consisre, em um oercurso de quase 
quaremo anos, no montanha de Cévennes (sul do ;:rança), er1 
viver em um cisoositivc e'l1 forma de rede.' 

Cons;ato-se aue o gênese ieórico do conceito de rede em 
Deiigny esrá forte mente ligada o três níveis de suo gênese social: 

- a formo existencial da rede de traços ("derivas", "ligaduras"; ) 
observaoc cotidianomenie nos deslocome'Lios e atividades dos 
autistas ; estes deslocamen tos e 01i vidod es dão lugar ao 
estaoelecimento, pelos adultos, cie mapas sobre os quais trabalham 
o íim de apreender a lógico dos o ufü tcs enquanto ''etnic singulor"6 . 

A leitura do livro de Pierre Cicstres, Lo sociéré contre l 'éiot (1974)7, 
marco paro Deligny uma modificação relativamente importante: 
reconhecendo nos Ameríndios Tup i-Guarani descritos pelo etnólogo 
muitos similitudes com o população de crianças autisros, pode-se 
d izer q ue, o partir dessa doto, o observação já não é inteiramente 
deso~mada, vis;o que o referência o Ciastres passo o ser. desde 
então, recorre 'lie; 

- o organização que, na fa l10 de termos melhores, se dirá 
pedagógica, de uma rede de espaços 01.; "áreas de esrodia". As 
á reas reagruoaM no momonno , pouco aensomente habitada por 
alguns camponeses acolhedores, um pequeno número de crianças 
e adultos ocomponhames, freqüeme'llenre casais que se ins' o lom 
por alguns meses ou anos. As quatro ou cinco áreas distam alguns 
quilômetros umas das ourras; 

- a organização social, institucional ou contra-institucional 
deste conjunto, ao qual se poderiam acrescentar eventualmente 
pelo me.'los dezenas de experiências (na França) de "lugares de 
vida", alguns inspirados em Deligny. A experiência ou, segundo 
Deligny, a "tentativa", o fim de preservar a formo reticular, recusa
se à insritucionalizoção de uma esrrutura centralizada . Este fato é 

4. Miche. Bor'hélemy, •ernonc Delig.,y ou les iondements Ou lien social: un o_nalyse 
ethnomerhodolog1cue d'un C'10rrsr.'le. tese oe dOJtorooo lnmtuf e Efvoes 
ºoiitioues oe Paris, 1988: e. ao mesrio auto~. "Une ;yotique socio shguliêre: voi• e• 
foi~e voi r le se~s c 'une p·or1que ovis ti q u e " . Cohiers de Rec'lerc h e 
E:hnométhoaolog1qve. Universiooae ae Pa~rs v11: "·2 j;.ml-io/ 1900 
5. No origi'loi ··erres ' "chevêrres" . Nõo "ove-ido oniecedenres de troouçõo paro o 
português. o:;,tar"los. quonrc oo pnmei•o lermo. ;:>ele svgestõo de Alberto Co•drn 
Esre, oo rroduzrr ooro o esoonho um írcgmeriro oe Deiignv incruido no livro Coire. 
Albu"l sys1emo11que oe 1· enfance. de i<.Schérer e G . nocouenguem opto por rraduzrr 
"erre" por •·aerivc". já oue Q termo francês indico sim•,;lioneamente marcho de ..im 
barco. di'eçào ae um ceslocomenro. marca ;::>•sta e rastro. Segundo Cordin - corr 
queM concordo-nos - . o termo "oer1va" possui. do 'Tlesmo moao. este sentido 
simultaneamente marinho e moro!. [N. dos T.j 
6. Ferna:ia Deligny. Singuliére ethnie. Noture et oCJuvoir el nature du pouvoir. Paris . 
Hocherie. i 980 
7. TraduçõCJ err português: A. sociedade contra o estodc. RJ. F.Alves, 1978 [N. dos T.] 
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essencial oora 'luonçor as avolioç5es, no aue tange à teraoêt..:ticc. 
de uma ação com referencial sobreTUco político. Pelo menos três 
fatores intervêM para reconstituir um esboço de cemralidode: os 
necessidades administrativos, ce gesrão económica, foro oe 
qualquer subvenção oficial; a presença do fu'ldador e'TI uma das 
áreas, represemando os "centros de acolhida" pare os visitantes, 
os ooservodores; e a notoriedade das obras de Deligny, sorrooa a 
seu carisma. 

