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Prefácio 

Este livro, vivido em Paris, em duas semanas de dezembro de 2003, 
através de uma discussão de dois amigos sobre a avaliação pelo R~tado dos 
chamados trabalhadores da saúde mental, interessa a muita gente peJa refi
nada c profunda análise - nos tempos atuais - de uma questão global: "Você 
quer mesmo ser aYaliado?". O importante no tírulo, o provocador é o termo 
mesmo, uma vez que "ser avaliado" está se tornando uma regra bem aceita, 
um calmante bem-vindo para uma época em que as pessoas se sentem perdi
das quamo a seu valor, em crise de identidade pela quebra dos ideais pro
movidos pela globalização. 

Vivemos a febre do ciframento, do tudo tem preço; logo, tudo é passí
vel de ser comparado, avaliado; nada é singular. A febre do ciframento da 
sociedade de controle defende-se do medo da singularidade: de que alguma 
coisa escape às medidas do avaliador; de que alguma coisa não tenha preço, 
de que não tenha nome e que nunca venha a ter. A sociedade de controle, 
defende Jacques-Alain Millcr no segundo capítulo, vem em resposta à que
da do "Estado-providência". Foi-se o pai, que por sua autoridade hierárqui
ca unia os rebentos, vem o "Estado-controle" aüviar os que sofrem da an
gústia da liberdade alcançada; liberdade para criar e se responsabilizar pela 
invenção de um modo de vida que uma singularidade incomparável pede. É 
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VocG oueR MESMO sen AVAl.IAoo? 

uma característica dos tempos atuais, da passagem de uma modernidade 
"pai-orientada" a uma pós-modernidade, a uma globalização que vai além 

do pai, deixando muitos desorientados ou, em uma palavra, desbussolados. 

Surgiu o novo homem, o H omem Desbussolado, carente de garantia. 
Ah! Com que rapidez a tão almejada liberdade de ação, de amor, de 

trabalho, enfim, de escolha, se transforma em pesadelo encharcado de an

gústia, já que não há escolha sem risco. E, frente a esse risco da escolha- do 

dizer o que deseja -, o homem, com saudade de uma vida prescrita no 

cardápio paterno, pede que o reconheçam como igual aos outros, pois é isto 

que faz a avaliação, destaca M.iller: é a sedução de ser comparado em tudo 

ao outro. É a morte, é o combate à singularidade, ao que escapa ao con-tro

le, porque nessa nova sociedade de contrato, como a define Jean-Ciaude 
Milner no primeiro capítulo, nada pode ficar de fora. Se antes, na sociedade 

da lei, o que não era proibido - o que a lei silenciava - era permitido, hoje, 

na sociedade de contrato, s6 é permitido o que está escrito, o que pode ser 

avaliado de antemão e posto no papel. 
Acabou o silêncio: os avaliadores detestam o silêncio, que haja alguma 

coisa em que eles não possam atrelar as rédeas de suas tabelas estatísticas, as 
quais, orgulhosamente, eles apresentam como o último avanço da ciência. 

Que engodo! Razão do subtítulo deste livro: "entrevistas sobre uma 

máquina de impostura". A máquina da impostura é a avaliação. "A avaliação 
é a busca metódica, incansável e extremamente maligna do consentimento 

do outro.", diz Miller, complementando: "A avaliação se reveste de roupa

gens científicas c o povo pode imaginar que se trata de ciência. [ ... J Não 

tem nada de científico, é totalmente místico, é uma transmutação, um batis

mo alquímico.". 
Vivemos sob o império da fórmula "problema-solução", d esenvolve 

Milner em mais um conceito que agrega para iluminar a mesma questão. Se 
você tem um problema, vamos achar uma solução: não há problema que 

não tenha solução, afirma o delírio cientificista, em sua reduzida visão da 

experiência humana. A isto, respondem os autores deste livro em paródia: 

"Não há problema que uma falta de solução não possa resolver.". 
Apresentei-os ao iniciar, singelamente, como dois amigos. De fato, 

Jacqucs-Alain Millcr c: Jean-Claude Milner são amigos de longa data, desde 
o tempo em que cursaram juntos a Escola Normal Superior da Rua d'Ulm. 
Miller, da filosofia foi para a psicanálise, se transformo u no responsável pelo 
estabelecimento em texto da obra de Jacques Lacan - é dele a escrita dos 
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P~EfÁCIO 

tàmosos Seminários- como também é dele a criação da Associação Mundial 

da Psicanálise e a depuração e operatividade da orientação lacaniana. Jcan
Claude M.ilncr preferiu a lingüística, com a qual ofereceu estudos funda

mentais das estruturas de ensino e de governo, citados nesta crítica à ava
liação. 

Além de colegas de escola, os dois, com mais alguns, foram os criadores 

dos "Cahiers pour I'Analyse", onde juntavam a epistemologia e a lógica 

para ler o mundo de sua juventude cercada de Althusser, de Sartre, de 
Foucault, de Barthcs, de Canguilhem. O encontro com Lacan, para um e 

para outro, foi revolucionário. Ocorreu quando o psicanalista, em 1964, 

passou a abrigar seu seminário na Escola Normal Superior, onde eles estu

davam. Lacan lhes deu ar, deu fôlego, para enfrentarem o sufoco da 
homogeneização da geléia geral dos avaliadores. 

Nas duas semanas em que se passa este livro, e antes, uma série de 
fóruns estava ocorrendo em Paris- eles os comentam - dirigidos por M.iller, 

em resposta a uma emenda de um deputado, Bernard Accoyer, que queria 

regular o mal chamado campo da saúde mental . "Falar, então, de saúde 

mental como uma extensão da saúde pública é, na verdade, estender a esfera 

do público de tal modo que a esfera do privado fique inteiramente absorvi
da nela.", diz Milner. 

É a forma do administrador, em sua inércia burocrática, sentir-se supe
rior ao técnico, explica Miller: "0 poder administrativo foi imposto aos ho

mens políticos e eles abaixaram a cabeça. É p reciso ajudá-los a levantá-la.". 

A emenda Accoyer, fermento dessa discussão, prolifera com outras ca

ras, em outros lugares_ No Brasil, encontramos exemplos curiosos. Se na 

f rança é o estado que desconfia dos "psis", querendo expulsar os charlatães, 
no Brasil são os próprios "psis", ou melhor, alguns "psis" que se auto-ou

_torgam o poder avaliador, criando associações que se q uerem saneadoras. 

"Uma expressão retoma freqüentemente entre os avaliadores [ ... ]" destaca 
Miller, 14fazer uma faxina , referindo-se à exclusão dos elementos duvidosos 
da profissão.". 

"Sua satisfação garantida ou seu dinheiro de volta", dizia o slogan de 
uma enorme loja de departamentos, hoje, aliás, falida. Os avaliadores pen
sam que a satisfàção possa ser garantida, claro, por eles. E quem não quer ter 
sua satisfação garantida, protegida por avaliadores-científicos, que nos pro
tegeriam do erro? M ais do que nunca, a sereia avaliadora nos hipnotiza com 
seu canto rochoso que tc::nta interromper o navegar da aventura humana. 
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Mais do que: nunca, pelo desgarramento do mastro da lei paterna, que regia 
a modernidade, nos vemos assustados pelo silêncio deste universo profundo. 

E, nestes tempos, aberrações como a tentativa no Brasil de passar uma 
lei pela qual psicólogos deveriam denunciar à polícia intenções agressivas de 
seus pacientes, e advogados deveriam igualmente denunciar clientes enga
nadores, nestes tempos, como diria Vinicius: "acabamos por achar Herodes 

natural"' . 
Os autores deste livro, um psicanalista e um lingüista, c mais uma mul

tidão de pessoas que participaram dos fóruns, não concebem uma vida sem 
silêncio, sem singularidade; eles consideram, inversamente, que é este silên
cio, o silêncio inavali:ível, incomensurável, a própria essência da dignidade 
humana, fonte da invenção e da responsabilidade. 

Além das aparências, a avaliação, em muitos casos atuais, é mística que 
irrcsponsabiliza a ação humana construindo equivalências, catalogando nossas 
ações em prateleiras burocráticas, para boi dormir. 

Este pequeno livro, ao contrário, é um despertador, um alerta, uma 
sacudida no sono dos acomodados. 

Jorge Forbes, ' psicanalista 
São Paulo, fevereiro de 2006. 

1 N.E.: Jorge Fo~s é psicanalista c médico psiquiatra em São Paulo e um dos principais 
introdutorcs do penS3.mcnto de Jacques Lacan no Brasil, tendo parócipaçào fundamental 
na criação da c~;Cola Rrasilcira de Psicanãlisc, da qual roi o primeiro diretor-geral. 
Atualmente, preside o Insótuto de Psicanálise Lacaniana (IPLA) e dirige o Projero Análise 
(http:/ / www.projeroanalisc.:.com.br) . É psicanalista membm das Escolas Brasileira e Euro
péia de Psica.nêlise. Tem várioo artigos publicados no Brasil c no exterior e também colabora 
freqüentemente com a gr.mdc impren~. sendo curador do prognma Vivmdo aUm dm limi
tes, da TV C ultura, e conftn:ndlõta do progr~ma Cafi filcsófito, da mesma TV. É autor, 
dentre outros livros, de Votê Q!tcrlllfllt Deseja?( 4'1 ed., 2003), em que trata de uma psi~-aná· 

lisc além do 'Édipo, própria av novo homem tle.lmssolado da globalizaçàv, c co·autor do 
recente A btPtnçiio do F11turo ( Manole, 2005 ),que pensa soluçOcs para ,;ver nessa n0\'3 era. .. 

Sobre os autores 

JACQUES-ALAIN MILLERé psicanalista em Paris c dirige o Depar
tamento de Psicanálise da Univcrsité de Paris VITI. É diretor do Instituto 
do Campo freudiano. Fundou a Associação Mundial de Psicanálise (AMP), 
da qual foi o primeiro Delegado-Geral. É responsável pelo estabelecimento 
dos textos dos Seminários de }acqucs Lacan. Seus numerosos artigos, con
ferências e seminários têm sido divulgados pelas principais revistas de psica
nálise, traduzidos para vários idiomas e editados em vários livros. 

JEAN-CLAUDE MILNER é lingüista, ex-professor da Univcrsité de 
Paris VIII c ex-Presidente do Colégio Internacional de filosofia. Autor de 
inúmeros livros, entre eles: Les penchants crimimlr de t>Et-1rope démocmtique 
(2003), Le Pas philosophiqtJ.e de Roland Barthes (2003), Existe-t-il une vie 
ime/lectuelle m France? {2002 ), Cahier .Jean-Ctat4de Milner (2001 ), 
MaUarmé au tombeau ( 1999), Le Triple dt~ pl.airir(l997) c Constat( 1992). 
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JACQUES-ALAIN MILLER: Bom dia. Estou contente por receber 
aqui Jean-Ciaude Milner, que não apresentarei a vocês, pois precisaria de 
mais tempo do que disponho nesse curso. Vou supor, então, que vocês o 
conhecem. Apesar de ainda não ser uma celebridade, ele goza de wna noto
riedade assegurada, que só precisa crescer um pouco mais. 

Ele acaba de me informar que a obra que lançou recentemente, com o 
delicado título .As tendências crimimJsas da Europa democrática, 1 foi co
mentada no Libération2 de hoje. Apoderei-me de um exemplar, num nicho, 
descendo as escadas. Vejo que Philippc Lançon, sempre escrevendo, fez uma 
divertida descrição das reações suscitadas pela obra, que eu mesmo havia 
comparado a um St1pplément att Vóyage de Bougainviile, que parece escrito 
no estilo da Ética e de seus escólíos.3 

Lançon diz: '"Há aigtunas semanas, como serpentes diante de um. encan
tador que toca uma flauta de idéias, vá1ios i1ztelectuais ftcartun fascinados 

1 Milner, J. C. l.es pench1mts criminels de l'Europe dén:ocrRtique, Paris, Verdier, 2003 (N. T. ). 
1 Jornal I.ibératicn (N. T. ). 
~No orig. scoJies, referência à Ética de Espinnsa (N. T.) . 
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pdo 11ovo livro do ftliJsofo Jean-Claude Milnu: Sua inteiigbuia seca ... ". Banhes 

tinha comentado o seco e o molhado em Michclct. O seco é Roocspierre, é 
núm. Porém, é bom que a pólvora esteja seca. 

JEAN-ClAUDE MILNER: Em Roland Barthcs, o seco são os turcos, 

que instalam um barril de: pólvora no Parthenon que, em conseqüência, 

explode. 
JACQUES-ALATN MTLLER: Estive lá há um mês. Atenas, que há dez 

anos estava um pouco abandonada, foi renovada para os Jogos Olímpicos e 
agora até mesmo o Parthenon está com aparência de novo rico. Retome

mos: "Sua inteligêm;ia seca, ma qttalidade de terrtWista cortês provocando e 
corta1Jdo a sociedade com uma 11oz d.()ce, por assim dize1; com uma xícara de 
chá "as mãos, setl elitismo alpi1w, sua violét~cia calma, sua levit(Jfíio 1Ja frieza 
dos co1ueitos qrt-e utiliza como ta?Jtas armas brtmcas, tudo os paralisa, mtttsias
ma, Í1lquieta". Vamos ver se isso terá em vocês o mesmo efeito. 

Não apresento o orador, mas o tema. A avaliação. É um tema que não 

toi muito tratado no pensamento contemporâneo, parece-me, a não ser nos 

tratados de gerenciamento e, sem dúvida, ligado também à gestão da medi
cina. A avaliação é, entretanto, um fenômeno essencial nos tempos atuais. 

Aqueles que lêem a revi~'ta Elttcidatirm verão, no final do último número, 

no extrato de um diário pelo qual fui responsável no mês de novembro, 

como fiquei abalado com toda cs:>a história. Foi o que fe z com que, na 

.semana seguinte, quando Libération me pediu um posicionamento sobre a 
emenda Accoyer, eu evocasse logo a avaliação e os avaliadores. Nós aborda

mos esse tema há uns quinze dias, quando do primeiro Fórum dos psis. Per

guntei, então, a Jean-Claude Milner se de não gostaria de refletir sobre isso 

c ele fez uma intervenção, no sábado passado, que impressionou o auditório 
o que: me fc:z pedir-lhe que tratas.~ desse tema aqui, para nós, em quarenta 

e cinco minutos, de maneira a termos uma discussão em seguida. 

JEAN-Cl.AUDE MILNER: Agradeço a Jacques-Ala.in Miller o convite 

para falar a vocês, numa ocasião que creio ser importante. T rata-se de algo 
diverso da questão particular que é levantada pela emenda que vocês conllc

cem. A questão particular é de saber como serão organizadas, nas décadas 

vindouras o u, em todo caso, na próxima, certas profissões, aquelas que se 
ocupam do que chamo, .seguindo outros, ma/viver l malvivre). O mal viver é 

imediatamente situado pelo autor da emenda no registro da saúde mental. 
O senhor Bernard Accoyer expressou-se em termos claros sobre esse ponto: 
admitindo-se qllc a saúde mental diz respeito à saúde pública, admitindo-se 
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que a saúde pública diz respeito às fi.mçõcs régias• do Estado, a saúde men
tal releva das funções régias do Estado. E, posto que: o mal viver diz respeito 

à saúde mental, o malviver releva das funções régias do Estado. 

Além disso, o interessante da situação é que da combina dois paradigmas 

que creio decisivos no que se pode chamar de determinação do moderno: 
por um lado, o paradigma problema-solução e, por outro, o paradigma da 
avaliação. 

Começa-se por estabelecer que há um problema; começa-se levantan

do-o . Por quê? Porque surge uma queixa na sociedade. f: inútil tentar saber 

se essa queixa é ou não fundamentada, se ela é maciça; ela se estabelece 

como se fosse um axioma. Ora, quando um problema se coloca na socieda

de, demanda-se aos políticos encontrar uma solução. Tal é o paradigma das 

relações entre os políticos e a sociedade no urúvcrso moderno. 

No presente caso, a solução é apresentada em termos de avaliação. Ora, 
é preciso observar que os dois paradigmas se co-pertencem. É bem evidente 

que a fórmula problema-solução vem da matemática, tomada em seu senti

do mais amplo- geometria, aritmética, pouco importa. Quanto ao paradigma 

da avaliação, ele é extraído da medida do calculável. Que o cálculo seja em 
termos quantitativos ou qualitativos, que a avaliação seja quantitativa ou 

quaHtativa, estaremos no paradigma da medida. 

Dito de outro modo, há algo comum entre esses dois paradigmas; esse 
algo em comum é uma estrutura fundamental para a matematização, seja 
teórica ou prática: falo da relação de equivalência [ mise en égalité]. 

O que caracteriza uma solução, quando ela é boa? Bom, ela substitui 

Sfllvasocietate - preservando-se todo o resto da sociedade - algo que cau
sava um problema por outra coisa que faz com que o problema não exista 

mais. Substirui-sc, peça por peça, uma peça que não funciona mais, que dá 

problemas, por uma outra que funciona. A forma da peça de substituição 
pode ser ou não a mesma da peça anterior, pouco importa. Na verdade, o 

paradigma problema-solução é um esquema de substituição por cquiva· 

Jêncía. 
Na avaliação, vocês têm também uma substituição sa-lvasocieta.te. Subs

tituição do que pelo quê? Bom, da avaliação avaliadora pela coisa avaliada. 

• No orig. fonctirms rigRJiennes, que remete aos dirdtvs, prerrogativas, privílégivs prc'>prios ao 
rei, rr.galiRs c que, no contexto atual, é expre.'>São usada para designar as "atribuições privari· 
vas, exclusiva.~ ou espc:cíticas" do f.~1::1do ( N. T.). 
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Vocês têm, no ponto de partida, digamos, tomo um exemplo ao acaso, um 

psicólogo; na chegada, vocês têm um psicólogo avaliado. Evidentemente, 
vocês não vêem a diferença; o psicólogo não-avaliado e o psicólogo avaliado 

têm os mesmos traços, o mesmo comportamento, mas na verdade uma subs

tituição muito importante se produziu, porque o psicólogo avaliado entrou 

no conjunto dos seres e objetos avaliados. Tornou-se um valor de feições 

humanas. Essa substituição, por si só, constitui o primeiro passo para esta 

outra substituição que é a substituição de um problema por uma solução. 

No caso que nos ocupa, pda versão amena que é apresentada aos aman

tes da conciliação, poderíamos acreditar que o simples fato de avaüar cons

titui o alfa e o ômega da solução. Bastaria, então, que tenha havido avaliação 
para que tenha havido solução. Em todo caso, a lógica é perfeita, posto que 

nos dois casos funciona a mesma estrutura de substituição por equivalência, 

Ja.lvR- Jociet/1te. 
A sociedade salva, salvar a sociedade ou, como dizia Foucault, "É preci

so defender a sociedade".5 É o dtu.lo de um de seus últimos e mais impor-

tantes Senúnários. . 
JACQUES-ALAlN MILLER: Ele não assumia isso como dele, não é? 
JEAN-CLAUD.E M1LNE..R.: É um dos enigmas do Seminário. Esse Se

minário, assinalo de passagem, conceme em primeiro lugar às questões que 

estamos evocando. Ao inscrever o malviver na esfera das funções régias, a 

emenda Accoyer ilustra maravilhosamente a fórmula que Foucault usava 

para o poder moderno: "deixar viver e fazer morrer"'. 

JACQUES-ALAIN MILLER: Belo quiasma. 
JEAN-CLAUDE MILNER: Belo quiasma, que nos concerne a todos. 

JACQUES-ALAlN MILLER: Salvo pela presença de um termo suple-

mentar. É que, no intervalo entre o viver e o morrer, eles nos enchem o saco 

[emmerdent]. 
JEAN-CLAUDE MILN ER: Já chego lá, na função de "encheção-mor", 

já chego lá . · 
Juntando os dois paradigmas, problema-wluçâ{} e avaliafiíO, há então 

wn hipcrparadigma, o da equivalé1Jcia. Alguns historiadores situam a emer-

! Fouçault, M. llfaut defend1't 14 sociéti, Paris, Gallirnard, 1997 (N. T.). 
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gêncja desse hiperparadigma na Europa do século XII, com o aparecimento 

da moeda. Há certamente algo d igno de nota aí. O fato de que a moeda 

possa ser pensada como equivalente universal merece atenção, em todo caso. 
Acrescentaria, somente, que ao aspecto de equivalência mensurável, o 

hiperparadigma faz corresponder um aspecto de equivalência jurídica. É o 

que se chama de contrato, no qual supõe-se que os parceiros são eqruvalen

tes em torça e têm algo equivalente para trocar. O hiperparadigma da equi

valência subsume, então, ao menos três paradigmas: problema-solução, ava

liação c contrato. Em contrapartida, esses três paradigmas se co-pertencem; 

eles combinam-se a três ou dois a dois; eles permitem que se passe, de furma 

desapercebida, de u m a outro: da avaliação à estrutura problema-solução, 
mas também da avaliação à ideologia do contrato. 

Uma anedota. Os universitários franceses não devem saber djsso - a 

capacidade de ilusão deles é imensa-, mas já estão sob o regime da avaliação 

há mais ou menos uns quinze anos. Ora, desde que o sistema de avaliação 

foi estabelecido, nos dois anos que se seguiram estabeleceu-se o sistema de: 

contratos. Dito de outro modo, os universitários franceses, repito, nem to

dos sabem disso, em dois anos passaram da avaliação ao contrato. Cada 
universidade deve subscrever com o Estado um contrato, um contrato de 

objetivos. Em prinápio - não acontece nunca exatamente assim, mas não 

vou entrar em detalhes agora - a alocação de recursos é reforçada ou suspensa 

em função da avaliação, que mostra se os objetivos foram cumpridos. 
Se nos fiarmos nos fatos, desde o momento em que há contrato, há 

avaliação. Há avaliação a porteriori para verificar se o contrato foi bem res
peitado, mas há também avaliação R- priori, porque é preciso avaliar se o 

parceiro com o qual se quer fazer o contrato é como supomos que seja. Esse 
momento, no fundo, é que é designado com o nome de credenciamento. 

Simetricamente, desde que há avaliação, há contrato. O avaliado aceita 
ao menos uma coisa: o princípio geral da avaliação . Quanto ao avaliador, ele 

dá sua competência e parecer [ exper#sç]. Ele aceita, claro, de saída que sua 

avaliação, se ela é negativa, suscite protestos. Em resumo, oferece-se em 

sacrificio para o bem de todos. Aceita também, de antemão, que seu parecer 
avaliativo seja, ele mesmo por sua vez, avaliado no âmbito de um novo 
contrato, pois um contrato pode sempre dar nascimento a um outro, sem 
outra razão além de um motivo apenas circunstandal. Ele aceita isso, ou 
melhor, deveria aceitá-lo. A França tem, contudo, suas particularidades. Vol
tarei a falar disso. 
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Quando se fala em contrato, fala-se de alguma coisa cuja importância 
ultrapassa o jurídico. Quer nos demos conta ou não, passamos, no que 
concernc à democracia, de urna figura a outra. Fomos educados com a idéia 
de que a democracia era, de alguma forma, o lugar geométrico da lei. A lei 
diz respeito ao linúte; ora, a democracia entrou, a partir daí, na era do ilimi
tado. Assim, ela tornou-se o lugar geométrico do contrato. Ou melhor, dos 
contratos, já que a força da forma contratual está em poder ser multiplicada 
de maneira ilimitada. 

Dito de outro modo, se a ideologia do contrato tornou-se o funda
mento do que chamamos a "democracia ilimitada", não a democracia polí
tica clássica, mas a democracia do futuro, e se, por outro lado, o contrato 
tem estreita ligação com a avaliação, então vocês vêem, em contrapartida, 
que qualquer proposição que se articule em termos de avaliação deve ser 
considerada como fazendo avançar a democracia. 

Não temos nenhuma surpresa quando constatamos que a ANAES, a 
Agência Nacional de Credenciamento e de Avaliação da Saúde, foi fomen

tada por um reconhecido defensor dos direitos humanos, Beroard Kouchner. 
Essas duas coisas correspondem-se inteiramente. Ainda mais que o q ue aqui 
é chamado de direitos humanos não são os Direitos do Homem c do Cida

dão da D~claração de 89. Os direitos de 89 dizem respeito ao limite; eles 
colocam limites à lei. Mas os direitos humanos em sua versão moderna di
zem respeito ao ilioútado. Direitos ilimitados, contratos ilimitados, proce
dimentos de avaliação ilimitados, validade ilimitada da forma problema-so
lução , todo esse conjunto se co-pertence. 

JACQUES-Al.AIN MILLER: De certo modo, tudo isso estava germi
nando desde a Declaração dos Direitos do Homem, a partir da igualdade de 
condições, como dizia TocqueviJle. De cena modo, o mundo foi feito para 
chegar a Bernard Kouchner. É uma tese interessante, posto que ele deve vir 
ao terceiro Fórum dos psís. 

JEAN -CtA.UDE MILNER: Já que evoquei a ANAES, queria fazer res
soar c sublinhar o caráter propriamente teratológico da expressão "agência 
nacional de avaliação". 

No dispositivo que acabo de evocar, em que a avaliação, o contrato e a 
ilimitaçào [ ilimitatiot~] se co-pertencem, é evidente que um parceiro não 
devia intervir, a saber, o parceiro "nacional", que na França nada mais é do 
que o Estado. O senhor Bernard Accoyer tàzia alusão à função régía do 
Estado. É preciso ver que, quando se tàla da função régia do Estado, a 
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noção de contrato desaparece. A expressão natural da função régia do Esta
do, inclusive e especialmente no Estado democrático, é a lei, c a lei não se 
baseia na igualdade dos parceiros. 

Retomo, de bom grado, por minha conta, uma referência sobre a qual 
Jacques-Alain Miller, no volume Lakant/ chamou a atenção, a saber, a refe
rência que Kant faz a J uvenal. A lei, díz Kant a partir de Hobbcs, díz respei
to ao sic volo, sic jt1beo; a voz imperativa que se faz assím ouvir não se coloca 
em pé de igualdade com aqueles que devem ouvi-la e segui-la. O contrato, 
ao contrário, baseia-se na igualdade dos parceiros. 

JACQUES-ALAIN MILLER: A lei - Lacan, em dado momento, fez 
muito para colocar o termo em voga - supõe o terceiro, o grande Outro, 
enquanto que o contrato é, finalmente, um esforço para dar um estatuto 
simbólico ao estádio do espelho. 

JEAN-CLAUDE MILNER: Sim, é bem isso. Pode-se perceber as dife
renças mais em detalhe. A lei funciona tanto pelo que da diz quanto por seu 
silêncio. Remeto aqui ao famoso adágio, que define os regimes liberais por 
oposição aos regimes autoritários: a lei permite tudo o que ela não interdita 
expressamente. O silêncio da leí é o que a faz funcionar. Consideremos uma 
lei verdadeiramente liberal, a saber, a lei sobre as associações, dita lei de 
1901. Ela foi tomada como prelúdio para a separação entre a Igreja e o 
Estado e para permitir à Igreja funcionar sem ser incomodada.7 Por um 
efeito de ricochete, ela permitiu a todos, notadamente ao mundo da psica
nálise, de beneficiarem -se a baixo custo de um estatuto legal. 

Qual é o nó da lei de 1901? É que da não diz nada sobre todo um 
conjunto de coisas. Esse silêncio faz dela, em primeiro lugar, uma lei c não 
um contrato; c, em segundo, uma expressão do poder régio do Estado, 
como garantia de uma liberdade. 

No contrato, quer o tomemos em seu sentido jurídico comum ou em 
um sentido ampliado, somente conta o que é expressamente estipulado, seja 
de maneira positiva ou de maneira negativa. O que não é expressamente 
dito não vale . O silêncio não funciona. A lógica é, então, tOtalmente dífc· 
rente. Por isso, entre um modelo de democracia fundado na lei e um mode
lo de democracia fundado no contrato, a questão do silêncio ou do não
silêncio regulamentar seria também totalmente diferente. 