Três níveis oo ;:irético social aclínico, apoiado er< ur.ia espécie 
de observação desarmada: constitui-se assim no devir, passo o 
passo, de um níve! a outro, segundo um percurso menos lóg ico 
que tronsdutivo8 , um campo de coerência de que temos ooucos 
exemplos nos domín ios do educação, da reeducação. do 
psicoterapia. É precisamente o ausência de uma vonrode de 
coerência, a contradição considerado mais ou menos como fatal 
entre os três níveis destacados, que soltam aos o lhos quando se 
analisam, monográfico ou comparativam ente, os mais célebres 
experiências pedagógicas ou psiccterápicos, de vanguarda 01.; 
libertárias. 

Apesar de a "tentativo" deiigniona, diferentemer.te ae tontos 
outras, se esforçar em pensar os condições de suo coerência, nem 
por isso se fez necessário concluir que eia evoluo sem negotiviaode. 
A conrrodição principal. sem o qual esta experiência esraric privada 
de quase todo visibilidade, é que suo extrema discrição. seu 
recolhimento quase "outístico", foneme:iie indexados ao "fora ao 
instituição", sejam controbalançoaos pela produção editorial do 
fundador r à qual se juntam muitos filmes, um ao menos exibido em 
circuito comercia l). Guardadas os devidas proporções. podemos 
pensar na muito importante produção pedagógico e fi losófica 
(igualmente literário, como o de Deligny) de um Janus Korczak, 
apóstolo dos direitos dos crianças, produção baseada no trabalho 
educativo foro da escola com algumas gerações de órfãos 
poloneses vivendo em internatos. Sem malícia. podemos nos 
perguntar se Korczok e Deligny ( e a lguns outros) são pedagogos 
que escrevem ou escritores que têm necessidade de estar cercados 
de crianças. Maneira para nós, admiradores de :>eligny, de não 
subesrimar em seu empreendimento o papel do escritura como 
terreno e como troço. A escrituro desre autor mui;o original possui 
a singulorioode de ser um esforço pe:manente para "rromor" um 
vocabulário e urna sintaxe que dêem corno de uma visão de 
mundo oescentrado, reticular, tronsdutivo. Pode-se ainda sugerir 
que se trato daquilo que Henri Michoudç, transcrevendo suas 

8. Gilbert Simondon. L'individuotion psycniove e! collec!ive. Paris. Aubier. 1989 
9. Henri Michoux. Connoissonce parles gouíires. Paris. Gallimard. 1967 
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exoeriênc1cs com arogos sob controíe , denomina escritura 
neotênicc. 0 A insistência com a aua1 ;)eiigny substitui palavras por 
infinit'vos (o ··agir", o "troçar", etc). a fim de dessubsfanciaiizar, de 
desidentificar os operações mais correntes privando assim a 
linguagem de urio parte de se1.;s mole'ícios ioenrificatórios. o 
CO'IOU: à idéia ae uma escritura incoarivo, ce::troda 'IÕO sobre o 
que jé es;é iá. mcs sobre ooui!o que es1é em vistos de se produzir.· 1 

Tronsdutivo , iieorênica, incoativc, a esc:ituro ae Deligny é como 
um auarro :iível, juntando-se aos três primeiros do reoe. E:-noora 
seja a priori someme um elemento de um con1urro constituído peio 
e mpreendimento ou "tentativo". e !a reoresenta. 01ém de suo 
instrumenialidode de relatório e de "publicioode" , este conjunto 
enquanto tal. 

Em seu primeiro período de educador especializado, 
trabalhando com jovens delinqüemes, o escritura das obras é ainda 
bostante narrativa. Groine de c rapuleou Les vagabondes efficaces, 
conruao, foram notados. talvez porque neles se elaborasse uma 
antropologia original. na conrra-correnre dos discursos humanistas 
e reporaaores: o que se iria tornar, no segundo períoao, uma contro
antropologia do agir contrc o fazer. do humano esquecido contra 
o rodo-uM-coaa um-que-nós-somos enquamo "sujeitos". 