6 Coletivo, IAkant, Paris, Huys=ans, 2004 (N. T.). 
7 No orig. "sans qu • on aílle !ui chercher des poux dans la tê te" ( N. T. ). 
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Retomarei sob essa ótica a lei da chateação máxima que )acqucs-Aiain 
Miller evocava. O dispositivo francês é francamente transacional; de fato, 
tentamos hoje construir wn sistema de transações entre o limitado e o ilimi
tado , entre a lei e o contrato. Resulta que ninguém nunca sabe o que vale, 
entre o que é d ito e o que não é dito. 

Ouvem-se afirmações do tipo "não há nada a temer da emenda X, por

que tal ou tal coisa não está mencionada lá, enquanto que, na lei, o que não 
está mencionado não está expressamente interditado e o que não é expressa
mente interditado é permitido". O problema é que nós não estamos mais 
inteiramente num regime de lei, nós estamos em um regime onde o contra
to emerge; ora, no contrato, o que não é expressamente permitido não é 
permitido de jeito nenhum. 

JACQUES-ALAJN MTLLER: O estatuto de uma associação é um con
trato entre os membros, entretanto o que não é interditado é permitido. É 
um ser híbrido. 

)EAN-CLAUDE MILNER: Nós estamos num sistema lúbrido, é esse 
o problema. 

JACQUES-ALAlN MILLER: Um sistema no qual não se sabe nunca 
se devemos interpretá-lo do lado da lei ou do contrato, um sistema onde o 
associativo está mais ou menos em todos os lugares. 

JEAN-ClAUDE MILNER: Um sistema que se quer claramente fim
dado no contrato, como o sistema americano; que seja bom ou não, resta 
discutir. Mas ali, ao menos a lógica con tratual salta aos olhos. 

JACQ UES-AIAJN MILLER: Na França, para criar uma associação de 
1901 , basta uma declaração, e os estatu tos cabem numa única página, eu o 
fiz . Nos Estados Unidos, há uns quinze anos, eu q ueria criar uma associação 
sem fins lucrativos para as atividades Lacanianas e me tro uxeram um docu
mento de cinqüenta páginas onde era preciso responder a não sei quantas 
questões. Não o fizemos. 

JEAN-Ci.AUDE MILNER: A partir dos documentos que pude ver, a 
avaliação é um procedimento pesado. Esse peso se liga à lógica do contrato, 
não à lógica da lei. Diz respeito à lógica do contrato porque, na verdade, a 
avaliação, como substituição do ser avaliado pelo ser a avaliar, repousa na 
mesma lógica de substituição do igual pelo igual do contrato ou do disposi
tivo pro blema-solução. 

Retornemos à chateação máxima. Na verdade, é o que eu gostaria de 
articular no Fórum dos psis, caracterizando o dispositivo que conhecemos, o 

Vod QUER MESMO SER AVALIADO? 9 

dispositivo francês no seio do dispositivo europeu. O que é que faz com que 
seja tão sacai [ emmerdant], no sentido literal do termo? Quer dizer: por que 
há tanto papel? O ponto é que nós, europeus em geral c franceses em parti
cular, estamos buscando transaçõu. O termo remonta, como Daniel 
Lindenberg o fez valer, nunca me enganei sobre isso, a Pio IX. Transação 
entre o quê? Entre o limitado da tradição legal c o ilimitado que reina na 
sociedade presente e na do futuro . 

Disso resulta que, em todos os dispositivos que se estabelecem na Eu
ropa e na França, aparece aquele que vai fazer a interface entre o Limitado e 
o ilimitado, entre a lei e o contrato, entre a versão legalista e a versão contratual 
de cada medida; essa figura é a do fabricante das regulamentações. É o fabri
cante das regulamentações, o alto funcionário, o administrador. Podemos 
encontrar materializações múltiplas, mas, enfim, o tipo é bem conhecido. Se 
dissermos a ele: "Mas é contrato, as funções régias do Estado não têm nada 
a ver com isso.", ele dirá "Atenção, tenho que levar em conta o bem públi
co, então preencham os papéis.". E, se lhe dizemos: "Mas é nacional, é de 
lei, então, o que não está expressamente proibido é permitido", ele respon
de "Atenção, um parecer científico necessita de todas as informações: pre
encham, então.". 

Em conclusão, é sempre preciso preencher o quadradinho. E, além dis
so, é preciso sempre acrescentar um outro. A chateação máxima se manifes
ta, então, pela conjunção de duas coisas: primeiramente, o fato de que a 
carga administrativa não pára de crescer; segundo, o fato de que ela é im
possível de delegar. No entanto , nos Estados Unidos, apesar de a carga de 
papel também não parar de crescer, ela é passível de ser delegada, quer dizer, 

pode-se engajar, por contrato, especialistas para se ocupar disso em nosso 
lugar. São os famosos advogados ou lawyers. Na França, no momento, glo
balmen te, esses especialistas são pouco numerosos. Na prática corrente, tudo 
deve ser feito, se posso dizer assim, à mão. E se há duzentos quadradinhos 
para preencher, a gente os preenche sozinhos. 

Esse é o efeito de chateação máxima. Ele é a conseqüência do que cha
mo de transação. Na versão herdada, há as funções régias do Estado, mas o 
Estado só se intromete, em nome delas, naquilo que concerne ao exercício 
do poder régio, quer dizer, na política externa, na polícia, nos impostos etc. 
Atualmente a transação reina; conserva-se, oriunda do passado, uma função 
régia, mas ela pa.~.so\l a se ocupar de todos os elementos que fazem a vida 
pública moderna. Entre esses elemento~; da vida pública está a saúde públi-
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avaliação é um procedimento pesado. Esse peso se liga à lógica do contrato, 
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mesma lógica de substituição do igual pelo igual do contrato ou do disposi
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ca; entre os elementos da saúde públka, a saúde mental; e entre os elemen
tos da saúde mental, o malviver. ve-se bem como, por toda uma série de 
vieses, não há nenhum limite que possa ser imposto no que diz respeito à 
função régia do Estado, em nome do bem de todos. 

Então, terminaria lembrando uma coisa que diz respeito à história das 
idéias, mas não somente. Todas as grandes doutrinas materialistas, eu diria 
todas, sem exceção, colocaram um a-mais r en-plus] que excedia qualquer 
forma de contrato. Esse a-mais que excede qualquer forma de contrato, 
excede, por conseqüência, qualquer forma de avaliação c, também, qual
quer absorção pela forma problema-solução. 

Remeto vocês ao extraordinário capítulo seis do livro 1 do Capital, 
especialmente às últimas páginas. Marx expõe o encontro daquele que só 
tem sua força de trabalho para vender e daquele que vai comprar essa força 
de trabalho. Esse mundo da troca, diz ele, tem por divisa: Liberdtule, Igual· 

dade, Bentham. Liberdade, porque aquele que só tem sua força de trabalho 
para vender é livre para vendê-la ou não. Igualdade, já que um tem algo a 
vender c o outro o dinheiro para comprar. Bentham, posto que ambos con
correm à utilidade social máxima. Todo o livro I do Capital consiste em 
demonsn·ar que, em relação a esse contr.1to, há um a-mais que se chama 
mais-valia. Não um valor a mais, mas um mais-de-valor [plu.r-de·valeur] , 

para retornar a tradução que Lacan propunha. Quer dizer, um exci!SSO que 
resiste a qualquer substituição calcuJávd entre força de trabalho c salário. 

Tornem a lista dos três impossíveis estabelecida por Freud. Por q ue 
governar é impossível? Porque se demanda aos governantes que encontrem 
soluções para os problemas que a sociedade coloca; ora, diria Freud, há um 
objeto que não vai ser absorvido pela fórmula solução-problema. 

Por que educar é impossívcl1 Porque se demanda ao educador :mbsti
tuir com o pleno de seus conhecimentos o vazio da ignorância daquele a ser 
educado. Ora, dirá Freud, eduquem como quiserem, haverá sempre alguma 
coisa que não' poderá ser substituída. 

Em resumo, o a-mais dos materialistas tem um nome, é o insubstituível. 
Não surpreenderei ninguém aqui, sobretudo tàlando diante de Jacques-Aiain 
Miller, que deu uma demonstração disso aos leitores do Le Monde, Lembrao· 
do que Lacan tinha, do insubstituível, construído a forma lógica que é o 
objeto pequeno a. Penso que, fazendo isso, Lacan se inscrevia na linhagem 
do que há de mais elevado no materialismo, tomado no sentido de seu 
percurso histórico. 
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Jacques-Alain Miller teve a gentileza de fazer alusão a meu último livro. 
Nele sustento que, entre os nomes da história, há um, um ao menos, que 
carrega o insubstituível. Bom, diria que hoje me vejo, em uma conjunmra 
especial, levado a encontrar em outro lugar um outro valor da função de 
insubstituível. No Fórum dos psis, denominei-o malviver. Poderíamos dar
lhe outros nomes, certamente, mas é dessa função que se trata no dispositi
vo estabelecido com as melhores intenções do mundo, ou seja, as piores, 
segundo aqueles que dizem que tudo pode ser objeto de avaliação, que 
tudo pode ser matéria para solução c que não há insubstituível. 

Que paixão anima tantos homens honrados? Retomarei, quando che
gar o momento, um termo de Edgar Poe, que ele, por sua vez, tomou de 
Rousseau: a mania «de negar o que é e de explicar o que não é.,. (Aplausos.) 

JACQUES-ALAlN MILLER: É preciso que saibam que Jean-Ciaude 
Milner está aposentado do ensino superior. A partir deste ano? Há dois 

anos? 
JEAN-CLAUDE MILNER: Há dois anos. Vocês estão vendo, então, 

um resíduo. 
JACQUES-AI.AIN MILLER: Às vezes, Oli aposentados fazem peque· 

nos trabalhos aqui e ali. Se nós pudéssemos contar com uma comunicação 
sua, de tempos em tempos, seria bom. 

Sim, a questão da avaliação é eminentemente filosófica . Nós repetimos 
isso durante nossos anos de estudo das teses heideggerianas, neo
heideggerianas, sobre a era da técnica, teses no fundo românticas que, apc· 
sar de progressistas, combinavam muito bem com o protesto marxista. Há 
um fio que a partir de Rousseau conduz a Heidcgger como a Marx, e a 
trama pode incluir o Mal Estar JJa. Civilizafão. Em resumo, era uma sensibi· 
!idade própria a uma época. Mas, de fato, para nós, a técnica se encarnava 
como? Essencialmente pela multiplicação dos objetos, pelos gadgets, por 
sua incidência na vida cotidiana. E essa técnica foi freqüentemente nossa 
aliada, é preciso reconhecer isso: o transistor, o computador, o fax, a loternet, 
os aviões, os jumbos que fizeram a América Latina ficar tão próxima de nós 
etc. É claro, podemos deplorar, correlarivamente, a padronização crescente 
da vida, a massificação, nada mais do que o absolutamente comum . 

Para mim, o que houve de absolutamente singular e mesmo de chocao· 
te no momento Accoyer é que a fuce de horror da era da tecnologia foi 
desvelada, chegou bem perto. Esse negócio de avaliação, coloco aí o patéti· 
co, enfim nos permite compreender o que Sollers lembrou tão judiciosa-
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ca; entre os elementos da saúde públka, a saúde mental; e entre os elemen
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objeto que não vai ser absorvido pela fórmula solução-problema. 

Por que educar é impossívcl1 Porque se demanda ao educador :mbsti
tuir com o pleno de seus conhecimentos o vazio da ignorância daquele a ser 
educado. Ora, dirá Freud, eduquem como quiserem, haverá sempre alguma 
coisa que não' poderá ser substituída. 

Em resumo, o a-mais dos materialistas tem um nome, é o insubstituível. 
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mente de Heidegger, a "tomada de assalto" [ at-raisonnement] pela técnica. 
Como Sollers evocou sábado passado, ao pedir que viesse a esse Fórum, eu 
havia rabiscado um bilhete no qual lhe dizia que estava verdadeiramente 
agradecido por ele ter mantido a referência a Heídegger quando todo mun
do dizia : "Oh, acabou tudo isso." , e ele continuava teimosamente a se refe
rir a Heidegger em seus editoriais no Le Munde. 

Voltarei, depois dessa digressão, à questão bem precisa tratada hoje por 
Jcan-Ciaude Milner. 

O que você disse sobre o binário problema-solução faz eco ao ponto de 
partida de seu livro sobre as "tendências criminosas". Por outro lado, o 
episódio Accoyer - falei de assassinato da psicanálise- é algo como as ten
dências criminosas da democracia francesa. H á, ao mesmo tempo, o complô 
de um grupo e a avaliação como fenômeno de civilização. 

O binário problema-solução é muito esclarecedor, no início de Tendét~ciM 
crími1wsas, onde você indica que o termo solução final, que é apresentado 
como monstruoso, nada maís é do que o termo usado para falar de uma 
solução definitiva ao problema dos aposentados, por exemplo. A questão é 
saber por que o judeu se tornou um problema, assumiu ser um problema, 
constituiu-se num problema. E isso faz ver a grande sabedoria de um persona
gem que sempre apreciei por esta fala, o senhor Queuille, que foi durante 
muito tempo presidente do Conselho sob a Quarta República, do tempo de 
Correze, anterior a Chirac, que dizia - lembrei isso em meu Neveu de Lacan: 
"Não há problema que uma ausência de solução não possa resolver.". 

Sempre achei isso maravilhoso. "Não façamos disso um problema.", 
tudo se resume nisso. É a abordagem zen, a saída zen da dobradiça proble
ma-solução. Há um problema? Quem o diz? Deve-se considerar que "isso é 
um problema" porque o outro lhe diz? Primeiro, não se pode dizer sempre, 
como Magritte, c: mesmo contra toda e qualquer evidência: "Isso não é um 
problema.". Mas, admitindo-se que é um problema, a primeira solução a 
buscar é a de não resolvê-lo. O problema torna-se, então, a solução do 
problema. Vive-se com isso dentro do elemento do insolúvel. A solução é a 
não-solução, o impasse, mas assumido, consentido. Há algo disso na saída 
de uma análise:. E, então, temos a chance de encontrar algo do deixar-ser 
[ laissez-être], a serenidade do deixar-ser. Isso escapou a muitos, mas o presi
dente Queuille abre-nos ao Ge!assenheit! 

JEAN -CLA U DE Ml LNER: A fórmula de Queuille que você cita é bas
tante esclarecedora. Assim como a fórmula de De Gaulle, que é uma varian-
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te dela: "Não se resolve um problema, cuidamos para que permaneça como 
está." .8 Deve-se aproximá-la de uma outra expressão dele: "Ter dois ferros 
no braseiro" ,9 posto que se alimenta um fogo. 

Percebemos aí a diferença entre um Estado que se inscreve como um 
todo limitado e um Estado que se deixa absorver pela falta de limites da 
sociedade. Nesse ponto, precisamente, pode-se compreender que uma das 
formas da técnica seja o administrativo, a papelada administrativa. Se pen
sarmos a técnica sob a forma do transistor, não compreendemos que a to

mada de assalto é efetivamente ... 
JACQUES-ALAIN MILLER: É muito mais a papelada ... 
JEAN-CLAUDE MILNER: É a papelada. 
JACQUF..S-ALAIN MILLER: A técnica é a papelada, e compreende-se 

a resistência dos ingleses para introduzir a carteira de identidade, enquanto 
que Bentham já queria uma verdadeira carteira de identidade, que cada um 
fosse individualizado por um número. Enfim, esse senhor Blair é bem capaz 
de conseguir que se aceite isso. Até ontem eu considerava não querer uma 
carteira de identidade como um traço simpático de atraso dos ingleses, mas 
depois da emenda Accoycr compreendo muito melhor a profunda humani
dade, a profunda verdade que há nessa recusa da carteira de identidade e o 
perigo que representa o poder do Estado, quando é manipulado por grupos 
do tipo daquele que se apoderou do espírito do infeliz deputado de Haute
Savoie. 

Além disso, há a questão dessa ANAES, que querem que seja o sujeito
suposto-saber universal c incontestável em matéria de saúde. A partir do 
momento em que falamos dela, é incrivel, recebi uma chuva de testemu
nhos que não tinha solicitado. Alguém me enviou um e-mail com o título 
"ANAES, um colosso com os pés de barro". Isso me parece justo. A pré
ANAES tinha quatro empregados há dez anos e, disse-me um deles, não 
sabia o que fazer com o dinheiro que tinha. Esse deve ser um traço caracte· 
rístico da avaliação, pois uma outra pessoa, que também está na avaliação, 
disse-me a mesma coisa: "Eu tinha trinta anos, me deram um milhão de 
dólares. Então, o senhor entende ... "' . Desses dois exemplos, deduzo corajo
samente que aqueles que entram no circuito da avaliação tornam-se rapida-

8 No orig. "On ne résout pas un problême, on )'emrcrient". (N. T.) 
9 No oríg. "Avoir deux fers au fuu'', dispor de duas soluçõe.~. (N. T.) 
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mente os queridinhos da administração, enquanto que em outros setores 
ela se bate por migalhas. 

JEAN-CLAUDE MILNER: A primeira experiência que tive disso, mas 
não a reconheci assim - é retroativamente, como sempre, que percebo - é 
evidentemente a questão desta forma particular de técnica que é a pedago
gia. Dito de outro modo, quando sobre a questão da escola ... 

JACQUES-AIAIN MILLER: Fico chateado comigo mesmo por não 
ter assinalado suficientemente, na época, o seu livro De l'école.10 Eu tinha 
ficado espantado com a torça dessa obra, com sua precisão. Ela não foi ou· 
vida, mas não está fora de atualidade, de forma alguma, não envelheceu nem 
um pouco. Já era: as tendências criminosas da educação nacional. 

JEAN-CLAUDE MILNER: O primeiro texto que publiquei em 
Elucida.tion concernia a existência de uma vida intelectual na França. É evi
dente que registrei ali o saldo de um período que, para mim, se abriu com 
De l'école. Sob a forma da pedagogia, a técnica tinha, nos anos 80, começa
do a completar o seu domínio sobre o ensino, quer dizer, em realidade 
sobre o discurso universitário, sobre S

2
, o saber. Adiantei a!> conseqüências 

disso a alguém que conhecemos, você c cu, François Wahl. Ele surpreen
deu-se: por que escrever um livro sobre a escola? Respondi: "Se o que anuo· 
cio acontecer, então, você não terá mais leitores.". Foi exatamente o que se 
passou . O que eu anunciava que: deveria acontecer se deu e, agora, efetiva
mente, os editores arrancam os cabelos. 

JACQUES-ALAlN MILLER: Evocávamos no Le Monde a invasão da 
edição francesa pelos livros de escândalo [ docummts-choc J. É preciso vender 
esses livrOli c:m três semanas, porque depois o produto se estraga, como os 
iogurtes. 

JEAN-CLAUDE MlLNER: Hoje, pode-se estar seguro, de antemão, 
que um estudante de letras é alguém que não comprará livros, porque tudo 
é feito para q ue ele não compre livros. A relação com o livro foi totalmente 
distendida pelo eteiro acumulado de uma série indefinida de decisões. O 
segmento que começa com meu livro sobre a escola e vai até o Existiria 
vida i,~telectual na Fra.nça?11 esboça uma trajetória perfeitamente Límpida. 
Acrescentaria somente o seguinte: escrevi o segundo texto para Elucidati01J 

10 Milner, ) . C. De l'écofe, Paris, Sçuil, 1984. 
11 Milner, ). C. Exittt-t-il111ll vie inrelletwlle et~ frnn&e? Paris, Verdier, 2002. 
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porque sempre pensei que um dos raros lugares onde algo de: uma relação 
não-técnica com o saber, com o que chamamos de Belas-letras, era manti
do, sob a influência perpetuada de Lacan, fosse, na França, a psicanálise. 
Uma das coisas q ue mais me impressionaram quando estive, nos anos 70, 
nos Estados Unidos foi isso: alguém havia me convidado para jantar, anun· 
ciando que haveria o senhor Fulano, psicanalista, acrescentando: "Devo pre· 
veni· lo: nos Estados Unidos os psicanalistas não são intelectuais.". Ele tinha 
razão de me prevenir, pois que, é claro, na França, não digo que todos os 
psicanalistas sejam intelectuais ... 

JACQUES-ALAIN MILLER: Maric:-Francc Pisier deplorava, no Fórum, 

precisamente que eles não o sejam. 
JEAN-CLAUDF. MILNER: É isso, mas digamos que não há uma dis

tribuição complementar: pode ocorrer que psicanalistas sejam intekctuais. 
Testemunha disso, Lacan, na linha direta de Freud, de todo modo. Mas, é 
preciso ir mais longe: se tinha algum sentido dize: r em Etz~,cidation que não 
existe vida intelectual na França, era porque isso poderia ser ouvido no lugar 
onde algo de uma vida intelectual continua a existir. 

JACQUES -ALAIN M ILLER: Nós vamos ativar um pouco isso. Era 
agradável ver sábado à noite, sob a égide do Fórztm dos psis, juntarem-se 
pessoas que quase não se encontram mais. Parece-me que começa aí um 
turbilhão que pode trazer muita gente. 

JEAN-CLAUDE MILNER: É bastante claro que algo dessa o rdem está 
começando. Quanto à sua duração? Nós sabemos bem que, na França, até o 
presente momento, no final das contas, é sempre a cabine de voto que ga
nha. Alceste diz que um soneto é bom para colocar no gabinctc,H a versão 
atual é que o soneto é bom para colocar como um voto numa uma. Isso foi 
verdadeiro até hoje, mas é possível que algo mude. 

JACQUES-Al.AIN MILLER: Perguntei-me, retrospectivamente, se esta 
frase de minhas Cartas à opiniiúJ esclarecida onde evocava o seu nome, o 
que nos valeu uma reaproximação depois de vinte anos de afastamento, e 
onde cu falava de "partido das Luzes", do despertar dos intelectuais, não 
estaria um pouco exagerada, pois nada se via no horizonte. Ora, para núnha 
surpresa, algo a<>sim está se desenhando graças ao episódio Accoyer. Acaba-

11 É prccíso ter em mente que o rermn fioancês cabi," e, além das mesma.~ acepções que seu 
corre,•pondente em português, guarda o sentido de toalete (N. T. ). 
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mos de ver, no sábado, a tropa de frente'3 dos intelectuais, se posso dizer 
assim - pesos-pesados, mas também tropa de frente - formar fileiras em 
torno da psicanálise e dizer que é importante para o que fazem, eles que são 
escritores, artistas, que esse espaço continue a existir. Nesse éJatl, parece-me 
que há o esboço de uma força. Enfim, é preciso fazer disso uma força mate
rial que intervenha nos assuntos de Estado, pela razão que evoquei no final 
do último Fórum, a saber, que a avaliação é o poder administrativo impon
do-se aos poüticos, aos homens políticos, atravessando governos que não 
passam de epifenômenos. O poder administrativo foi imposto aos homens 
poüticos e eles abaixam a cabeça. É preciso ajudá-los a levantá-la. 

Posso dizer o seguinte: quando alguém disse a Bernard Kouchner que 
eu tinha evocado o desmantelamento da ANAES, ele riu. Deve ter pensado 
que era como querer desmantelar o Everest. Mas não é nada disso. Jean
Pierre Elkabbach nos colocou em presença do diretor da ANAES: não quer 
dizer que ele não tenha peso, mas ele pensava que cada uma de núnhas 
frases era wna injúria, estava extremamente melindrado. Em resumo, de
ram-lhe o papel errado, eis tudo. Mas é grave ser colocado _no papel errado 
quando se dirige uma agência de avaliação, isso quer dizer que não se foi 
bem avaliado na entrada. 

Os avaliadores apresentam-se em nome da ciência e, na França, a ciên
cia é um significante-mestre, pois curva-se a cabeça diante dela, mesmo que 
as crianças fujam das carreiras científicas. Nós, de todo modo, poderíamos 
nos apresentar como epistemólogos, posto que entramos na existência inte
lectual sob o comando do Cercle d 'épistémvwgie de /'Eco/e norma te mpérieure, 
que não seria, por outro lado, inútil fazer renascer. Bom, eu dizia na minha 
conclusão no Fórum que a avaliação não é uma ciência, mas uma arte de 
gerenciamento. Com o pretexto de que há medida, mede-se, escalona-sc, 
conta-se, compara-se etc., imagina-se que é científico. Isso não tem nada de 
científico e os melhores avaliadores, os mais inteligentes, que estão interes
sados no problema, sabem perfeitamente que não se trata de uma ciência. 
Não é porque há cálculo que há ciência. 

Acho muito instrutiva a história do riso de Bernard Kouchner. É o riso 
de alguém que pensa que o outro pede a lua, que é um Dom Quixote. Mas, 

.. , "Lcs chcvau·légers"; o.~ cavakiros que se colocam diante da tropa, que abrem o caminho 
sem ter, no ent·amo, grande força de combate (N. T.). 
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cu, neste caso, sou Sancho. A ANAES funciona por intimidação c da vai 
senti-la a partir do momento em que haverá um ou mesmo dois que dirão 
"o reí está nu" c que analisarão seu discurso. Nós vamos fazer o teste em 
tempo real: a partir do momento em que alguém disser "desmantelar a 
ANAES", quanto tempo será preciso para que isso se realize? 

Outras experiências do gênero foram feitas, não é? Quanto tempo é 
preciso para criar um pânico na França, dizendo: "Seus psis não têm bons 
diplomas, são charlatães!"? A história dos psis que seriam charlatães é uma 

completa maluquice e com que tom de indignação essa campanha foi lançada, 
usando a ANAES como trunfo! Mesmo os melhores se meteram nisso: "En
tão, vocês estão do lado dos charlatães? Então, vocês não querem eliminá
los de seu campo, fazer uma limpeza?". Resposta: "Malgrado os esforços 
dos especialistas, não há queixas na justiça contra psicoterapeutas e contra 
psicanalistas, e há uma enormidade delas contra os padres!". Foi o que achei 
para aparar o golpe. Mas foi preciso um pouco de tempo. 

Disse que há pessoas que, de maneira perfeitamente refletida, tentaram 
semear o pânico na França sobre os psis, tocando em pontos sensíveis. São 
os experts, que têm uma placa na porta14 e que se dedicam a estudar as 
práticas sociais, supostamente para prevenir esse tipo de pânico. Mas como 
podem verificar se dominam bem o problema? A única maneira de fazê-lo é 
criar um. É lógico. 

Em resumo, há ainda muito a dizer sobre a avaliação. Volte na semana 
que vem, você gostaria? Merci. (Apta:~sos.) 

I< No orig. "avoir pignon sur rue", ter endereço conhecido, geralmente de atividade profissional 
e/ou comercial, não nen·ssariamemo: vficial (N. T.). 
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psicanalistas, e há uma enormidade delas contra os padres!". Foi o que achei 
para aparar o golpe. Mas foi preciso um pouco de tempo. 

Disse que há pessoas que, de maneira perfeitamente refletida, tentaram 
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I< No orig. "avoir pignon sur rue", ter endereço conhecido, geralmente de atividade profissional 
e/ou comercial, não nen·ssariamemo: vficial (N. T.). 
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JACQUES-ALAIN MILLER: A questão da avaliação foi introduzida 
na semana passada por Jean -Claude Milner. Ele prendeu nossa atenção e 
recebeu até mesmo nossa aprovação. Num gesto de amizade, ele me deu a 
honra de voltar para prosseguir esse diálogo. Desta vez, combinamos que 
eu começarei e ele fará as intervenções. 

Jean-Ciaude Milner introduziu a questão da avaliação através da dupla 
problema-solução, o que justifica que eu tenha evocado o dito de Queuille, 
assim como o dito de Anaximandro: "Não há problema que uma falta de 
solução não possa resolver.". 