Desde o primeiro período, sobre o te:reno da delinqüêncio. 
Deligny desenvolve em um estilo voluntariamen;e cssumido como 
de '"grande irrião ·...1 rri pouco provocador", um questionamento 
das :'lormos instiruídas como odoprodoros e reparadoras pelo 
ideologia cristã do trabalho social e , particularmente. pe lo 
"Souvegorde de l'eníance et l 'odolescence en donger moral'', 
como se dizia em seu c ampo inicia l. nó atual setor psiquiátrico do 
hospital de Armentieres (departamento do Norte) . A crítico do 
reeducação anunc io e preparo o c rítica do psicoterapia . Os 
símbolos reparadores que a sociedade adulta apresenta aos 
desviantes, pela boca dos educaaores especializados, não são 
muito mais fiáveis do que aqueles oue ele oferecerá aos marginais 
em desvantagem mental. :>eiigny não confio mais no sociedade 
institucionalizodora de Durkheim do que no instituição socializodoro 
dos psicoteropeuras. Em contcto com os '·groines de cropules", 
pequenos gatunos e fugitivos impenitentes, cssim como em commo 
com crianças "gravemente oferodos psiquicomen1e" , o 
questionomerito do instituiçêlo tome ores imediatamente políticos 

1 O. Neotên1co: relativo à pers1stêncic de carocte;ísiiccs larvares no estado adulto. 
[N .oos T.] 
11. Dicionário li!tré: "Os incoa!ivos: verbos que designam um começo de ação. ou 
uma passagem de um esrado o outro. como mu1Tos ae nossos verbos rerminados 
em ir." Em português. os incoativos terminam ireqüentemente em ecer: alvorecer. 
amadurecer. anoitecer. etc . [1' .,dos T.] 
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nes;e iovem professor, membro ao Partido Comunista. São 
orros'odos no ruína dos co0ceitos não apenas e semiologio ou o 
nosogra fio médicas e suo lógico clossificotório cu e serve de 
"Medicamento de confono·· aos adultos "sãos". educoaores ou 
terapeutas. como também o princípio a·a autoridade adulto 
enxertado sobre o normatividade social e o saúde mentol. 

o campo de coerênc ia , portanto, se edifico em torno de 
dois eixos. sobre o fundo ideológico oe um c omunismo liberiório: 

- o aos práticos e da conmução ce um saber regular. não 
insrituciono1. em relação com diversos cai egorias de c rianças e 
adolescentes rejeitados; 

- o de uma reflexã o onlíoprnógica cujos fundamentos políticos 
predispõem o não aceitar como óbvias as virtudes do diálogo e. 
em gero!, do linguagem. serr. folar ao ooviedaae do simbolismo. 
;ai como este último é oferecioo ao adulto e à criança no face o 
face reeducotivo, e cujo falência é demonstrada através dos formos 
d e violência escolar inrerpretodos coMo perda de referências. 

"Mos aue estranho campo: líoto-se de nós. de nós mesmos". 
"E por que em nome de que. serio necessário. e priori, que "o 
humano" se reduzisse à ;unção simbólico?" 12 . • A implicação, e 
mesmo o sobreimplicoção, de Deligny com suo questão se 
manifesiOm orravés d esTas duas simples frases. Por que, como chega 
ele o questionar cada vez mais o simbólico? A tomado em 
c onsideração do rede de traçps dos c rianças autistas. ligada o 
uma desconfiança crescente quanto à ideologia linguageira. o 
conduzem o opor, por u.m lodo , o signo - que se faz, pois se faz 
signo - e o referente, que não se foz. Quanto ao símbolo, supõe 
um sistema d e referência linguageiro, o do sujeiTo que não existe 
senão pela o!teridade, pelo olhar do outro. Oro. os autistas nodo 
têm a ver com o subjetividade e seus problemas identitários. São 
"re froTários à domesticação simbólica, prescindem desse imagem 
de homem de bem que nos incJmbe" 13. Todo o seu inte lecto está 
mobilizooo pelo marcar de irOÇos aue se ordene m segu:ldo uma 
rede complexa de entrecruzamer.tos, pelos quais, Talvez, nossos 
próprias presenças e deslocamentos fazem sinal. o menos que não 
se tra;e senão de uma pedra, de u--i tronco ae árvore, de um 
reconto ao cozinha: estes entrecruzamentos de "linhas de aeriva" 
são denominados "ligaduras". 