Esse princípio traduz uma espécie de retorno do espírito zen nos tem
pos acuais. Gostaria de ter tido tempo de certificar-me sobre o sentido exato 
da expressão contemporânea ser ze11 [étre zen]: "cu sou zen" ou "ele fica 
zen". Significa algo como: estar em outro lugar, não ser tocado, estar imu· 
ne, aloof/ ficar distante das contingências, dos aborrecimentos, intocado, 
distanciado. De certo modo, é uma versão contemporânea do estoicismo, o 
qual Lacan dizia - gosto muito desta fórmula - ser um masoquismo 
politizado. 

' Ern inglês no original (N. T. ). 
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O estoicismo é uma filosofia antiga, uma arte de viver que ganhou as 

altas esferas da sociedade romana imperial num momento em que não era 
possível saber o que seria o amanhã. Aliás, é mais ou menos como hoje, 
salvo que naq uela época podia-se ser convidado a beber um líquido envene
nado; ou persuadido, tendo em vista nossos erros políticos ou o embaraço 
que nossa existência causava a nossos superiores, a cortar os pulsos numa 
banheira de água quente. Parece que é uma morte deliciosa, um prazer 
partir assim. 

Hoje, não se trata mais de banho quente nem de bala na nuca, é a 
apelação2 ou alternância,3 c também não é o estoicismo: é ser zen, não ser 
muito tocado pelas coisas. Seria mais um hedonismo dcspolitizado. 

Há mais a extrair desta expressão "masoquismo politizado". Ela nos 
ensina que tm1a posição díníca do sujeito é suscetível de politização. Há, 
por exemplo, várias doutrinas políticas que poderiam ser qualificadas de: sa
dismo politizado. É, sobretudo, a perversão que está concernida aí. A per
versão politiza-se sem dúvida mais facilmente que outras posições clínicas 
do sujeito. Mas, enfim, nada impede de examinar a politiza_ção de uma ma
neira mais geral. Por exemplo , há a neurose polirizada. Não seria impossível 
supor que a avaliação, que os avaliadores contem com a docilidade, a covar
dia obsessiva e que! nós, nós tentemos politizar a histeria. O "eu não quero 
saber nada" da histérica, a o bjeção histérica ao mestre, talvez seja nisto que: 
nós nos baseamos. 

Então , a avaliação. 
Lembro-me do primeiro momento c:m que tive que dizer alguma coisa 

sobre o assunto. Foi diante da senhora Viviane Kovcss, que está entre os trê.s 
co-autores do relatório Cléry-Melin e compareceu ao primeiro Fórt1m doi 
psis. Devo dizer, é uma mulher jovem, charmosa e inteligente que conheci 
um pouco mais desde então. Apesar de não estarmos de acordo, interessamo
nos no q ue o outro tem a dizer; q ualifiquei-a, em sua presença mesmo, de 
"sereia da avaliação": é preciso que cu me segure bem para não me deixar 
avaliar por da, seria como o banho quente de Pétrone, um processo extre
mamente agradável que consistiria em dar-lhe o que lhe falta, pois ela tem 

1 No orig. rmvoi, relarivo ao direito constitucional, procedimento que consiste em submeter 
um projeto a uma comissão, a um gabinete etc. (N. T.). 
• No orig. l'alternance, sucessão de duas cend~ncia.~ políticas n o poder, pelo jogo do sufrágio 
uni,•er.•al , a./terntincia democráiita (~. T.). 
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verdadeira necessidade, segundo me disse, que cu lhe explique como pode
ríamos fuzer para avaliar a psicanálise; ela conta comigo para isso, o q ue lhe 
daria muito prazer, e não há nenhum motivo para que a lógica avaliadora 
encontre na psicanálise um obstáculo . É uma pessoa estudiosa e sábia q ue 
teve uma lústória bem interessante . 

No primeiro momento não pude colocar no quadro o esquema que se 
segue, porque não havia quadro-negro, mas ten tei descrevê-lo oralmente. É 
uma coisa muito simples que: furá você lembrar nossos tempos de juventude, 
quando gostávamos de argumentar apoiando-nos em black boxes.• 

A avaliação é, por hipótese, uma operação que ignoramos qual seja. 
Desenhamos, então, esse lugar da operação como uma caixa preta e con"à. 
deramos somente o que entra e o q ue sai. 

O que entra aqui é um x, um ser não-avaliado, um ser não-identificado, 
um ser que não sabemos o que é, esse sujeito prévio que figura, por outro 
lado, em um certo número de esquemas de Lacan, em particular no primei
ro estágio da construção de seu grafo, e també m no esquema da metáfora 
paterna. E, em seguida, sai dali, com efeito, um ser avaliado, escrito aqui 
comoêf.5 

Algo aconteceu e realizou essa mutação. O primeiro estado desse ser é 
um estado no quaJ ele é indcremúnado, inapreeosivel, único, desconhecido, 
c n6s poderíamos multiplicar os predicados negativos. Vocês, por exemplo, 
que não foram avaliados, ainda estão num estado selvagem. 

Acrescento que a avaliação concerne coletividades, não indivíduos, ao 
menos no momento. Avaliam-se e credenciam-se conjuntos, estabelecimen
tos, grupos. Evidentemente, o argumento é um tanto sofistico, pois isso 
acaba atingindo os indivíduos. Mas pouco importa: o sujeito, tal como nós 
o entendemos, não se confunde com o indivíduo, é também o sujeito do 
coletivo. 

No segundo estado , ao contrário, o ser se encontra avaliado, quer di- ' 
zcr, mensurado, marcado, carimbado. Podemos nos rcmc:tc:c ao que fre
q üentemente é apresentado nos filmes de faroeste, ao gado que: carrega a 

• Em inf.llC:s nn nriginal (N . T.). 
> R<;fercnte a í:r>alué, avalbdo (N. T .). 
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marca do proprietário e aos ladrões que raptam os animais e adulteram a 

marca. O credenciado, o avaliado, é depurado de suas faltas e fica limpo 

como um bebê. É o batismo burocrático. 

Uma expressão retoma freqüentemente entre os avaliadores; encon
trei-a tanto na boca distinta de Viviane Kovess quanto na de Alain Coulomb, 

o diretor da ANA.ES, personalidade menos sofisticada: "fazer uma faxina" 
lfaire Je mét~age) , referindo-se à exclusão dos elementos duvidosos da pro

fissão. Essa expressão traduz alguma coisa da operação avaliadora. Uma vez 

que você foi avaliado, credenciado, você foi desembaraçado de seu estado 

natural, de forma que posso mesmo dizer que a avaliação é uma das formas 

superiores da passagem da natureza à culttu'a. 
Bom, vejo que voces estão rindo, pensam que estou brincando. D e 

modo algum. Creio que a sedução da noção de avaliação se liga ao fato de 

que ela é verdadeiramente fundada, se posso dizer assim, no ser do sujeito, 

na estrutura da linguagem. É mesmo surpreendente que a operação da qual 

se trata possa ser extraída com tanta pureza a propósito da avaliação. 

Não me recuso a rir também. Passei uma parte da noite redigindo um 

texto, a partir de uma idéia q ue me pareceu digna de Mareei Duchamp. Ela 

é do meu amigo, escultor e designer, Pablo Reinoso. Para acompanhar as 
instalações que construiu para o terceiro Fórum sobre o tema Hygimic Psy, 
pediu-me para dar uma versão psi do Contrato de Ctmftança de Darty6 ( cf. 

Anexo). 
Como vocês vêem, podemos rir da avaliação, de fato, c não me recuso 

a fazê-lo. Mas a tese que vou defender primeiro é que a avaliação é, na 
verdade, ·uma iniciação. 

A avaliação é uma iniciação e se transmite como uma iniciação. Vê-se 

bem isso, quando se tenta as pessoas, no sentido da tentação, a prestar-se à 
avaliação, dizendo-lhes: "Uma vez que você será credenciado-avaliado, você 

poderá avaliar outros.". O conteúdo propriamente dito da avaliação, da ope

ração avaliadora, escapa. É um questionário, entrevistas, esse tipo de coisas. 

O mais importante é que o outro tenha consentido com a avalia.ção. Con
sentir em ser avaliado é muito mais importante que a operação de avaliação 

em si. Digamos inclusive: a operação consiste em obter o consentimento de 

vocês para a operação. 

6 Dareyé uma cadda mm.:cs:> de lojas que vende essencialmente artigos eletrodomésticos (N. 'I'.). 
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Nesse caso, acho bastante significativo o termo utilizado para falar da 

enquere realizada em um estabelecimento por avaliadores supostamente es

pecialistas, e que não o são de forma alguma, que são os Senhores Gente
como-a-Gente [ Momieur Tot~t-le-Mo1tde] avaliados anteriormente, e que es

tão contenóssimos de encenar, por sua vez, a comédia da avaliação [ e:cpwtiM j 
São chamados de especitJli.suwr,i.sitt4ntes. 

O essencial da operação de avaliação é isso: a visita. Vocês são visitados. 

Vocês são visitados, quer dizer, vocês abriram a porta para a visita. Essa 
palavra é mtúto bonita, a de visitante, tem muitos ecos. Os visitantes são 

passantes, eles só estão de passagem, como Les visiteurs du soir de Carné
Prévert, esses seres sublimes que se apresentam na porta dos castelos, que 

são enviados pelo Demônio, encarregados de uma missão, a missão de fazer 

os homens se desesperarem. Esses visitantes do dia, que são os especialistas

visitantes, realizam com sua passagem a obra de mutação do vosso ser lnb
jetivo. O essencial é que vocês os tenham deixado entrar, que vocâ tenham 

desejado a avaliação. 

Então, a avaliação, que muitos sentem como algo que avança ameaça
doramente, apresenta-se, justamente, como a coisa mais doce do mundo, 

posto que, para ela, o essencial é que vocês digam sim. Assim, ter sereias 

para seduzir é essencial para a avaliação. 
Foi aí que o senhor Coulomb fracassou, ele nào nos seduziu. Mas, à sua 

maneira, ele tentou. Quando relemos seus argumentos, vê-se que ele tenta e 

que o mais precioso é o sim que vocês dirão. Tudo se resume nisso. 

Então, tanto um quanto o outro, o senhor Coulomb de forma desastra

da, a senhora Kovess admiravelmente, eles sustentam diante de vocês uma 
avaliação comparativa: "Deixem-nos entrar! Não forçaremos sua porta, se vod. 
não quiser, não entraremos, mas deixem-nos entrar! Deixe-se visitar!". 

É evidente que eles não forçarão a porta, posto que o que se trata de 
obter é a confi~'ão de vocês, "Sim, sim, nós desejamos que você nos visite, 

q ue você nos apalpe, nós demandamos a avaliação!". 

A avaliação é, com efeito, uma coisa que se demanda. N os documentos 
da avaliação, aquele "a avaliar" se chama Sblieitt~nte7 Avalia-se somente aquele 

que demanda c aquele que demanda é considerado como já avaliado e 
credenciado. Demandem c vocês serão atendidos. Ao menos, é o primeiro 
momento. 

>No orig. t/.~rule11r. literdlmcnte, aquele que demanda (N. T .}. 
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É essa a mensagem da avaliação. A avaliaçlo é a busca metódica, incan· 
sável e c:xtrcmamcote maligna do consentimento do outro. 

Para mim, está claro que a eles foi ensinada uma técnica de como se 
fRzer S{}/icitRra avaliação. Há cursos sobre isso ou isso se aprende por irruta
ção, por contágio? Não sei. 

A avaliação se reveste de roupagens científicas e o povo pode imaginar 
que se trata da ciência. Mas, não, vocês não perceberam. Não tem nada a 
ver. Nio tem nada de cientifico, é totalmente nústico, é uma transmutação, 
um batismo alquímico. O avaliado de ontem é o avaliador de amanhã, todo 
avaliado-credenciado é um avaliador em potencial. O avaliador passou pqr 
isso, c espera que vocês passem por isso também, ele faz proselitismo natu
ralmente. 

Digo-o com simplicidade c sem declarar uma caça às bruxas: a avaliação 
é, no mundo contemporâneo, o que eu vi que se assemelha mais a uma 
seita. Seita fundada numa experiência mística, numa experiência cujo senti
do ultrapassa em muito sua materialidade. 

Evidentemente, para credenciar essa experiência, dá-s.e o exemplo do 
gesto do cirurgião e diz-se que é necessário que os cirurgiões estejam de 
acordo na determinação do gesto mais eficaz. A expressão mística, iniciatória 
da avaliação, prevalece-se do pragmatismo de bom grado, apresenta -se como 
uma busca de eficiência máxima. Mas, de fato, o que é.essencial, não se 
deixem enganar, é o consentimento à visita, é que o sujeito aceite ser apalpa
do pelo avaliador, é que ele abra a porta e o visitante passeie ou somente que 
tenha o direito de passear na intimidade do funcionamento de vocês, c com 
a confissão de vocês. :Por isso, notem bem, a avaliação tem uma relação com 
a psicanálise~ Não por acaso foi preciso que eles se metessem com a psicaná· 
lise para que isso lhes caísse sobre a cabeça. 

Materialmente, o que se passa na avaliação não tem estritamente ne
nhuma importância, podem acreditar nisso. As montanhas de papéis que 
eles fazem preencher nos setores que ocupam, que monopolizam, não ser
vem para nada, nada mesmo, somente para instalar, afirmar, exibir, celebrar 
um poder, o da administração credcnciadora, d asse inteiramente parasita. 
Para ser credenciado, estejam certos, nada melhor que a ação entre arrugos.8 

Quem pode duvidar, ao nos fàlarem de credenciamentos regionais, do papel 
que terão os tobbies locais? 

' No orig. cnpi"age, que S<: pode igualmente traduzir por camaradagem (N. T.). 

Você QUER MESMO SER ,t..VA~? 2S 

Mas, evidentemente, enquanto isso, vai-se colocar um monte de gente 
a rabiscar sua auto-avaliação, o que não deixa de fazer pensar sobre a prática 
de outrora, quando se fàzia o sujdto escrever sua autocritica e sua auto
biografia, que eram conservadas nos arquivos. Conseguir do sujeito uma 
confissão de seus pecados, que ele próprio se incrimine, que ele denu~ie 
por si mesmo suas tendências criminosas, seu pequeno gozo imbecil,~ com 
efeito a injWlção eterna da burocracia, do saber em posição de mestre. Essa 
forma de dominação só pode realizar-se com o consentimento do dominado. 

Eis porque reproduzi o esquema que Lacan dá do discurso universitá
rio, princípio da burocracia, com s2, o saber, em posição de mestre. 

Tudo bem que se ria da avaliação, nós podemos fazê-lo, que a denWlcie
mos, não será dificil, ma.~ a coisa merece ser tomada mais seriamente. Ha,se 
posso dizer, uma metafisica da avaliação. 

A operação de avaliação faz um ser passar de seu estado de ser único ao 
estado de um-entre-outros. É o que o sujeito ganha, ou perde, na operação: 
aceita ser comparado, torna-se comparável, tem acesso ao estado cstatíari~ 

f oi o que sublinhou muitO bem Gérard MiUer em sua conversa com o 
senhor Coulomb: na psicanálise, a gente se interessa pelo único, a gente não 
compara, o método exclui a comparação. Acolhe-se cada sujeito corno se fos
se a primeira vez, como incomparável. A gente o acolhe sem memória, dizia 
Bion. Era mesmo fatal que os analistas se chocassem com os avaliadores. 

Mas, então, só falta sobrepor o esquema de nossa black box com o que 
Lacan chama "a virada do gozo em contabilidade". A avaliação se apresenta, 
com efeito, como o estabelecimento da conexão do gozo únic~ solitário 
sempre, autístico do sujeito com o Outro, com maiúset~la [ Le g rand A um], 
o Outro universal do significante, que é o lugas onde se reali:.>..a o ciframento. 

Então, formalmente, a avaliação reproduz o momento nútico no qual o 
significante advém ao homem e no qual uma pane do goro, o famoso "mais 
de-gozar", se perde. E é por isso que há algo de místico, de iniciá rico 
l mystagogique J nessa operação, em cujos mistérios acho que até mesmo os 
operadores não penetraram. 

A sedução do discurso da avaliação deve-se ao t~1to de que ele reproduz, 
para cada um, esse momento natal onde a marcação do homem pelo 
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significante se realiza, onde o sujeito natural, entre aspas, enc:ontra·se.barrado 
pelo significante e, em seguida, dotado do significante que o representa, S1• 

É a própria essência do discurso do mestre.-. 

s~$ 

A avaliação destaca, com uma pureza que talvez ;amais tenha sido atin
gida na história, a marcação primordial significante do ser humano, que é a 

matriz da socialização. 

Em segundo lugar, há uma política e uma epistemologia da avaliação. 

Trata-se d e se apoderar do saber do outro, de conseguir que ele forneça o 

saber que: tem a partir de sua própria prática. O senhor Coulomb me corri

giu nesse ponto, o que mostra que ele me escutava com muita atenção: "0 
senhor diz f ornecer, ma'> de fato se trata de partilhar.". Eu disse: "'De acor

do, eu d irei partilhar." . 
Disse assim porque disse que o faria, mas enfim, acresçento, nós temos 

o direito de acrescentar alguma coisa, que a partilha é precisamente a másca

ra do roubo; pois um tem algo para partilhar, que é o saber de .sua prática, 

enquanto que o outro não tem nada, nenhum saber efetivo, a não ser seu 

método, a forma, por oposição ao material que o outro traz, e tem também 
o poder de credenciar ou não, de reconhecer ou não, o puro poder do 

carimbo. 

O avaliador chega como alguém que diz: "Eu não sei nada." . E essa é a 
sua força, o lado ine>..-pugnável de sua posição . Ele chega, está diante de 
você, é vo cê o rico, é você que tem, que sabe, ele nada sabe, não tem nada, 

não pode forçar você, e dessa impotência ele tira sua força. Então, ele chega 

ao mesmo tempo mwto poderoso, muito pod eroso por sua impostura, com 

todo o aparelho de Estado nas costas, mas como um mendigo: "'Eu não sei 
nada, cu não sei nada. Sobre a sua prática, não sei nada. É você que sabe. 

Não posso nada se você nada me dá. Mas, se você consentir, então, seremos 

ambos como deuses." . 

Então, ele está na posição do mendigo, na posição irresistível do men
digo , daquele que não tem. Assim, a posição do avaliador tem a ver, profun

damente, com a posição feminina. E é por isso que se realiza uma essência 
sublime quando vemos Viviane Kovcss trabalhar. A avaliação supõe sed uzir 
aquele que tem para que forneça seu bem àquele que não tem para que este 
último realize a mutação de um saber irrefletido, espontâneo, em um saber 
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organizado, cifrado, comparável, digno de entrar na biblioteca univenaldos 
saberes avaliados; A sereia avaliadora tem o poder de tornar você civilizado, 

de fazer de você um-entre-os-outros avaliados,fa r from the 1nadding crowd9 
não-avaliado, longe da ma'>sa encardida dos não -avaliados, dos desacredita
dos.10 

Há, com efeito, uma solidarkdade entre os avaliados, uma cumplicida

de, uma sociedade entre eles. São eles que sabem, a partir disso, manejar 

essa falta, a falta-d e-saber, e que sabem que essa falta é também a coisa mais 
poderosa do mundo, um método irresistível, o que nós, esse bando de desa

creditados, não sabemos. 

Isso nos cscancara a operação de sedução evocada por Lacan e q ue ele 

formulou com um ponto de interrogação: como a hist érica pode seduzir o 

mestre para fazê-lo produzir um saber? Hoje, nós temos a sorte de ver em 

ação os mensageiros e mensageiras dessa sedução. Eles e elas fazem como a 

histérica, com efeito, valendo-se de sua falta, e colocam você na posição do 
mestre , que se agarra a seus privilégios e à sua extraterritorialidade ridícula, 

ao invés de se dedicar ao trabalho, o de auto-avaliar, o que llie faria tanto 

bem, não é mesmo, permitindo-llie conhecer-se. 

Outro ângulo . Não posso deixar de reconhecer, na avaliação, a p rática 
da linha de massa, tal como da é definida no Le Petit Livre rouge e recomen

dada aos membros do partido comunista, a saber : aproximar-se dos campo

neses pobres e meio-pobres, aprender com a expêriência deles, com o dis
curso deles, dar corpo a suas reclamações c reivindicações c lhes devolver o 

discurso sob a forma da linha do partido, onde eles não deixarão de se reco

nhecer . .É, muito claramente, o que se passa aqui, ao menos num primeiro 

momento, o da sedução. 
Vo cês verão que corresponde também ao princípio de Lacan segundo o 

qual o enmsor recebe do receptor sua mensagem sob uma forma invertida. 
É nisso que consiste o aporte do avaliador: aquilo que é a experiência 

de vocês, o saber de vocês, ele coloca em forma para o Outro, o Outro do 

discurso universal, ele faz vocês alcançarem o lugar do grande O utro! Pude 

evocar, no passado, a satisfação que tive em confiar minha queixa a um 
advogado e de encontrar minha reclamação muito mcllior explicitada, argu -

• Em inglês no original (N. T.). 
•a No orig. tliscrédités. igualmenre: "descred~nciados" (N. T. ) . 
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mcntada, mais persuasiva. Bem, o avaliador atá na posi~ do advogado 

que formaliza. 
E como vocês me acompanharam até aqw, só falta um pas.~ para chegar

mos a esta tese que me ocorreu esta semana com toda sua evidência, enquan

to eu divagava em torno dela, falando do falso-semblante da avaliação: a avalia

ção é essencialmente uma retórica. Os avaliadores são os sofistas de hoje. 

São justamente aqueles que dizem, ao mesmo tempo: "Nós não sabe
mos nada, mas venham conosco, então, confessem-se para nós e através da 

nossa operação vocês vão ver como mdo isso vai b rilhar, cin tilar". 

Eles dizem: "O que nós trazemos é um método". Essa palavra aí é a 

assinarura de que se trata de uma sofisóca. Eu me perguntava hoje de ma

nhã: por que será que foi em nós que os avaliadores encontraram a Nêmesis 

deles? Será porque nós procedemos de Platão, enquanto que eles procedem 

dos sofistas? Será que é porque nós somos estruturalistas? Ou porque nós 

também, como eles, somos retóricos e concorrentes deles? Fica em aberto. 
Pode-se dizê-lo agora de maneira muito mais simples, sociológica. Per

guntei sobre a avaliação a um fi.mcíonário de primeiro escal~o do setor cien

tífico, que me disse simplesmente: "Ah! Na França a avaliação foi somente 

um meio para que os administradores 11 pudessem se impor aos técnicos." .12 

EJc não fez um longo discurso, poi~; não é um homem de grandes discursos, 
justamente, não é um retórico. E acrescentou: "Na Toyota foi exatamente a 

mesma coisa, isso permitiu que os funcionários da administração dominas

sem os engenheiros.". 

Isso não impede que se possa :mstentar que há uma afinidade muito 

profunda entre a avaliação e a democracia, na medida em que a democracia 
é, Pierre Rosanvallon sublinha isso na sua Histoire du suffrage tmive1'set en 
France, o princípio "um homem, uma voz". Cada um conta como UM,. 

para cada um, isso já é assjm há meio século. A partir daí, cada um tem um 

valor, como eleitor. 
Indo màis longe, pode-se dizer que a avaliação progride desde a emer

gencia do diseurso da ciencia. A avaliação em toda parte não é um acidente, . 

uma ocorrência isolada, é um momento necessário que faz parte dcs.-.c gran-

11 No orig., énarqu,:s, termo u~ado para designar m alunos c ex-alunos da Escola Nadunal de 
Administração (N. T.}. 
' 1 No orig., wrps der Mines: express:\o que designa os aluno~ e ex-alunos, engenheiros da 
Escola Naciunal de Minas (N. T.). 
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de cifuunento do serj-que começou com Descartes, pelo menos segundo 

H eidegger. 
Esp inosa, por outro lado, era um opositor. Sua correspondência com 

Blycnbcrgh incide necessariamente sobre o estaruto da comparação, que 

para ele é, justamente, uma operação que d iz respeito ao imaginário. Ele 

negava que a um homem cego fàlte o que quer que seja. A ele só falta a vista 

se o comparamos com outro homem, mas considerando-o isoladamente, 

não lhe falta nada, tanto como a vista não falta a uma pedra. É a compançio 

que introduz a falta, que não é nada por si só, que nada mais é que um ser de 

razão. O mundo de Espinosa é um mundo sem falta. 
A comparação é, efetivamente, o núcleo da avaliação. É a operação que, 

passado o momento da sedução, permitirá que se chegue à estigmatização: 

Como dizia Jcan-Ciaude Milner, a avaliação é um método de eliminaçlo.- E 

não qualquer um. 

Para ver isso, partamos da oposição, que Jean-Ciaude Milner lembrava 

na semana passada, entre a lei e o contrato. 

A lei se apresenta, de saída, como o significante do Outro, de um Ou
tro maiúsculo e assimétrico, enquanto que, do lado da avaliação, tudo se faz 
por contrato. Daí a intuição, tão apropriada, de Pablo Reínoso de ir buscar 

o contrato de confiança Darty. Toda avaliação é um contrato de confiança 
O contrato está aqui: '"Elabocemos juntos o método da sua mdiaçlo:' . 
Quando o significante do Outro se coloca como a lei, vocês podem se revol

tar contra, mas quando vocês são levados ao contrato de confiança - e como 
resistir àquele que diz: "Eu não quero nenhum mal a você, eu lhe peço 

somente para me fazer o relato sobre o que você pode dizer de si mesmo, 

você será medido de acordo com os critérios que você mesmo definirá." - , 

quando se consegue comprometer o sujeito no processo de sua própria ex

clusão, cegando-o assim sobre o q ue se subtrai dele, aí estamos na abjeçio 
Vocês podem revoltar-se contra a lei. Aqui, porém, trata-se de fazer 

com que seja impossivel revoltar-se, porque vocês consentiram com o pro
cesso, porque vocês partilharam as ra7..ões do outro, porque vocês mesmos 
terão aberto a porta para as visitas e serão obrigados a djzer: "Eu valho 

menos do que aquele ali.", serão obrigados a dizer: "Eu mereço a morte."· 
A avaliação visa a isso, a essa auto-condenação do sujeito. É a lógica própria 
de todo controle a parór do saber. A avaliação é Le zéro et Pinfitti na versão 
light. E é por isso que eu disse muito tranqüilamente ao senhor Coulomb 
que considerava a avaliação um método perverso. 
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O que se encontra no final é: "Eu me condeno a ter a cabeça cortada, 
eu próprio me condeno ao desemprego, eu abaixo a cabeça e consinto, 
porque você me fez entender, efetivamente, q ue eu não valho grande coisa; 
que, de fato, eu estava sobrando na empresa, quiçá na terra. Tchau!". 

Bom, creio que há algo de vital nesse novo combate contra a avaliação. 
Não foi por acaso que eles chegaram a nós. Fizeram as coisas de forma tão 
desajeitada que deram de cara conosco, enquanto que nós ignorávamos tudo 
isso, não tínhamos percebido esse processo. O que sustenta essa ANAES é 
uma impostura. Já somos bastante numerosos para pensar e dizer isso e 
veremos desmanchar-se esse colosso com pés de barro. 

Ele renascerá, evidentemente. Não se trata de algo que possa simples
mente desaparecer. EssaANAES não tem nenhuma legitimidade no campo 
da medicina, é um delírio de administrador. Creio q ue os exemplos de sua 
nocividade vão se multiplicar e sua verdadeira nat ureza, que é o modelo do 
Quebec, vai aparecer. 

Mais amplamente, para nós trata-se de compreender fenômenos q ue 
vão bem além do que Freud pode apreender do Mal-estar. na Civilizaçíi(). 
Naquele momento foi genial, mas nosso tempo é palco de fenômenos "meta", 
com relação ao que ele conheceu. 