Neste sentido, De ligny preciso: "Enqua nto eu vejo o espaço 

12. Fernand :::>eligny, Le craire e' le crainare. Paris, Siack. 1978 
13. Fernanc Deligny, Les détaurs de !'agir ou !e '"nOindre geste. Paris, Hacnette. 1979. 
As citações que se seg-.1em sõo retiradas des;e livro. salvo quando houver indicação 
e "1 conrrário. 
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humano semeado de ligaduras. outros o vêem o c voodo de 
símoolos, e é evidenie oue ligaduras e símoolos não fazem JM bom 
por" Afirmação que não deve ser ramado ao pé do ierro: os 
acomponhames adultos e os autistas parecer1. onres, fazer um bom 
casamento centro da rede. As formulações polémicas relativos ao 
simbólico resso ltam uma contradição reórico e político entre o 
munoo 1a1 oual é e trn como poderio ser: '"Além de exploração do 
nomem peio homem. há a domesticação simoólic:::i" . Falonoo de 
seu ouTista-fetiche. Janmari: '"É justamente por haver escapado à 
dorresticoção simoólico que ele não se pergumo qual é seu papel, 
se é nomem ou mulher. mestre ou escravo. e que. constantemente, 
seja o júbilo aue acompanho o reencontro ae uma pilho ae louça 
sujo". 

É de uma outro relação ao mundo que nos fa lo o autista, no 
silêncio cortado por vogas crises ou grunhidos. Esta relação é como 
o Traço fossi lizado de um "humano" o esrruído pelo insTituição 
simbólico de linguage m. Nós aprendemos o fazer; nós esquecemos 
o ogir ( solvo em certos circunsiãncias, como em determinados 
jogos de criancos ditos normais, nos auromatismos da condução 
do ouTomóvel ·ou também, talvez. no erotismo) . "É preciso saber 
que este fazer-a í - a louça - arrai o agir e que é muito raro que 
uma criança autista resista à oTração desses gestos, onde enxaguar 
assume envergoduros surpreendentes, a água não estando ali à 
TOO, o água i endo uma grovioode quanto à qual é bem difícil 
avaliar se vem do elemento ou do verter. transvazar, derramar, 
e ncher, e1c ... que ele permite". E paro concluir, de um oonto de 
visto bostante incoativo: "Impossível decidir entre o coisa e o gesto 
que ela permire/exige/provoco". 

A normatividade inde xad o oo sim o ólico, e que expl ico 
amplamente a facilidade com que Tanros educadores e terapeutas 
invocam magicamente tal noção, é designada por Deligny, 
seguindo Étienne de Lo Boétie (relido oor Closrres), come servidão 
voluntária. "Paro dizer a verdade, afirmo ele. o obrigatório começo 
bem cedo. Parece-me haver lido em algur.i escrito - não serio de 
Jacques Locon? - que o humano deve se ordenar no universo 
simbólico que é o do homem e que é . além d isso, sem saído . Deve? 
Sob peno de aue? De incoerê ncia? E que dzer desse desordenado 
que resulto quando o dom malogra em s'-Ja graça? Aparecem os 
harmônicos do agir" . 

Mundo fóssil, assexuado, desofeTado; Mundo do repetição. 
"Ora, esse reiterar comum que advém às crianças autistas, se ele 
nos choca, é porque dele não vemos nem o objeto, nem o projeto. 
eu oeveria dizer a intenção; dele não vemos o fim. o que permite 
dizer que existem no infinitivo". E acrescente : "Sem este pon'·O focal 
de intenção subjetiva supostc estamos perdidos, o que é o primeiro 
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passo no cor1inho do descoorir". Descobrir o aue? Que nosso 
sub.ie;iviaade é feita de ioentificações o formas já aaaas. troçadas 
ou edificados por outros . bem calçadas sobre e relig ião dos 
sír.bolos, com vis"as o reproduzir 0mc boa imagem do :-iomem 
adulto rei do universo - o bom neurótico imoecii feliz - , '...!ma "!::>oa 
forma" no sentido da Ges;alt;heorie. "Retorno a Claude Lévi-Strauss. 
ceciara Deligny. decididamente obsedado oelo antropologia : o 
e~ro . sem dúvida inelutável, do homem é o ae ter posto uma fromeira 
entre outras espécies e o sua. Melhor: ele não entende ser espécie . 
isso decorre de uma cegueira. de uma surdez" . E um pouco depois: 
"Em torno ao dizer, os totalitarismos". Com efeito, "os meandros do 
dizer [opos1os aos meandros do agir] são veniginosomente 
atraentes; o homem se figuro. e como se eie se disfarçasse; e eu 
não falo da pessoa desempenhando seu papel. Quero dizer aue 
se esconde. Neste caso, vai-se cre r que e le se abriga, 
deliberadamente, se agacha. Melhor valeria dizer que, pelo fa to 
de o homem se figurar. ele pensa em sentido figurado. o real 
eclipsado, !:>em como toaos os infinitos meandros ao agir onde o 
humano nos espera, desde sempre. e sem dúvida para sempre" . 