É uma nova fase de nossa reflexão. Certo, o sujeito, mas o sujeito não é 
o indivíduo, é também a civilização. Não há clínica do sujeito sem clínica da 
civilização. Nós também somos chamados aí. Isso tàz parte do que Lacan, 
em outros termos, há quarenta anos, chamava de nússào que cabe à psicaná
lise: no nosso mundo. (AplausfJs. ) 

JEAN-CIAUD E MILNER: Estou sob o impacto da retomada que 
]acques-Alain Miller fez das proposições que eu havia articulado. Encon
trei, num dispositivo diferente, elementos que chamavam minha atenção, a 
questão do contrato, a questão da comparação implicada no contrato, a 
questão da possibilidade de substiruição que a comparabilidadc permite. 
Em um momento de ironia, ou mais exatamente de sarcasmo, que constitui 
o contrato no estilo Darty, sublinhei o papel decisivo da noção de substitui- . 
ção. Efetivamente, no contrato de confiança, o que funda o contrato e a 
confiança é que se a coisa não funciona ela é substituída. A substituição
Darty propõe uma versão materialista da possibilidade de substituição que 
está no coração de todo dispositivo contratual. Há muitos pontos que cu 
poderia retornar, mas retomarei o final, o diagnóstico que Jacques-Alain 
MiUer faz do mal-estar na civilização. Sob a pena de Freud , a palavra mal-
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estlf.r não é um singular. Lacan sublinhava sempre que Freud não tinha dito 
sinto-ma. Sintoma é singular; di7.er "o sintoma" quer dizer tal sintoma em 
oposição a tal outro sintoma. O mal-estar é um termo que engloba, que 
pode, de forma indiferenciada, concentrar-se em urna manifestação ou numa 

indefinição ilimitada de manifestações. 
Creio que estamos num período em que, na França especialmente, essa 

forma com a qual a política esteve ligada por tanto tempo, a saber, o Estado, 
entrou na fase, não diria de depauperamento, mas de caquexia. Isso se tra

duz por uma proliferação e por uma perda de legitinúdade de certo modo 
endógena, onde o Estado mesmo produz e sustenta as empresas que são sua 
própria negação. 

Por que isso ocorre? Porq ue, na verdade, não pode fà7..er de outro modo, 
se quer co nservar o controle do que quer que seja. Na França, o símbolo 
disso é o énarque, 13 quer dizer, alguém cuja particularidade nesses últimos 
tempos é de susten tar, em constante oscilação, o discurso do Estado como 
razão de Estado, e o discurso do serviço público como serviço do público, 
sem que se saiba onde a oscilação vai chegar porque da não foi feita para 
cessar. Ela é feita para ir de um ponto a outro, entre o público como oposto 
ao privado e o público como assunç.'io do privado. 

De um ponto de vista simplesmente lingüístico, eu me permitiria subli
nhar a homonímia que há em falar, por exemplo , de instrução pública e de 
saúde pública. A instrução pública é um dispositivo no q ual os funcionários 
públicos, cuja vida privada supostamente não importa, encarregam-se da 
instrução num enquadramento determinado pelo Estado. 

A saúde pública não é a mesma coisa que um serviço público de saúde. 
Um serviço público de saúde é um serviço do Estado ou, em todo caso, de 
coletividades públicas, por oposição a dispositivos privados. Mas, quando se 
diz público em satíde pública, se quer falar da saúde de cada um, considerado 
em sua privaódade. É o que se vê claramente quando se inclui na Iatlde 
ptíblica a expressão saúde me-ntal, onde na verdade a saúde mental só pode 
ser a saúde mental de cada um. Quer dizer, o que há de mais privado no 

privado. 
Falar, então, de saúde mental como uma extensão da saúde pública é, 

na verdade, estender a esfera do público de tal modo que a esfera do privado 
fique inteiramente absorvida nela. Encontra-se aí o que é, no meu entender, 

u Cf. nuta ll (N. T. ). 
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u Cf. nuta ll (N. T. ). 
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não a causa do mal-estar, mas um dos vetores do mal-estar na sociedade 
francesa. Falo da figura da transação c dos dispositivos de dupla entrada. A 
palavra público pode ser considerada sob o aspecto da oposição público
privado e isso quer dizer que o público não se ocupa do que é privado; mas 
ela também pode ser tomada do ponto de vista do público entendido como 
reurúão de todos e, nesse caso, ao contrário, público é se preocupar tam
bém, e sobretudo, com o privado. 

O que caracteriza a transação é que se possa entrar por um lado ou por 
outro; mas como no jogo do diabo/o, 14 no qual se lança um objeto a dupla 
entrada, há um ganhador, que é aquele que agarra o diabolo. Numa transa
ção, há também alguém que agarra o sistema de dupla entrada. 

Consideremos ainda um outro exemplo, que Jacques-Alain Miller ha
via mencionado, a noção de um Estado-estratégia.15 Para que ela serve, se 
não para encontrar uma transação entre a tractição do serviço público à fran
cesa c o que surge como uma ameaça a essa tradição, a saber, a lei do merca
do? 

O Estado estratégico é um Estado que sabe levar em cçnta as exigências 
do mercado, porém sem renunciar ao ideal do serviço público; mas o que é 
esse ideal do serviço público? No fim de tudo, quando se entrou na transa
ção, trata-se simplesmente da manutenção de um conjunto de grandes 
corrússionados111 que poderão usar, no dispositivo do Estado estratégico, 
tanto a carta do Estado quanto a do estr.ltégico. Aí, ainda, a dupla entrada 
serve a um jogo no qual alguém, que é fundamentalmente sempre o mes
mo, recolhe os lucros [ ramasse ta mise J. 

JACQUES-ALAIN MlLLER: O que você diz sobre a saúde pública, o 
equívoco do termo, é a razão pela qual eu não fiquei à vontade quando 
Jcan-Pierre Elk.abbach me perguntou, por ocasião do Fórum: "Ao menoso 
senhor reconhece que o .Estado é responsável pela saúde pública?". Eu não 
quis dar a de um sim franco c maciço sobre esse ponto. O Estado é respon
sável pela sa'úde mental, é o que dizem os senhores Accoyer e Cléry-Mdin, 

14 Brincadeira em que o objetivo é equilibrar dois cones valendo-se de duas varinhas e uma 
corda (N. T.). 
15 No orig., Etat stratege, que poderia igualmente ser traduzido como estado-estrategista. 
Nossa escolha husça privilegiar, no sentido do texto, a vertente "às cegas" de um Estado feitO 
de estratégias locais, sem núcleo fi)(o de poder (N. T. ). 
•• Commis: pode se referir t3nto a agentes subalternos quanto a çomissárioo (N. T.). 

VOct OUER MESMO SER AVAUAOO? 33 

c eles concluem que o Estado é obrigado a fornecer àqueles que pensam 
não estar bem da cabeça um corpo juramentado de avaliadores que deposi
tarão ctiagnósticos garantidos. Foi preciso um mês para que os franceses se 
dessem conta, e ainda assim nem todos, nem mesmo todos os analistas, que 
era em cima disso que o Ministério da Saúde contava organizar a saúde 
mental na França. Se nesse combate, fora alguns pequenos momentos de 
raiva, não perdi meu bom humor, foi porque nós estamos num delírio ad
ministrativo, no delírio de uma administração que bate em retirada. 

O Estado-estratégia é a idéia de que, o Estado-providência tendo se 
tornado caduco, chegou o tempo de um Estado reduzido, encolhido. O 
Estado precedente era um Estado tático, que possuía empresas, tomava de
cisões sobre detallies etc. O Estado-estratégia não fixa grandes diretrizes, 
aceita deixar uma boa parte de seu domínio de influência ao privado e se 
reduz em suas tarefas próprias. 

Ora, é preciso saber que essa expressão Etat stratege é o título de um 
livro do senhor Pierre Bauby. Foi publicado em 1989 pelas Editions 
Ouvrii:res, ou talvez já se chamassem Edítions de l'Atelier, talvez vocês te
nham a curiosidade de consultar o si te deles na Internet, vocês perceberão o 
contexto. Esse termo e essa doutrina foram formulados de maneira muito 
lúcida depois da queda do muro de Berlim, quando se percebia bem que 
uma época terminava. Esse pequeno Livro, modesto e desconhecido de to
dos, lançou um termo que se tornou o JCbibboletiF de toda a elite ctirigcnte 
francesa. Vocês encontrarão, em grande quantidade, artigos denunciando a 
influência perniciosa dos franco-maçons, mas sobre o Estado-estratégia e a 
avaliação, nunca, jamais em lugar nenhum, ninguém perguntou-se de onde 
isso vinha, quem tinha inventado isso. Veio como um milagre. 

JEAN-CLAU DE MILNER: Um outro elemento sobre o qual eu que
ria dis<;orrer é a questão do ciframenro. Eu a simplifiquei de propósito. De 
faro, há dois modelos. Há o modelo do ci&amento que voce evocava, sob a 
forma do voto e que sempre fui apresentada aos tempos modernos como o 
scltibboleth da democracia. Há, por outro lado, o ciframen to que eu chama
ria, globalmente, de cifragem estatística. É um ciframento no pleno sentido 
do termo, mas ele não é o schibboleth da democracia, apesar de ter uma 
importância crescente na gestão da democracia. 

17 Palavra hebr.aica do relato blblico segundo o qual os homcn~ de Galaad reconhedam os de 
Efraim em fuga por meio da pnmúncia deles (N. T. ). 
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14 Brincadeira em que o objetivo é equilibrar dois cones valendo-se de duas varinhas e uma 
corda (N. T.). 
15 No orig., Etat stratege, que poderia igualmente ser traduzido como estado-estrategista. 
Nossa escolha husça privilegiar, no sentido do texto, a vertente "às cegas" de um Estado feitO 
de estratégias locais, sem núcleo fi)(o de poder (N. T. ). 
•• Commis: pode se referir t3nto a agentes subalternos quanto a çomissárioo (N. T.). 
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O modelo do dframento do voto merece reflexão. Na democracia anti
ga, como vocês sabem, o signo distintivo da democracia era justamente que 

não se votava, tàzia-se um sorteio. Na democracia moderna, o signo do que 

é democrático é que se vote. Faz·se um sorteio somente em setores muito 

particulares, como na constituição de um júri, mas geralmente não se sor
teia, se vota, e conta-se voto por voto. Esse ponto é absolutamente crucial. 

Segundo ponto crucial: vota-se segundo a famosa regra da maioria. Era 

essa regra, justamente, que fazia com que os antigos considerassem que o 

voto era o ligãrquico e não democrático; ela quer di1.er, de fato, que a meta

de mais um decide por todos. Para simplificar, refiro-me à maioria absoluta; 

mas o raciocínio se adapta facilmente aos outros tipos de maioria (relativa, 

qualificada etc. ). O governo de todos, segundo os modernos, é justamente 

o governo de uma parte, posto que maioria, não mais do que a minoria, não 

é o todo. Por apenas um voto de diferença; a noção torna-se crucial para 

definir não a noção de maioria em si, mas a regra da maioria, quer dizer, o 
axioma: "metade mais um igual ao todo". O axioma não é evidente por si só. 

JACQUES-ALAIN MILLER: Ele coloca em evidênçia o fato de que se 

trata d a construção de um sujeito-suposto-saber. É uma ficção, um artificio, 

neste caso sob a forma de uma convenção. 

JEAN-CLAUDE MILNER.: O outro modelo de cifrarnento é o mode

lo estatístico. Ele se desenvolveu há muito tempo e pode admitir pcrfdta
mcnte a noção de maioria, simplesmente, não há regra para a maioria; 51%, 
80%, i~o não vale 100%. E se 99,99% valem 100% é uma questão de mar

gem significativa, não é uma questão de axioma. Sobretudo, a maioria nun
ca é a maioria com uma diferença de um, decisivamente não. Se você tem 

50% mais um da população, exatamente, o estatístico dirá ... 
JACQUES-ALAIN MILLER: .. .isso se reabsorve ... 

JEAN-CLAUDE MILNER: ... é reabsorvido, é enxugado, a noção de 

maioria não está constituída. Ora, vê-se muito bem que :ú, ainda, a noção de 
avaliação vai se colocar como transação entre os dois modos de cifrarneoto. 

Vai-se ter, de um lado, um cifrarnento muito minucioso, responde-se a cada 

caso, então aí temos, se ouso dizer, um cifTamento da diferença por um 
voto, e em seguida, o outro modelo, em verdade bem mais importante: é o 

modelo do ciframento de gestões, que é o modelo estatístico. 
E m resumo, não f.1ço mais do que retomar o que você dizia a propósito 

da lei c do consentimento. A lei diz respeito ao regime da maioria pela 
diferença de um voto; se a emenda Accoycr for rejeitada, ela o será talvez 
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por um voto apenas. Mas, no campo do consentimento à avaliação, 0 

cifrarncnto é completamente ditcrente. Se você diz: "Eu sou um sujeito 

livre, responsável, sou um cidadão, recuso-me a preencher papéis", o que é 
q ue vão lhe dizer? "A maioria de seus colegas aceitou." 

Vocês compreendem bem que a maioria aqui não é a metade mais um, 
é a maioria no sentido estatístico. Vocês encontram aí um novo exemplo de 

transação: transação entre a noção de escrutínio com maioria, maioria com 

a diferença de um voto, e a noção estatística de maioria que não é a diferen
ça de um voto. 

JACQUES-ALAIN MILLER; Será que se diz maioria nesse caso? 

JEAN ·CLAU DE MILNER.: Nas sondagens, diz-se a maioria dos fran
ceses. Mas você tem razão de levantar esse ponto, prefere-se com freqüência 
dizer os franceses em sua maioria, com uma forma qua.~c adverbial, ou mes

mo uma maioria de .fra1lceses, com o indefinido. Mas a palavra maioria é 
empregada. 

JACQUES-ALAIN MILLER: Essa paixão, essa mania de avaliação que 

ganhou a Europa, é aparentemente uma forma de transição entre o Estado 
regulamentador, o Estado-providência à amiga e o liberalismo. A regula

mentação administrativa ilimitada, na França, na Europa, pode-se conside

rar que é a maneira de sair do Estado-providência para ir em direção ao 

liberalismo. Ao menos é a análise que fazem os liberais, que têm simpatia, 
me parece, pela avaliação. H á aí uma conjunção evidentemente surpreen

dente- enfim, surpreendente ... ela já se repetiu sob vários aspectos - entre 

os liberais e uma certa sensibilidade radical de: fonte esquerdista. 