O recurso. mais que científico ou reflexivo, religioso 
(transcendente} ao simbólico coloco problemas assim que a 
violência social. saindo das obscuras lojas de reparo do psique. 
nos agride. Problema, "em particular aquele do uso funcional e 
:1ormativo atualmente feito do simbóiico pelos observadores 
externos de situações familiares de maus tratos, uso tanto mais sujeito 
o caução quanto mais é um dos -atuais instrumentos de predição, 
oe gestão aniecipatória dos "riscos de perigo'.~. desembocando 
em uma maior intervenÇão sobre as famílias, em nome da 
prevenção dos maus t ratos" . Esta observação de Laurence 
Gavarini 1' resume o processo movido por Deligny ao simbólico 
enquanto pa'lacéia ofertada pelo psicanalismo e iombém, cada 
vez mais, pelo sociologismo que grassa nos domínios da educação 
e das periferias obscuras (de feto. um só problema: o da educação 
enauonto periferia obscura dos ciê'lcias do homem). Aqueles que 
deploram o enfraquecimento oa simbólica do pai talvez não 
tenham suficiente consciência das causas g lobais. extro-psíouicas 
( políticas. econômicas, ... ) desrn enfraquecimento. O deciínio dos 
valores não é um fenômeno Mental que se possa troror a nível 
individual . Basta acompanhar os remanejamentos e bruscos 
deslocamentos de implicações - shifting involvements. segundo 
Albert Hirchmann 15 - em um devir caótico da história e das 

14. Laurence Gavarini. "la cité eugenique ou les fondements d'un mythe moderne 
de I' equivale'lce des fo.-,ctions porema1es". la ienre du GRAP".:, n.2l, seternbro/199ó 
- "~e pére exclu: vers une sociéié incesrueuse? 
15. Alben rlirschmann. Shifting lnvolvemenrs. Privole lnlerest and Public Acfion. 
0 rinceron, 1982· rraduçõo francesc: Paris. f'ayard. 1983. 
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iaeo1ogios q ue os ingênuos, seduzidos pelos muitc bem promovidos 
prateias do oreienso " fim do hisiória", se dedicam a negar. 

Pers:Jec~ivc distinta consiste em não se contentar em lamemar 
o declínio do simbó1ico (sempre e antes de rudo o do pai!) , mas 
ao cor.trório, descrever seus emogos. em um munoo em que ele 
experimenic o maior mal ao se situar err: um submetimento aloba1 
CS :Jio•es cortradiÇÕeS ao pe"SOfY'en·o neo-liberc 1• C e~STC a 
persoeciva de De ligny e"1 suo oenúncia do domesr icoção 
simbólica. Também é a de More Richir, fenomenólogo marcado 
pela influência de CasiOriadis: "Estamos antes tomados. arualmente, 
:::ela iaeologio onipresenre da exclusividcae ao simbólico. ou seja. 
da iing0agem-sinal e do "mundo" como dispositivo (Gestell no 
ser tido neideggerianol cegc de sinais"' 6 

. Revelando a "tautologia 
si,.,,oóiica" da instiruição, seja e la de linguagerr o u de seres de 
cJlturo . Richir acrescenta: "É verdade que não seríamos homens 
se a instituição simbólica não acompanhasse nossa vinda ao 
--nundo, inscrevendo-nos em uma circularidade significante. Mas 
não é menos verdadeiro que. se não houvesse senão isso. seríamos. 
de um lodo o ourro. animais simbólicos. todos tomados. senão de 
patologia simbólica individual. ao menos de patologia simbóiico 
coletivo." Oeligny não diz coisa diferente. 