JEAN-CLAUDE MILNER.: Sim, não é a primeira vez. A Europa está 
numa siruação, a meu entender, muito interessante. É por isso que é preciso 

prestar a maior atenção ao que se passa. A Europa inventou a sociedade 

moderna. Desde certos acontecimentos da história, de furo, as duas guerras 
mundiais, ela não é mais o vetor da sociedade moderna. Os Estados Unidos 

superaram-na. 
Acho que nós estamos, agora, numa fase em que a Europa quer reto

mar seu bem. Mas há dois modelos de retomada; há os que pensam que a 
Europa retomará seu bem, mas tal como d e foi modelado pelos Estados 
U nidos, c há aqueles que pensam que seu bem é seu bem c que ela não pode 
retomá-lo se não injetar ali os 2.000 anos de história que são os seus ... 

JACQUES-ALAIN MILLER: .. .injetar ali, por exemplo, o ideal de so· 
Iidariedade que vem da Igreja, e que muitos acreditam encontrar na avalia-
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ção. Q uais são aqueles que se recusam a ser avaliados, visitados~ São os 
aristocratas, aqueles que querem ser exceções, alto lá !IR- mas, senhor, seja 
razoável, seja como todo mtmdo, deixe-se avaliar e avalie. Faz-se como se 
"seja como todo mundo" fosse a mensagem de Cristo, como se a avaliação 
fosse o Evangelho. É, de fato, o terror conformista. 

JF.J\N-CLAUDE MILNER: Há uma herança de 2.000 anos de história, e 
muito certamente, esses 2 .000 anos de história são também 2.000 anos de 
Igreja. Encontra-se aí, evidentemente, a herança da solidariedade. A idéia é que 
há duas vias: ou a sociedade é um infemo ou ela é uma rede de solidariedade. 

Mas há uma outra herança, mais material, mas que não está desconectada 
da outra, do ponto de vista do suporte da lgreja. Eu a chamarei de chance
laria. Significa o que é para nós hoje a papelada administrativa. Vê-se muito 
bem que a injeção de 2 .000 anos de história no mundo moderno não será 
somente a contrapartida da solidariedade, será um desenvolvimento parale· 
lo da chancelaria, o todo sendo sustentado pelos chanceleres, os grandes 
comissionados, que se manifestarão seja por sua história pessoal, seja através 
dos conselheiros que se encontram em torno deles, pois a p~eocupação pela 
solidariedade é a primeira de suas preocupações. 

lsso nos remete, evidentemente, a uma outra herança, ainda, que é a 
mesma, na verdade; na Europa, o mestre deve ser um mestre esclarecido. O 
que não é nada evidente. 

JACQUES-AI.AIN MILLER; É o princípio do discurso da universida
de, S2 em posição de mestre, está escrito ali. 

JEAN-CLAUDE MILN.ER: Está escrito ali e é por isso que o discurso 
da universidade e o discurso da chancelaria têm a mesma fonte .. . 

JACQUES-ALAlN MILLER: ... São Tomás de Aquino. 
JEAN-CLAUDE MILNER.: Ainda hoje, o reitor da Academia, que está 

no comando do ensino primário, sccund~o e superior, recebe, no que 
concerne ao ensino superio r, o título de Chancclcr das universidades. Evi
dentemente, 'o discurso universitário entra historicamente em coalescência 
ou em transação com o discurso do mestre. Que forma toma esta transação, 
se não de discurso de ehancclari~ 

" ~o orig., Haro!, clamor de Haro, tõrmula que dava a qualquer um o direico de prender o 
culpado (N. T.) . 
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Isso a Europa tem em sua herança. Os Estados Unidos, em contraponto , 
estão sempre em posição delicada em relação a essa herança. Assim, a idéia 
de que: um presidente dos Estados Unidos possa ser abertamente considera
do um pouco retardado [ débile] não causa nenhum problema nos Estados 
Unidos; o fato de que, na França, alguns tenham colocado em questão a 
capacidade auditiva do presidente da República evoca um problema. Clara
mc:ote, a relação com o mestre c seu entendimento não é a mesma nos dois 

casos. É uma questão de avaliação. (Aplausos. ) 
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Anexo 

O ACORDo-TRATAMENTO 
HIGIENEPSI 

Total Psychic Srcurity1 

10.000 fotos de neoPsis 
credenciados-avaliados pela ANAES 

50.000 descrições detalhadas de ferramentas e 
de aparelhos psicoterapêuticos 

Em nossas lojas e on-line para permitir que vocês escolham as melhores 
condições. 

Todos os modelos estão ao alcance de um clique ... 

I 00% de clientes satisfeitos 

Fiéis a nosso engajamento em satisfazê-lo 100%, elaboramos o Acor

do-tratamento. Ele estabelece as prestações, os serviços e as garantias 

que possuem os produtos comprados em HIGIENEPSJ: tratamentos 
credenciados, neoPsis credenciados-avaliados, cadernetas de Standard 

Sessões, aparelhos psicoterapêuricos e ortopédicos. 

Atenção 
Se você achar que wn artigo do presente Acordo-tratamento não foi res

peitado, ligue para "HIGIENEPSI Consumidor Service", B.P. N 2 69, 
577321 Vauvcrt Le Diablc Ccdcx, ou envie-nos um c·mail: responde
remos em 24 horas. 

• Segurança psíquica total. 
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ARnG01° 
HIGIENEPSI PAGA A DIFERENÇA 

IDGIENEPSI responsabiliza-se por reembolsar a diferença de preço 

de Standard Sessões ao consumidor que a constatar nos 30 dias que se 
seguirem à compra de um camê de Standard Sessões em HIGffiNEPSI 
nas seguintes condições: a partir de um pedido por escrito, acrescido do 

"cupom de reembolso" que lhe foi entregue no momento da compra. O 

preço, objeto da comparação, deve estar anunciado mais barato em 

HIGIENEPSI ou num neoPsi credenciado-avaliado da Zona de 
Credenciamento de cada loja mGmNEPSI, referir-se a um neoPsi de 

qualidade idêntica, de mesma marca, mesma referência teórica, e dispo

nível para venda nas mesmas condições, principalmente as de serviço. 

ARTIGO 2° 
A ESCOLHA HIGJENEPSI 

IDGIENEPSI responsabiliza-se por propor-lhe permanentemen

te a maior variedade possível de ncoPsis avaliados-credenciados e em 
cada uma de suas lojas, para permitir-lhe escolher bem o neoPsi que 

corresponde a suas necessidades. 

ARTIGO 3° 
AS GARANTIAS DO SERVIÇO HIGIENEPSI 

H IGIENEPSI responsabiliza-se, durante a validade da garantia, 

por assegurar- lhe a gratuidade das intervenções (peças dos aparelhos ·e 

mão-de-obra; despesas de rcgulagem e de periódico credenciamento

avaliação d?s neoPsis), nas seguintes condições: 
• 1 ano: para os neoPsis e os aparclhos dos departamentos " Psica

nálise", "Psicoterapia PsicanaHtica", " Micro -gozo"; 

• 1 O anos: para os neoPsis c os aparelhos dos departamentos 

"Cognitivismo", "'ComportamentaJismo", "'Sistêmico", "'Aparelhos de 
Grande Gozo". 

A garantia não se aplica à reparação de danos resultantes de uma 
causa externa ao produto (por exemplo, de um choque emocional, de 
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um amor à primeira vista, de uma flutuação coletiva de transferên

cia ... ), de um emprego o u de uma ligação em Grande A não-conforme 

as especificações ou prescrições credenciadas, de utilização de suple

mentos, de acessórios metáforo-metonímicos ou de consumos inade

quados, de uma modificação de programa tàntasmático ou de 
paramctragem de dados por sugestão, ou de um defeito primário de 

programa de informática; HIGIENE PSI não pode, ainda, ser conside

rado responsável pela foraclusão do nome-do-pai e pela perda de ca

deias significantes consecutiva a panes neurotransterenciais, nem de 

danos ocasionados pela utilização de conceitos adquiridos por meios 

ilegais (cópia, plágio). 

Enfim, H IGIENEPSI responsabiliza-se por aplicar as disposições 
específicas das garantias contratuais das escolas de formatação e das 

associações auto-reguladas sobre os ncoPsis e aparelhos psico-imunes 

que vende. A garantia H IGIENEPSI aplica-se na área definida, assim 

como nos limites geográfi cos de intervenção de qualquer loja da rede 

H IGIENEPSI. 

ARnG04° 
"EXTENSÃO DA GARANTIA" 

PARA OS NEOPSIS E OS APARELHOS DOS DEPARTAMENTOS: 
"PSICANÁLISE", "PSICO.SÍNTESE", 

"COGNITIVISMO" I "COMPORTAMENTAUSMO" I 
"GESTALT", "HIPNOSE", 

"GRITO PRIMA L", "CÓCEGAS", "SOFROLOGIA", 
"SISTÊMICO", "OS MICRo-GOZOS" E 

"AS BOMBAS-DE-SINTOMA" 

H IGIENEPSI responsabili7.a-se por propor-lhe a subscrição, no 
momento d a compra ou nos quinze dias seguintes à mesma, de uma 

"Extensão da Garantia" em complemento à garantia HIGIENEPSI 
gratuita. Esse prolongamento de garantia é um contrato pago de aten
dimento neoPsicoterapêutico para os dez anos seguintes ao final do 
tratamento credenciado. 
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ARTIGO 5° 
ENTREGA E COLOCAÇÃO RÁPIDAS E GRATUITAS TODOS OS DIAS 

HIGtEN.EPSI responsabiliza-se por entregar a você rápida e gra
tuitamente, inclusive aos domingos (com exceção dos feriados legais 
ou salvo interdição legislativa ou regulamentar), qualquer neoPsi e os 
aparelhos de seus departamentos neoPsi em sua Zona d e 
Credenciamento. 

HIGIENEPSI assegura a vod, através do neoPsi entregue, a co
nexão com o Inconsciente e a instalação transfcrencial gratuita. 

ARTIG06° 
INTERVENÇÕES DO SERVIÇO PÓS.VENDA TODOS OS DIAS E NO MESMO 

DIA POR UM SIMPLES TELEFONEMA ANTES DAS 10 HORAS 

H IGIENEPSI responsabiliza-se por intervir na residência, gratui
tamente, durante a duração da garantia HIGIENEPSI l anos e da 
"Extensão da Garantia" (com exceção dos feriados legais ou salvo in
terdição legislativa ou regulamentar). 

ARTIGO 70 
EMPR~STIMO DE UM NEOPSI DE SUBSTRUIÇÃO PARA NEOPSIS SOB 
GARANTIA HIGIENEPSI OU BENEFICIÁRIOS DE UMA "EXTENSÃO DA 

GARANTIA" 

HIGIENEPSI responsabiliza-se por emprestar a você, caso dese
je, um ncoPsi de substituição caso a imobilização do seu ultrapasse 7 
dias, a contar do início de sua filiação ao serviço de pós-venda 
H IGIENEPSI. Os neoPsis emprestados não serão obrigatoriamente 
da mesma escola de formatação que o seu. 

ARTIGO 8° 
PROLONGAMENTO DE GARANTIA EM CASO DE IMOBILIZAÇÃO DE PELO 
MENOS 7 DIAS PARA TODOS OS NEOPSIS SOB GARANTIA HIGIENEPSI 

HIGIF.NEPSI responsabiliza-se por prolongar sua garantia du· 
rantc a imobilização de seu ncoPsi se esse tempo for de, pdo menm•, 7 
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dias. Esse prazo começará a partir do dia de: responsabilização de seu 
neoPsi por H IGIENEPSI. 

H IGIENEPSI responsabiliza-se por reduzir ao minimo os even
ruais prazos de imobilização dos neoPsis, que podem depender das 
obrigações dos processos avaliativos e das operações de formatação
credenciamento. 

HIGIENEPSI ON..UNE 

NeoPsis e H ome Psi Kit 
Sua compra. 
passo a passo 

Os quadros comparativos permitem a você visualizar num pis
car de olhos as principais características dos produtos neoPsis e Home 
Psi Kit e compará-los. 

Verdadeiras fichas p ráticas muito completas e muito claras apre
sentam a você: uma descrição do a-mais do produto; suas caracterís
ticas técnicas principais e detalhadas; assim como todos os a-mais 
do serviço HIGIENE:PSI. 

Essas fichas vêm com fotos do produto. Você pode u tilizar o 
zoom e ter acesso, assim, à visualização em formato ampliado. Nos
so glossário neoPsi está igualmente disponível. Num só clique você 
pode conhecer o significado de um termo ... Um clique a mais e você 
tem aces.~ às vantagens associadas ou a esquemas explicativos. 

Você deseja m ais informa~ antes de to mar uma decisão~ 

·Nossos conselheiros neoPsis estão a sua disposição de segunda a sába
do das 9 às 20 horas. Você pode: determinar o sexo de seu Home 
neoPsi, a cor de seus cabelos, seu grau de avaliação; indicar se devemos 

nos livrar de seu antigo neoPsi ... 
Todos esses ser viços são inteiramente grátis. 

A Zona de Credencia mento HIGIENEPSI 
Zonas geográficas na!i quais HJGIENEPSI cobre os préstimos pres

critos no Acordo-tratamento. Clique sobre a região de sua escolha. 
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MACPSI 
Um serviço H IGIENEPSI 

Deprimido? Com dor de cotovelo? 
Imediatamente, uma MacPsi Standard Sessão, compreendendo: 

Quick-Diagnóstico®, Bla-bla-bla Kool®, You'rc:-OK-Pal®. 

BÔNUS 
Para qualquer encomenda que ultrapasse 1.000 curos, receba o 

DVD Laranja Meclnka, de Stanlcy Kubrick. 

Texto de Jacques-Alain Miller a partir de uma idéia de Pablo Rcinoso. 



Série Lacaniana 

Jacques-Alain Miller 
Jean-Claude Milner 

prefácio de 
Jorge Forbes 

S_ 
Manole 