O agir e o ligar autísticos - empreendimento tronsdutivo por 
oropogação. pouco o pouco. ao longo das derivas e das ligaauras 
- , e não emoreendimento que. pela lógico das induções e 
deduções, conduziria ao simbólico ou serio guiado pelo simbólico, 
não são pare ele um modelo real - modelo nosrálgico de um "bom 
selvogerr."- , mas um modelo nominal. como o bom selvagem de 
Rousseau . Este modelo ajudo o dialetizor o oue o 1ógico oinária e a 
instituição simbólico cristalizam na tautologia, nc circularidade. 
Falando. de bom grado, em "transborcamenro'' ao í0stituiçõo 
siribólica pera fenomenológica. Richir, como Deligny, íeabilita a 
idéia de natureza que. por um efeito bizarro do 1óg1co b inária. havia 
sido excluído pelo idéia de cultura. embora a segunaa não se renha 
edificado senão por relação à primeira. Também ele vê um supremo 
perigo na inflação dos símbolos que, em conseqüência. são 
esvaziados de seu conteúdo dinâMico. como se vê tão bem com 
o nazismo e outros rotaiitor!smos. 

Se a espécie humana não negasse sua natureza de espécie 
( c:. Delignv. acima) e aceitasse assumir suas solidariedades de 
espécie eritre outros, o sono oe suo razão não daria à luz "IOnstros 
como as iaéios totais (quando se tornam exclusivas e mortíferas) 
ae Deus. de Estado, de Partido . de ?ovo, de CJltura , de ldentidaae 

16. More Richir, Phénoménolagie et institution symbolique. Greno:ile . Jérõme Millon 
édireur. J 990. 
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de Roca, de Pureza da roço e de Puri'' icoção étnicc. entre os 
soiioariedades da espécie. aoue10 que chamarei de aceitação 
das crianças ou adultos "anormais" nos convido o analisar nossos 
reações de rejeição. ou ao menos oe mal-estar, íace às bizarros 
singularidades de indivíduos ou de "etnias singulares", levando em 
conro nossos implicações na loucura (ou d iferença) dos outros: a 
nossa, nós a reouzimos complocen1ememe a uma soMa de 
oarr;culoridodes finalmente suporté veis ( ao menos assim o 
imaginamos) por nosso círculo; o some oe particularidades do outro 
é por nós percebido como um b loco singular, irr-=dutível o seus 
comoonentes, solvo um: a não-suportobiiidode, por recuso ou 
incapacidade de "fazer como todo "lundo ·· . Mcs este "fazer" 
constitui o todo de nosso ser quando não fazemos. quando não 
dizemos nodo, quando evoluímos nos "meandros do agir"? 
Quando, em nosso semi-sono de lactentes. ou nos silenciosas delícias 
do amor. conta "o menor gesto"- gestos tão transdutivos , tão 
próximos dos gestos omedíôniodos e ternos da folhagem na 
ve ntania , dos massas de água arrebentando no praia, mas 
também, quando o irremediável, o trágico, se abatem sobre nosso 
vida. do agir imóvel e mudo ao pedra bronco ou cinzo à beiro do 
cominho. "É um homem ou uma pedra ou uma árvore ... ". 

Eis-nos reconduzidos à quesrão antropológico tal como 
colocado. por vezes demasioao abruptamente,. por ~eligny. Na 
contra-mão d e sua época, que orquestro com demasiada 
fac ilidade o temo do subjetividade em uma oposição es1éril. porque 
binário, anti-dialético, à objetividade, ele recoroo o questão· 
insistente do ser: este último compreende o suje ito, mas não é 
redurível o este pacote de iaentificoções; há iombém o natureza, 
··o inato a-consciente. renitente por norurezo às finalidades que se 
oferecem ao ser enquanto sujei10" 17 . O que converge paro as 
reflexões de um Gilbert Simondon, teórico do tronsduçõo, a 
propósito do pré-individual (que precede a individuação e subsiste 
no ser) ou do trons-individual que acompanho a individuação em 
suo d imensão coletivo. Pierre Clames. caro o Deligny, igualmente 
falo de um "pré-social" e de um "meto-social". sem os quais não se 
compreenoerio que tais indivíduos ou tais "etnias singulares" 
oMerínd ias resisrom, mesmo à sua revelia. aos encantos e ardis do 
servidão voluntário aos pés do Um, a o Símbolo e do Centro. E é 
to1vez no psicologia do criança não sub misso ao evolucionismo 
p ioget iano que se começam o e'lcontrcr os análises cujos 
i"nplicações antropológicos, explíci;os ou :1ão. convergem ;:>oro a 
interrogação recorrente de Deligny. 

17. Fernand Deligny. Le croire e; le craindre. oo.ci;, 
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Dois exemplos: um, vindo do 1\mérica do Sul. com uma 
psicanalista de crianças; o outro. proveniente dos EUA. com um 
pedopsiquictía, simurtaneomeme clínic:::: e exoerimentaiisra . lsooel 
:..uzariogo examino os problemas neuróricos exrremomenie graves 
monifestooos por crianças rejeitadas pela escola ou , antes, 
afetados ae anorexia escolar: são eias que. mui to arivc e 
sis1emoticamenre, rejeiiom e insrituição. '·Decidem" voiiar suo 
inteligência contra e1as rnesmas18

, mcs esta pane, esta es;ose. não 
é o interrupção de um desenvolvimento. Cooe melhor fator "que 
exis1e um funcionamento muito arivo contra a função intelecrua l. 
implicando em qualquer coiso como o existência ae uma "contro
inteligêncio'' orgânico e iértil em recursos . q u e age 
permanentemente, deixando por vezes o criança esgotada." Sem 
nos determos nos inreroreioções psicanalíticos em termos ae pulsão 
de morte, sublinhemos o caráter dinâmico do pulsão a-cognitiva . 
amplamente favorecido pelos coerções adaptadoras do instituição 
escolar; coações dos quais Célestin Freinet sublinhou os donos 
psicocognitivos no que concerne precisamente à anorexia escolar. 
às fobias devidos às punições, à dislexia generalizado e ao oue 
chamo escolorismo. análogo do hosoitolismo conceptualizado por 
Re né Spitz 19 . "A criança ( ... ) deve possuir uma boa dose de 
inteiigêncio, não teme afirmar Isabel Luzariago, poro conseguir não 
ser inteligente". Embora não se trote aqui de autistas, o observação 
é indubitavelmente válido poro esres últimos. observados por 
Deligny. E a pulsão de morte é. talvez, uma referência inadequado 
qu_ondo se trota da hipótese de que "o organismo tenro retornar à 
formo inanimado da qual surgiu e à suo anulação [aniquilação] 
como ser vivo organizado". Esta remanência do pré-individual 
simondon iono ou do "inato o-consciente" deligniano é muito 
significativa quanto à tese antropológica subjacenre de um ser 
humano que não se confunde com seu processo de subjetivação 
pelo acesso à linguagem e oo universo simbólico - aqui, o de 
interiorização das normas escolares e/ou familiares. 

Daniel Stern, por suo vez. propõe uma teoria do 
d esenvolvimen10 infantil e humano em geral como processo 
cumulorivo, e não como sucessão de etapas que se anulam ( ele 
se refere diretamente o Pioget). O desenvolvimeriro não é suscetível 
de ser descrito em terr1os de estádios ou de etapas. termos oue 
induzem o idéio de um trajeto irreversível . percorrido e anulado à 
medido que se avanço, como quando se "devoram" quilõmerros 
viajando de carro ou avião. Não há que confundir Srern com seu 
homõnimo mais velho. aquele que, o partir da escola de inteligência 

18. lsaDel luzariagc. Lo intelligencia conrro si mismo. E1 nino que no aprende. Buer1os 
Aires. :'ditorio1 Psique. s.d. 
19. Célestin Freinet. Lo sanré menrole de 1 e .-ifont. Paris. Mos;:>éro. J 978. 
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de Bine:, invento o sinistro 01 - quocien;e imelectuol - e, não 
contenre com isso, inrroduz o idéio de umc etapa "tronsdutiva" , 
provisório e a ser eliminado ao inteligência infantil, o que leva 
Piage1 o ne e se apoiar. Danie! Sterr prefere falar ae quarro 
d i'erentes "sen1idos ae si" , que não se anulam mu1uamenie o 
medido aue ooorecem, mas se cumu1am, mesmo na idade aoultc: 

- er.iergeni self. até aois meses 

- core self, de dois e seis meses 

- s;_iojective seif, de sete o quinze meses 

- verbal self. "mais tarde". 

"Uma vez formado, cada sentido de si continuo o func ionar 
p lename nte e o ser orivo ao longo de todo o vida . Todos continuam 
a se oesenvolver e a coexistir." A psicologia dos estádios sucessivos 
e eliminotórios deve ser rejeitada: "Contesto totalmente e noção 
de fases de desenvolvimento consagradas o problemáticos precisos 
c:::>mo a oralidade, o apego. o autonomia. o independência e o 
c:::>nf ionço. As prob lemát icos visualizadas como tarefas de 
desenvolvimento próprias o cenas épocas da primeira infãncio são 
consiaerados aqui como presentes ao longo de vida inteiro"20 . A 
propósito dos dois primeiros sentidos de si, Sterri é instado a afastar. 
o Jonro ao primeiro, o idéio de "fase outística" e , quanto ao 
segunao. ae ;,fase simbiórico". O conceito de tronsdução como 
propagação não seletivo, acompanhado de defosogens do ser 
no percurso de individuação (Simomdon), impõe-se aqui com a 
hipótese de uma continu idade en tre o pré -i ndividual e a 
individuação subjetivo. Nosso devir não está cortado em fatias. 
Nossa experiência existencial e nosso conhecimento científico não 
são disjuntos ( do mesmo modo que não o são, a pesar das 
aoorências, o saber do carpinteiro e o do padeiro), contrariamenie 
àquilo aue uma má teologia batizado de eoistemologio gostaria 
de nos fazer crer. Uma minoria de pesquisadores célebres e uma 
mosso de pesquisadores menos conhecidos estão aí paro 
1es1er.iunnar que. entre o vida cognitiva e o vida afetivo, qualquer 
ru p turc ep is temológica depende de uma operação de 
prestidigi tação. Coniro os vulgatas de Piaget (e , em menor grou, 
de Wallon, que reconhecia , conrra Pioget, o papel da oferividode), 
o aesmembroMenTo de nosso devir em es1ádios ou etapas conspira 
em 'avor da Maior g lória ao rezão classificarória . e contra o 
i!ldiviauação do iooo cada um aue somos . 

. A antropologia ou a coniro-amropologio de Fernand Deligny, 

20. Daniel S1e•n. The interpersonal world of lhe infa:ii New York. 1985; iraduçõo 
trancesc: Paris. PUF. 1989 
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o que quer que digo a insrituiçõo científica. está a í para nos lembrar. 
apoiando-se na curiosa base empírica dos autistas. que não somos 
somente ocu ltos "bon chie bon genre" . "bem sob ·ooos os 
cspecros" (exceto .com nós mesm osi ) . O simoólico é uíi' a 
propriedade fiolvez não exclusivo ) de nossa espécie. Devemos 
assumi-ia, sem por isso ser-lhe fiel a pomo de·cuitivar uma distinção 
cmmoológica. racial. identificcrória, d esrinadc a mascarar nosso 
aiienoção o bjetiva de "sujei tos " sJbmetidos. Afinal, já d izia Paul 
Vo léry em seus Carnets pósi Jmos, o ego não é senão uma 
"treauêncio" , um "hábito, uma iernbranç:::i". Muito implicado neste 
problema que o obseda ao longo ce toda a vida. manifesto a 
"recusa indefinida de ser o aue se é." Ele confessa: "E em geral, o 
crença necessária para ser interiormente o que quer que seja de 
defin ido me falta totolmente" 2 1

. Esta é. to ivez , também o 
desvanrogem, a implicação existenc:a l e in;electua l de Deligny. E 
do a utor deste art igo. 

., 

21. Paul Valery, Ego scripfor. Paris. Galiir>ard. 1992 

Nº01/ 99 -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 211 

~ 
~. 

1( 


	001
	002
	003
	004
	005
	006



